Evidenca – dokumentarni sistem za podporo upravnemu
poslovanju
 Naziv institucije: Mestna občina Nova Gorica.
 Naziv zbirke podatkov: ODOS informacijski sistem za upravljanje dokumentov in
procesov.
 Področje: upravno poslovanje.
 Opis vsebine: ODOS je informacijski sistem za upravljanje dokumentov in procesov,
ki se v občinski upravi uporablja za vodenje evidence dokumentarnega gradiva.
 Pravna podlaga: Uredba o upravnem poslovanju (UUP, Uradni list RS, št. 9/18, 14/20,
167/20, 172/21, 68/22 in 89/22), Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in Uredba o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG, Uradni list RS, št. 42/17).
 Ključne besede: dokumentarni sistem, dokument, zadeva.
 Območje, na katerega se vsebovani podatki nanašajo: območje Mestne občine Nova
Gorica in širše.
 Dostopnost podatkov: podatki so dostopni na zahtevo prosilca.
 Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: posebnih pogojev za uporabo
oziroma ponovno uporabo ni, razen izjem, ki jih določa 6. člen Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18).
 Pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: cena za ponovno uporabo se
zaračuna v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega
značaja (Uradni list RS, št. 24/16).
 Spletni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: do evidence ni možno dostopati
preko spleta.
 Spletni naslov za dostop do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): do evidence ni
možno dostopati preko spleta.
 Datum nastanka: 1. 1. 1995 - zbirka vodena v informacijskem sistemu SPIS; po
opravljenem prenosu (1. 11. 2020) se zbirko vodi v informacijskem sistemu ODOS.
 Pogostost osveževanja: dnevno.
 Oblika zapisa1: xml, wddx in csv.
 Jezik zapisa2: slv.
 Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi
zbirkami ali navedba, da ni take povezave: AJPES – dostop do podatkov o pravnih in
fizičnih subjektih ter prenos podatkov v šifrant subjektov znotraj informacijskega
sistema ODOS, PISO – dostop do podatkov o zemljiških parcelah.
 Odgovorna oseba: Marko Mikulin, direktor občinske uprave.

Metapodatkovni element opisuje, v katerem formatu je zbirka na voljo.
Jezik ali jeziki, ki se uporabljajo v zbirki podatkov. Zaloga vrednosti tega metapodatkovnega
elementa je omejena na jezike, opredeljene v standardu ISO 639-2.
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