Metapodatkovni opisi javnih evidenc in informatiziranih zbirk Državne revizijske komisije

1. Vpisnik in pomožne knjige pri Državni revizijski komisiji zaradi postopka o prekršku
1. Naziv institucije

Državna revizijska komisija

2. Naziv zbirke podatkov
3. Področje (šifrant)
4. Opis vsebine

Vpisnik in pomožne knjige pri Državni revizijski komisiji zaradi postopka o prekršku
Vlada in javni sektor, prebivalstvo in družba, gospodarstvo
Zaradi evidence zadev v obravnavi, za učinkovito vodenje in preglednost postopkov ter za statistično
poročanje Državna revizijska komisija vodi:
˗ vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba o prekršku;
˗ vpisnik za zadeve, v katerih se vloži obdolžilni predlog;
˗ seznam odvzetih predmetov;
˗ evidenco zapadle, neplačane globe, sodne takse, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in
kazni za kršitev postopka ter nadomestnih zaporov
ZP-1 (SOP: 2003-1-0238)
Prekršek, storilec, odgovorna oseba, vlagatelj, naročnik, ponudnik, podizvajalec, javno naročilo
Slovenija

5. Pravne podlage
6. Ključne besede (Eurovoc SLO)
7. Območje, na katero se vsebovani
podatki nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz.
ponovno uporabo
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja
cene za ponovno uporabo
11. Morebitni internetni naslov za dostop
oz. vpogled podatkov
12. Morebitni internetni naslov do odprtih
podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov
(šifrant)
15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa
17. Opis morebitne povezanosti
(odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi

Podatki niso javno dostopni
Navedba vira »Javne informacije Slovenije, Državna revizijska komisija«
Po stroškovniku
/
/
1. 1. 2005
stalno
xls
slv
Ni povezave.
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evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali
navedbo, da ni take povezave
18. Odgovorna oseba

Državna revizijska komisija, Irenca Dolničar, irena.dolnicar@dkom.si

2. Evidenca pravnomočnih odločb o prekrških
1. Naziv institucije
2. Naziv zbirke podatkov
3. Področje (šifrant)
4. Opis vsebine

Državna revizijska komisija
Evidenca pravnomočnih odločb o prekrških
Vlada in javni sektor, prebivalstvo in družba, gospodarstvo
Državna revizijska komisija kot prekrškovni organ zaradi zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic odločb o
prekršku, za ugotavljanje prej izrečenih sankcij za prekrške in za izdajanje potrdil o podatkih iz te evidence
vodi evidenco o pravnomočnih odločbah o prekrških.
Ta evidenca vsebuje zlasti:
- podatke o storilcu prekrška (osebno ime in EMŠO ter naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča
za fizično osebo oziroma firmo in sedež ter enotno matično številko za pravno osebo, če je storilec tujec,
pa namesto EMŠO njegove rojstne podatke);
- pravno opredelitev prekrška;
- številko in datum izdane odločbe o prekršku ter izrečeno sankcijo.

5. Pravne podlage
6. Ključne besede (Eurovoc SLO)
7. Območje, na katero se vsebovani
podatki nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz.
ponovno uporabo
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja
cene za ponovno uporabo
11. Morebitni internetni naslov za dostop
oz. vpogled podatkov
12. Morebitni internetni naslov do odprtih
podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov
(šifrant)

ZP-1 (SOP: 2003-1-0238)
Prekršek, storilec, odgovorna oseba, vlagatelj, naročnik, ponudnik, podizvajalec, javno naročilo
Slovenija
Podatki niso javno dostopni
Navedba vira »Javne informacije Slovenije, Državna revizijska komisija«
Po stroškovniku
/
/
1. 1. 2005
stalno
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15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa
17. Opis morebitne povezanosti
(odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi
evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali
navedbo, da ni take povezave
18. Odgovorna oseba

xls
slv
Ni povezave

Državna revizijska komisija, Irenca Dolničar, irena.dolnicar@dkom.si

3. Zbirka izdanih odločitev Državne revizijske komisije v postopkih pravnega varstva
1. Naziv institucije
2. Naziv zbirke podatkov

Državna revizijska komisija
Zbirka izdanih odločitev Državne revizijske komisije v postopkih pravnega varstva

3. Področje (šifrant)
4. Opis vsebine

Vlada in javni sektor, gospodarstvo
Zaradi transparentnosti in zanimanja javnosti se vodi evidenca izdanih revizijskih odločitev Državne
revizijske komisije
/
Odgovorna oseba, vlagatelj, naročnik, ponudnik, podizvajalec, javno naročanje
Slovenija

5. Pravne podlage
6. Ključne besede (Eurovoc SLO)
7. Območje, na katero se vsebovani podatki
nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz.
ponovno uporabo
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja
cene za ponovno uporabo
11. Morebitni internetni naslov za dostop oz.
vpogled podatkov
12. Morebitni internetni naslov do odprtih
podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)
15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti)
podatkov z drugimi javnimi evidencami oz.

Na voljo je spletni vpogled v podatke
Navedba vira »Javne informacije Slovenije, Državna revizijska komisija«
Ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna)
http://www.dkom.si/
/
1. 1. 2002
Stalno
HTML
slv
Ni povezave
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podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni
take povezave
18. Odgovorna oseba

Državna revizijska komisija, Nataša Gladek, nataša.gladek@dkom.si

4. Zbirka letnih poročil Državne revizijske komisije
1. Naziv institucije
2. Naziv zbirke podatkov
3. Področje (šifrant)
4. Opis vsebine

Državna revizijska komisija
Zbirka letnih poročil
Vlada in javni sektor, gospodarstvo
Letno poročilo Državne revizijske komisije zajema: Zbirno poročilo vseh revizijskih odločitev s prikazom
statističnih podatkov o revizijskih postopkih, opise postopkov, prikaz statističnih podatkov o prekrškovnih
postopkih, zakonodajo s postopka javnega naročanja, viri, uporabljeni za dosego ciljev, poročilo na področju
kadrov in zaposlovanja, sodelovanje z drugimi institucijami doma in v tujini, sodelovanje na drugih projektih
in priloge.

5. Pravne podlage
6. Ključne besede (Eurovoc SLO)

/
Statistika, javno naročilo, koncesija, prekršek, vlagatelj, naročnik, ponudnik, podizvajalec, blago, storitve,
gradnje, kršitev, zavrženje, zavrnitev, ugoditev
Slovenija

7. Območje, na katero se vsebovani
podatki nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz.
ponovno uporabo
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja
cene za ponovno uporabo
11. Morebitni internetni naslov za dostop
oz. vpogled podatkov
12. Morebitni internetni naslov do odprtih
podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov
(šifrant)
15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa

Na voljo je spletni vpogled v podatke
Navedba vira »Javne informacije Slovenije, Državna revizijska komisija«
Ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna)
http://www.dkom.si/
/
1. 1. 2000
stalno
pdf
slv
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17. Opis morebitne povezanosti
(odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi
evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali
navedbo, da ni take povezave
18. Odgovorna oseba

Ni povezave

Državna revizijska komisija, mag. Tadeja Kuhar, tadeja.kuhar@dkom.si

5. Odločitve Sodišča Evropske unije
1. Naziv institucije
2. Naziv zbirke podatkov
3. Področje (šifrant)
4. Opis vsebine
5. Pravne podlage
6. Ključne besede (Eurovoc SLO)
7. Območje, na katero se vsebovani
podatki nanašajo
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz.
ponovno uporabo
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja
cene za ponovno uporabo
11. Morebitni internetni naslov za dostop
oz. vpogled podatkov
12. Morebitni internetni naslov do odprtih
podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
14. Pogostost osveževanja podatkov
(šifrant)
15. Oblika zapisa
16. Jezik zapisa
17. Opis morebitne povezanosti
(odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi
evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali
navedbo, da ni take povezave
18. Odgovorna oseba

Državna revizijska komisija
Odločitve Sodišča Evropske unije
Vlada in javni sektor, gospodarstvo
Odločitve Sodišča Evropske unije (sodbe in sklepi)
/

Javno naročanje, direktive, koncesija, naročnik, podizvajalec, ponudnik, pravo EU, vlagatelj
Evropska unija
Na voljo je spletni vpogled v podatke
Navedba vira »Javne informacije Slovenije, Državna revizijska komisija«
Ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna)
http://www.dkom.si/odlocitve_sodisca_eu/
/

od 14. 9. 2004
stalno
HTML
slv
Ni povezave

Državna revizijska komisija, Vojko Maksimčuk, vojko.maksimcuk@dkom.si
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