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Vsebina 

 

 Zgodovina razvoja informacijske podpore 

 Potek procesa 

 Kreiranje dovolilnice 

 Potrjevanje/reševanje dovolilnice 

 Prenos v sistem za beleženje delovnega časa 

 Zaključek 
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Zgodovina razvoja informacijske podpore 

 Do leta 2013 smo uporabljali papirne obrazce, ki so jih podpisale odgovorne osebe. 

 

 Podatki z obrazcev so se ročno vnašali v sistem za beleženje delovnega časa. 

Pravilen vnos v sistem za beleženje delovnega časa je osnova za obračun stroškov 

dela posameznega zaposlenega, zato smo želeli proces čim bolj avtomatizirati. 

 

 Z implementacijo dokumentnega sistema na MO je omogočeno kreiranje elektronskih 

obrazcev na katerih se določi potrjevalce in reševalce glede na posamično 

organizacijsko enoto. 

 

 Eden takih obrazcev je tudi elektronska dovolilnica (E-dovolilnica). 
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Kreiranje predloge obrazca 

 Najprej je bilo potrebno v dokumentnem sistemu kreirati obrazec za različne vrste odsotnosti z delovnega 

mesta.  

 Nato smo ta obrazec dali na predlogo, ki jo lahko uporabi vsak uporabnik. 

 Na predlogi so določeni vsi reševalci obrazcev po posameznih organizacijskih enotah. Potrebno je bilo 

kreiranje skupin reševalcev in potrebno je bilo dodeliti ustrezne pravice za reševanje obrazcev v dokumentnem 

sistemu. Postopno uvajanje. 
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Izpolnjevanje dovolilnice 1 

 Pri izpolnjevanju dovolilnice se uporabniku 

izpiše stanje ur in dni dopusta.  

 

 Tako izpolnjevalec ve koliko ur lahko porabi 

za izhod oz. koliko dni dopusta še ima na 

razpolago. Prav tako omenjene podatke vidi 

vodja, ki izhod odobrava/zavrača. 
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Izpolnjevanje dovolilnice 2 
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Izpolnjevanje dovolilnice 3 

 Ko izpolnjevalec obrazec kreira in nastavi 

ustrezne potrjevalce, ga posreduje v obdelavo 

in zapis o dovolilnici se prenese v sistem za 

beleženje delovnega časa.  

 

 Ko zadnji potrjevalec dovolilnico potrdi, je 

dovolilnica odobrena in status se prenese v 

sistem za beleženje delovnega časa. V 

primeru, da izpolnjevalec dovolilnico vrne v 

pripravo, se dovolilnica v sistemu za 

beleženje delovnega časa izbriše. 
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Prednosti uporabe E-dovolilnice 

• Ukinitev papirnih obrazcev za izhode. 

• Avtomatizirana integracija z dokumentnim sistemom in sistemom za beleženje 

delovnega časa: 

- pri izpolnjevanju dovolilnice se vidi stanje ur in dni dopusta, 

- v sistemu za beleženje delovnega časa pa se ustrezna odsotnost avtomatsko zabeleži na 

  določen dan, 

- integracija zavrača prenos dovolilnice v sistem za beleženje delovnega časa, če že  

  obstaja kakšna dovolilnica za določeno obdobje, kar dodatno poenostavi administracijo. 

• Izpolnjevalec v vsakem trenutku ve pri kom se dovolilnica nahaja. 

• Pohitritev celotnega procesa upravljanja odsotnosti zaposlenih (od odobritve do 

obračuna stroškov dela). 

• Zmanjšanje možnosti napak (zaradi avtomatičnega prenosa podatkov). 

• Boljša preglednost za vodje in lažji nadzor za reševalce.  



Primer seznama za vodje 
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Mesečni izpisek iz sistema za beleženje delovnega časa 
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Hvala za vašo pozornost ! 

 

Vprašanja? 


