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Problemi

• Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) ima svoje delo 

podprto z informacijsko tehnologijo

• Izvajalci zaposlitvene rehabilitacije (IZR) nimajo ustrezno 

podprtega svojega dela

• Podatki se medsebojno izmenjujejo po pošti na papirju

• Podatke ZRSZ prepisuje v svoj sistem

• Podatke IZR prepisuje v svoj sistem (vsak izvajalec ima 

svoj način dela)

• Veliko administrativnega dela na obeh straneh

• Poročila so s stani IZR neenotna

• Zelo zahtevno in neenotno poročanje in statistično 

spremljanje



Naloge projektne skupine

1. Pripraviti podroben opis postopkov dela in pripraviti 

postopkovni (procesni) model

2. Določiti podatkovni model

3. Določiti funkcionalnosti aplikacije

4. Pripraviti ekranske vmesnike

5. Javni razpis, izbira izvajalca in programiranje

6. Testiranje rešitve

7. Preverjanje kakovosti

8. Izobraževanje uporabnikov

9. Uvajanje v produkcijo

10. Upravljanje in vzdrževanje



Kratek opis postopka

• ZRSZ izda rehabilitantu napotnico

• IZR določi datum pričetka obravnave, 

rehabilitantu pošlje vabilo in obvesti ZRSZ

• IZR mesečno poroča o prisotnosti in izvajanju 

storitev ZR

• ZRSZ rehabilitantu priznava in izplačuje stroške 

ZR 

• IZR izdela končno poročilo in ga pošlje ZRSZ

• ZRSZ in izvajalci zaposlitvene rehabilitacije 

poročajo o svojem delu zunanjim inštitucijam 



Predvidena rešitev

• IZR ponuditi enotno računalniško podporo

• IZR bodo videli, podake oseb, ki so jim 

napotene oz. so v postopku ZR

• Zagotoviti enotno bazo podatkov

• Podatki bodo na voljo tudi ZRSZ 

(izmenjava podatkov med ZRSZ in IZR)

• Statistični podatki bodo na voljo tudi 

direktoratu za invalide in MDDSZ



Podpora delu IZR

• Prenos podatkov o napotenih osebah iz ZRSZ (napotnica, 

rehabilitacijski načrt in podatki)

• Spremljanje seznama napotenih, določitev datuma pričetka 

obravnave, izpis vabila in prenos podatka o pričetku na ZRSZ

• Spremljanje vabljenih oseb (vabila so bila že izpisana, obravnava se 

še ni pričela)

• Podpora spremljanju rehabilitacije (seznam obravnavanih oseb, 

dnevna prisotnost, povzetek obravnave, število porabljenih ur, 

število preostalih ur, datum zaključka obravnave) – po storitvah ZR

• Podpora spremljanju “administrativnih” ur članov tima

• Prenos mesečnih podatkov na ZRZS

• Priprava končnega menja IZR in prenos podatkov na ZRSZ

• vnos podatkov o izidih ZR – ki se zbirajo v RC in  poročajo na 

MDDSZ



• Pregled oseb, ki jim je potekla napotnica in/ali zavarovanje za 

primer poškodbe pri delu

• Izpis poročila za MDDSZ

• Izpis poročila za direktorat za invalide

• Pregled po posameznih storitvah za posamezno ciljno skupino

• Letno poročilo za IRRS



Mreža delodajalcev

Podpora vnosu in ažuriranju mreže delodajalcev, ki je 

opredeljena v standardih storitev ZR

• MŠO delodajalca

• Naziv delodajalca

• Kontaktne osebe delodajalca

• Področje dejavnosti

• Izvedene storitve za delodajalce (vrsta in obseg)

• Izvedene druge naloge (vrsta in obseg)



Statistično spremljanje

Zagotavljanje celotnega statističnega spremljanja

• za direktorat za invalide

• za MDDSZ

• pregled vključenih po posameznih storitvah za posamezno ciljno 

skupino

• letno poročilo za IRRS

• število realiziranih usposabljanj

• število realiziranih programov APZ (za invalide)

• število novih zaposlitev invalidov

• spremljanje ankete - zadovoljstvo uporabnikov z rehabilitacijsko 

oceno in s storitvami ZR



Ekranski vmesnik Portugalske aplikacije



Ekranski vmesniki aplikacije na Zavodu RS za zaposlovanje

Vnos napotnice



Vnos mnenja RK – označevanje 

meril



Vnos mnenja rehabilitacijske komisije o pridobitvi statusa 

invalida, skupni stopnji težav in ovir, zaposljivosti ter o 

pravici do zaposlitvene rehabilitacije.



Rehabilitacijski načrt



Vnos posamezne storitve


