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Evidentiranje rezervacije in odpovednega roka v 

modulu iCenter Sociala, zdravstvo in obračun 

Rezervacijo in odpovedni rok v modulu iCenter Sociala, zdravstvo in obračun (v nadaljevanju SZO) lahko 

vnašamo na dva načina. Izbira načina vnosa je odvisna od vašega cenika rezervacije in odpovednega roka: 

• Če je cena rezervacije in odpovednega roka fiksno določena glede na kategorijo sobe v kateri bo 

stanovalec bival, se podatki vnašajo na formi Sociala – Stanovalec. 

• V kolikor pa je cena rezervacije in odpovednega roka enaka ceni oskrbnega dne zmanjšani za 

znesek prehrane, rezervacijo in odpovedni rok vnašate preko Delo – Odsotnosti.  

Vnos rezervacije in odpovednega roka v formi Stanovalec  

Podatke o rezervaciji in odpovednem roku vnašamo v formo Sociala – Stanovalec – zavihek 

Namestitev. 
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Za pravilen vnos in obračun rezervacije sobe in odpovednega roka je obvezna izpolnitev polja Soba. Ob 

sprejemu stanovalca moramo v tem polju izbrati sobo, v kateri bo stanovalec nameščen.   

Vnos rezervacije: V polju Rezervacija OD določimo datum začetka rezervacije. Datum začetka je enak 

Datumu Sprejema stanovalca. V polje Rezervacija DO pa vpišemo datum pred dnevom dejanskega 

prihoda stanovalca v zavod.  

Vnos odpovednega roka: V polju Odpovedni rok OD določimo datum začetka odpovednega roka. 

Datum začetka je enak datumu, ki ga stanovalec najavi za odhod oziroma datum v skladu z vašim 

Dogovorom o zagotavljanju storitev institucionalnega varstva.  V polje Odpovedni rok DO pa vnesemo 

datum, ki ga bomo v formi Sociala -  Zaključka dogovora določili kot datum odhoda stanovalca.  

Vnos rezervacije in odpovednega roka v formi Odsotnosti  

Za pravilen vnos podatkov moramo najprej pravilno urediti šifrant Odhodov, do katerega dostopamo 

preko Sociala – Šifranti – Šifranti Sociale – Odhodi. V šifrantu moramo imeti vpisano vrsto odhoda 

REZERVACIJA in ODPOVEDNI ROK.  
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Podatke o rezervaciji in odpovednem roku vnašamo v formo Delo – Odsotnosti – Vnos. Na tem mestu 

se vnaša odsotnosti uporabnikov (npr. bolnišnična odsotnost, odhod v zdravilišča, odhod domov,…). 

 

 

 

Odpre se nam okno Odsotnosti, kjer se v poljih Prikaži odsotnosti od - do omejimo po želenem obdobju 

pregleda podatkov. Omejimo se lahko za poljubno dolgo obdobje. Izbrani pregled lahko tudi natisnemo 

s klikom na Izpis.  

 

 

 

Rezervacijo oziroma odpovedni rok vnašamo vrstično - postavimo se v polje pod glavami stolpcev (Klikni 

tu za dodajanje vrstice) in vnašamo vrednost, ki jo stolpec od nas zahteva: 

• Uporabnik - izberemo stanovalca, ki mu želimo vnesti rezervacijo oz. odpovedni rok. 

• Datum odhoda - vnesemo datum začetka rezervacije oz. odpovednega roka. 

• Datum prihoda - vnesemo datum konca rezervacije oz. odpovednega roka. 
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• Vzrok - vnesemo REZERVACIJA ali ODPOVEDNI ROK. 

• Bolnišnična odsotnost - ne označujemo (kljukica naj ne bo vnesena). 

• Odsotnost zdravstva (dni) - se preračuna in zapiše samodejno. 

• Odsotnost sociale (dni) - se preračuna in zapiše samodejno. 

• Datum najave - se vnese samodejno v kolikor imate v Nastavitve - Osnovni podatki - zavihek 

Odsotnosti  obkljukano možnost Samodejno nastavi najavo. V kolikor tega nimate morate na 

tem mestu vnesti datum, ki je dva dni nižji od Datuma odhoda.  

• Najavljen datum - se vnese samodejno v kolikor imate v Nastavitve - Osnovni podatki - zavihek 

Odsotnosti obkljukano možnost Samodejno nastavi najavo. V kolikor tega nimate morate na 

tem mestu vnesti datum, ki je isti kot Datuma odhoda. 

• Ura najave - se vnese samodejno in je ne spreminjamo. 

Pri vnosu rezervacije moramo biti pozorni: 

o da je datum začetka rezervacije (Datum odhoda) enak Datumu sprejema stanovalca v zavod. 

Podatek o datumu sprejema nam je na volj v formi Sociala – Stanovalec. 

o da je datum zaključka rezervacije (Datum prihoda) enak datumu dejanskega prihoda stanovalca v 

zavod.  

Pri vnosu odpovednega roka pa moramo biti pozorni:  

o da je datum začetka odpovednega roka (Datum odhoda) enak datumu najave odhoda stanovalca iz 

doma.  

o da je datum zaključka odpovednega roka (Datum prihoda) enak datumu Zaključka dogovora.  

Tako kot odsotnost, se tudi rezervacija in odpovedni rok pričneta obračunavati šele z naslednjim dnem. 

Zato je potrebno upoštevati dan več, ko rezervacijo oziroma odpovedni rok zaključujemo.  

Posledično moramo biti pozorni na pravilen obračun zdravstvene nege. Ta se za ''dodatni'' dan odsotnosti 

ne bo obračunala, v kolikor ne bomo imeli urejenih pravih nastavitev. V šifrantu Odhodov, do katerega 

dostopamo preko Sociala – Šifranti – Šifranti Sociale – Odhodi, pri REZERVACIJI in ODPOVEDNEM 

ROKU označimo, da NE Velja kot odhod v bolnico. V zavodih, kjer obračunavate nego tudi v primeru 

odsotnosti uporabnika, se bo nega za dodatni dan rezervacije in odpovednega roka pravilno obračunala. 

Nastavitve za obračun nege v primeru odsotnosti preverite v Nastavitve – Osnovni podatki. 
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