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Priprava podatkov za obračun zdravstvene nege v 

modulu iCenter Sociala, zdravstvo in obračun 

Za uspešno pripravo obračuna zdravstvene nege mora zdravstvena služba najprej pognati pripravo 

podatkov, na podlagi katerih se nato pripravi obračun nege.  

V modulu iCenter Sociala, zdravstvo in obračun (v nadaljevanju SZO) se priprava podatkov zdravstvene 

nege požene v Delo – Priprava ZN za obračun.  

Odpre se nam forma, ki je razdeljena iz okna za pripravo podatkov in preglednice že pripravljenih podatkov 

za obračun. 

 

 

 

Nega se pripravi in obračuna na podlagi storitev, ki so bile zabeležene na uporabniku oziroma stanovalcu.  

Podatke pripravimo tako, da najprej določimo Mesec za katerega se bodo pripravljali podatki oziroma 

delal obračun. V kolikor nego obračunavamo po delih meseca, v polju Del meseca določimo pravi del 

meseca.  

V polju Vrsta obračuna izberemo Obračun.  

Nato v polju Upoštevamo odsotnost določimo, ali se pri obračunu odsotnost upošteva ali ne. V kolikor 

izberemo Da, se za dneve odsotnosti nega ne obračuna. V kolikor izberemo Ne, pa se nega ne obračuna 

le za bolnišnično odsotnost. V Nastavitve – Osnovni podatki – Upoštevam odsotnost pri ZN Da/Ne 

lahko določimo, da v polju upoštevamo odsotnost privzeto ponudi želena vrednost (Da oziroma Ne). 
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V kolikor podatke zgolj preverjamo (pripravo poženemo zgolj zaradi pregleda nege), v polju Vnesi v 

obračun izberemo Ne. V tem primeru računovodska služba ne bo imela na voljo podatkov za pripravo 

obračuna zdravstvene nege. V kolikor v polju Vnesi v obračun izberemo Da, pa so podatki prenesejo v 

obračun – računovodska služba lahko pripravi obračun zdravstvene nege. Ko je obračun zdravstvene nege 

narejen, ponovna priprava podatkov ni več mogoča.   

Če želimo pripraviti podatke zgolj za enega uporabnika, obkljukamo polje Uporabnik in s seznama 

izberemo želenega posameznika. Če pa želimo pripraviti podatke zgolj za en oddelek, v obkljukamo polje 

Oddelek in izberemo želeni oddelek. 

 

 

 

S klikom na gumb Priprava se požene priprava podatkov. V primeru, da imamo veliko uporabnikov, 

priprava traja več časa.  

Pripravljeni podatki se nam zapišejo v preglednici. Bodite pozorni na obdobje priprave podatkov za 

obračun – leto in mesec. Za vsak dan v mesecu se zapiše število storitev nege za obračun. Če je polje prazno, 

pomeni, da uporabnik na tisti dan nima nege. Če je v polju zapisan minus, pomeni, da je bil uporabnik na 

tisti dan odsoten in se nega za tisti dan ne obračuna. Če je v polju križec, pa uporabnik za tisti dan še ni 

bil prisoten v domu oziroma je dom že zapustil.  

OPOZORILO: V kolikor se pri obračunu zdravstvene nege izkaže, da je le-ta napačen, ga lahko v 

Obračun – Zdravstvo – Zaključek obračuna zdravstva ponovno aktiviramo in/ali pobrišemo.  
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S klikom na Poročila se nam odpre spodnje okno, kjer lahko izbiramo med različnimi izpisi za pregled 

pripravljene zdravstvene nege: 

 

 


