
 

 Stran: 1. 

Spremembe vodenja statusov prejetih vlog 

S programsko verzijo 2019.02.000 se v iCenter Sociala, zdravstvo in obračun (v nadaljevanju SZO) spremeni 

način vodenja statusov prejetih vlog oziroma prošenj. Do sprememb prihaja le pri Statusu prošnje, Status 2 

ostaja nespremenjen.  

Kaj pomenijo posamezni statusi prošenj? 

Sociala – Prošnje – zavihek Prošnja. 

 

 

Pomen Statusa prošnje od te verzije dalje:  

A – aktivna Prosilec je oddal prošnjo za sprejem v zavod, prosilca vodimo kot 

potencialnega kandidata za sprejem v zavod. 

M – mirovanje Prosilec je oddal prošnjo za sprejem v zavod, vendar sprejema ne želi takoj.  

U – umik prošnje Prosilec je bil v naš zavod sprejet vendar je le-tega že zapustil (stanovalcu smo 

vnesli Zaključek dogovora in pri tem potrdili, da se Status prošnje na vlogi 

nastavi na U - umik).  

Prosilec se iz lastnih razlogov odloči, da v naš zavod ne želi. 

Z – zavrnjena Prosilec je oddal prošnjo za sprejem v zavod, vendar njegovo prošnjo 

zavračamo. 

S – sprejeta* Prosilec je oddal prošnjo za sprejem v naš zavod in je sprejet v naš zavod.  

Prosilec je oddal prošnjo za sprejem v naš zavod, vendar je bil sprejet v drug 

zavod. V kateri zavod je bil sprejet lahko preverimo na CSP (zapiše se davčna 

številka zavoda kamor je sprejet). 

*To je pomembna sprememba od verzije 2019.02.000 daje. Do te verzije je veljalo, da imajo Status prošnje 

S - sprejeta le vloge, katerih prosilci so sprejeti v drug zavod.  
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Kot že zapisano, ostaja pomen Statusa 2 nespremenjen. Vodimo ga izključno za lastno evidenco:  

A – aktualna Prošnja je za naše evidence aktualna in jo bomo v prihodnosti obravnavali.  

N – neaktualna Prošnja je za naše evidence neaktualna in je ne bomo obravnavali.  

P - premestitev Prosilec si želi premestitve iz drugega zavoda v naš zavod.  

 

Kaj pomenijo barve? 

Sociala – Prošnje – preglednica prejetih vlog.  

Barvna paleta v preglednici prejetih vlog nam sedaj narekuje: 

Bela prošnja Popolna prošnja, prosilec v zavod še ni sprejet. 

Siva prošnja Nepopolna prošnja, prosilec v zavod še ni sprejet. 

Zelena prošnja Prosilec je sprejet v naš zavod. Prošnja ima tisti status, ki smo ga določili ob 

sprejemu na formi Komisija. Prošnja ima Status prošnje U – umik prošnje, če ima 

stanovalec vnesen Zaključek dogovora s potrjenim ukazom za umik prošnje. 

Rumena prošnja Prošnja s Statusom prošnje M – mirovanje. 

Rdeča prošnja Prošnja s Statusom prošnje U – umik prošnje oziroma Z – zavrnjena. 

 

Kje prihaja do sprememb? 

• Ob vnosu nove prošnje preko forme Prošnja je na zavihku Prošnja polje Status prošnje prazno. Prošnji 

določimo želeni status. Ko izberemo gumb Potrdi, se polje Status prošnje zablokira. To pomeni, da 

Statusa prošnje preko forme Prošnje - zavihek Prošnja ne moremo več spreminjati. Prošnjam lahko 

status spremenimo le na formi Komisija.   

• Kot že zapisano, je pomemba sprememba pri Statusu prošnje S – sprejeta. Do te verzije je veljalo, da 

imajo Status prošnje S - sprejeta le vloge, katerih prosilci so sprejeti v drug zavod. Od te verzije naprej 

pa velja, da imajo Status prošnje S - sprejeta vsi sprejeti prosilci, neglede na zavod v katerega so 

sprejeti. Pri sprejemu prosilca preko forme Sociala – Komisija moramo torej biti pozorni, da Status 

prošnje nastavimo na S – sprejet.  

• Na formi Sociala – Komisija nam je na voljo gumb Vse prošnje. Gumb je bil pred to verzijo vezan na 

funkcijo administratorja, zdaj pa je viden vsem operaterjem, ki delajo s formo Sociala – Komisija. S 

klikom na ta gumb se nam pokaže seznam vseh prejetih vlog. Namen tega gumba je, da prošnjam 

s statusom U – umik prošnje, Z – zavrnjena lahko spremenimo status in že obravnavanim sprejetim 

prošnjam lahko spremenimo status.  



 

 Stran: 3. 

 

• Na formi Sociala – Prošnja – zavihek Prošnja nam je na voljo gumb Kopiraj prošnjo, ki odpre novo 

prošnjo z istimi podatki. Na novo-odprti prošnji lahko Status prošnje spreminjamo dokler podatkov na 

tem zavihku ne potrdimo. Status lahko spreminjamo tudi, dokler je ta A – aktivna in M – v mirovanju. 
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