SOLAW-VRTEC: Obračun oskrbnin za mesec JULIJ 2020
!! Prosimo vas, da najprej preberete navodila v celoti in zamenjate verzijo programa, šele potem pristopite k
nastavitvam v programu !!
Za mesec JULIJ 2020 naj bi veljalo, da posebnosti, ki jih je uvedel interventni zakon zaradi KORONA virusa ne veljajo
več. V praksi pa vidimo, da se še vedno pojavljajo situacije, ki so posledica tega virusa. Tako ste vrtci in seveda tudi
mi vseeno pričakovali navodilo v obliki okrožnice s strani pristojnega ministrstva. Te okrožnice sami nismo zasledili
tako tudi nismo pristopili k nikakršnim spremembam v programu.
Na podlagi pogovorov z vrtci pa smo se vseeno odločili, da pripravimo spodnji popravek. Ne glede na spodnji
popravek pa obstaja še vedno nekaj vprašanj, kot je na primer kako obračunati oskrbnino tistim otrokom, ki ste jim
morali oddelek ali celo celotno enoto zapreti, ker se je v teh skupinah ali enoti pojavil otrok z okužbo COVID-19. Prav
tako ni jasno, komu sploh zaračunati te stroške.
Če zavzamemo sklep, da za mesec JULIJ velja, da korona posebnosti ni več, je potrebno v programu te »posebnosti«
odstraniti in parametre za kriterije občin postaviti nazaj, kot so ti bile pred KORONO.
Za lažjo postavitev teh parametrov nazaj pred
uvedbo KORONA posebnosti smo vam
pripravili pripomoček. Tega najdete v meniju
5.1.6.1 - gumb »Nov kriterij – povrnitev« kot je
tudi označeno na sliki spodaj. Odpre se okno
kjer vnesemo v polje »Datum veljavnosti pravil«
datum 01.07.2020, v polje »Kopiranje pravila
pred datumom« pa vnesite datum 01.03.2020.

Če boste datume vnesli tako, kot smo napisali,
potem bo program skopiral parametre, ki so
veljali pred 01.03.2020 tako, da bo postavil
nove parametre, ki bodo veljali s 01.07.2020.
Za ta mesec v program ne vnašate odsotnosti v zaprt vrtec, ampak v klasično odsotnost oziroma poletno rezervacijo
ali bolniško.
POMEMBNO: Parametre, ki smo jih pred časom kopirali zaradi KORONE in smo jim dodelili datum veljavnosti
01.03.2020 NE SMETE popravljati ali brisati. Parametre morate po koroni nastaviti nove ali pa jih kopirati z
zgornjim pripomočkom. Če boste te popravljali ali brisali, program ne bo znal narediti pravilnih poračunov v
primeru prejema nove odločbe ali pa popravkov zaradi napak pri vnosu odsotnosti.

