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POVPRAŠEVANJE 

E- oskrba 

 

VPRAŠANJE: 

»Skupnost občin Slovenije na vas naslavlja vprašanje prejeto s strani občine članice glede 

storitve oskrbe na daljavo za starejše, kronične bolnike, osebe z demenco ali drugimi težjimi 

zdravstvenimi stanji (e-oskrba). 

In sicer ali je katera od občin sprejela pravilnik, v katerem je storitev oskrbe na daljavo 

opredelila kot socialnovarstveno storitev in za katero je namenila sredstva?« 

ODGOVORI OBČIN ČLANIC SOS: 

AJDOVŠČINA 

Naša občina je sprejela odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa 

- subvencionirali bomo varovanje na daljavo. 

Odlok je bil objavljen v uradnem listu v petek 9. 2. 2017. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0336/odlok-o-

subvencioniranju-socialno-varstvene-storitve-socialnega-servisa  

MO MARIBOR 

Ker smo se v MOM tudi zanimali za projekt e-oskrbe: Varni in povezani na domu, ki ga ponuja 

Telekom, se želimo priključiti (če bo potrditev vodstva MOM se bomo). Sem dobila 

informacijo, da je v januarju 2018 imela gradivo (odlok) pripravljeno Občina Ajdovščina. Ker 

gre za socialni servis je potrebno sprejeti potrebne dokumente, ki dajo možnost sofinanciranja.  

Morda bi občine skupaj pripravile »vzorec odloka, pravilnika«, ki bi ga glede na svoje 

specifične potrebe občine prilagodile. To bi vsem olajšalo delo in postopke, saj se bo 

sofinanciranje socialnega servisa, kamor sodi e-oskrba, širilo in vsem  povzročilo delo v 

vsebinskem in postopkovnem smislu. 

NAKLO 

V zvezi s spodaj zastavljenim vprašanjem  vam sporočamo, da v naši občini nimamo 

sprejetega pravilnika o oskrbi na daljavo. Potrebo po tej storitvi še nismo zaznali. 

POLJČANE 
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Glede na postavljeno vprašanje vam sporočam, da Občina Poljčane za omenjeno storitev nima 

sprejetega pravilnika.  

TRŽIČ 

Občina Tržič takega pravilnika še ni sprejele. Trenutno tudi ne obstajajo realne možnosti za 

izvajanje e-oskrbe, ker takega programa še nismo pripravili niti se konkretno še nismo 

dogovarjali o pripravi. 

VODICE 

Občina Vodice k takemu projektu ni pristopila.  

VUZENICA 

Mi nimamo sprejetega pravilnika glede oskrbe na daljavo za starejše, kronične bolnike, osebe 

z demenco ali drugimi težjimi zdravstvenimi stanji (e-oskrba). 

ZREČE 

Pri nas žal takšnega pravilnika nismo sprejeli, ravno tako našim občanom ne nudimo e-oskrbe. 

 

 

 

 

  


