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POVPRAŠEVANJE
Sofinanciranje obeska za medicinsko pomoč
Skupnost občin Slovenije je na prošnjo občine članice naslovila na občine vprašanje glede
sofinanciranja obeska za medicinsko pomoč, torej obeska, ki starejše direktno poveže s klicnim
centrom v primeru nezgode (npr. padca). In sicer:
•

Občino je zanimalo če storitev sofinancirajo?

•

Če da, v kakšnem deležu oz. koliko sredstev namenijo letno za storitev?

•

S kom imajo za storitev sklenjeno pogodbo?

PREJETI ODGOVORI SODELUJOČIH OBČIN
OBČINE, KI NE SOFINANCIRAJO OBESKA:
Cerkvenjak, Divača, Gornji Petrovci, Jesenice, Murska Sobota, Muta, Naklo, Puconci,
BREŽICE
Občina Brežice je z Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2020, prvo leto, zagotovila
sredstva za subvencijo varovanja na daljavo (E-oskrba) v višini 5.000,00 €. To višino imamo
prav tako zagotovljeno v tekočem proračunskem letu, želimo in planiramo pa jo ohraniti tudi
v naslednjih dveh letih.
Upravičencem se dodeli subvencija v višini 10 €/mesečno, za obdobje 24 mesecev
(nepretrgoma). Ti upravičenci so občani katerim letni dohodek ne presega 8.400,00 €.
Upravičencem s slabšim socialnim statusom se dodeli subvencija v celotni višini mesečne
naročnine osnovnega paketa za obdobje 24 mesecev (nepretrgoma). Upravičenci so občani
katerim letni dohodek ne presega 6.000,00 €.
Izvajalec storitve je Telekom Slovenije d.d..
Sklene se tripartitna pogodba, ki jo pripravi in prva podpiše Občina. Pogodba se nadalje pošlje
v podpis izvajalcu storitve Telekomu Slovenije d.d., po prejetju podpisane pogodbe pa
poskrbimo še za podpis upravičenca.

Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor
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Trenutno imamo dve uporabnici storitve E-oskrba. Eno subvencioniramo v višini 10,00 € in
eno naročnino osnovnega paketa v celoti 24,40 € plačamo.
Povezava do razpisa: https://www.brezice.si/sl/novice/2020091415175949/subvencioniranjesocialno-varstvene-storitve-socialnega-servisa-celodnevne-povezave-prek-osebnegatelefonskega-alarma
Povezava do Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa:
https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2146
HRPELJE-KOZINA
Občina Hrpelje-Kozina je nabavila v okviru Interregovega projekta SLO-HR (ureditev
dnevnega centra za starejše) (5 obeskov za medicinsko pomoč). Izvajanje dejavnosti dnevnega
varstva za starostnike smo podelili ODU Koper. Uporabniki storitev plačajo direktno ODU
Koper - Center za pomoč na domu Mali princ.
IZOLA
Vezano na vaše povpraševanje o sofinanciranju obeska za medicinsko pomoč vam sporočam,
da:
-

Občina Izola sofinancira program, imenovan Rdeča tipka, ki vključuje varovanje na
daljavo za starejše in invalidne osebe, ki živijo doma in so upravičeni do socialne
oskrbe v domu. Posameznik dobi oddajnik z rdečo tipko v obliki zapestnice ali obeska,
s katerim vzpostavi takojšnjo in neposredno telefonsko povezavo z operativnim
centrom Mali princ, ki organizira potrebno pomoč.

-

Za omenjeni program imamo v proračunu za letošnje leto zagotovljenih 3.000 evrov.

-

Pogodbo smo sklenili z Obalnim domom upokojencev Koper, ki zagotavlja varovanje
na daljavo 24 ur vse dni v letu.

KOČEVJE
Občina Kočevje je v projekt E-oskrba vključena že četrto leto zapored, storitev pa zagotavlja
skupaj s Telekomom Slovenije, s katerim ima sklenjeno pogodbo. Storitev e-oskrba se
uporabnikom zagotovi na podlagi izvedenega javnega razpisa, na katerem lahko kandidirajo
občani občine Kočevje, ki so starejši od 65 let. Na podlagi sprejetega pravilnika je sofinanciranje
storitve določeno v višini 22 EUR na uporabnika, kar pomeni, da je prispevek posameznika na
mesečni ravni 2,40 EUR. Storitev se sofinancira 12 mesecev, uporabnik pa lahko ponovno
kandidira na vsakoletnem javnem razpisu. Po pravilniku se na javni razpis lahko prijavi do 50
oseb. Praksa pa kaže, da osebe, ki uporabljajo storitev, le to vsako leto podaljšajo.

KRANJ
V nadaljevanju podajamo odgovore na vprašanja (z rdečo barvo):
•

DA, sofinanciramo strošek E-oskrbe

•

5€ mesečno, cca 600€ na leto

•

Z uporabniki, ki storitev koristijo

PIRAN
Občina Piran je v latu 2021 sofinancirala storitev varovanja na daljavo imenovana Rdeča tipka
in sicer v višini 10.000,00 eurov. Pogodbo o sofinanciranju ima sklenjeno z Obalnim domom
upokojencev Koper.
POSTOJNA
V zvezi z vašim povpraševanjem vam posredujemo informacije o t.i. e-oskrbi v občini
Postojna.
E-OSKRBA(CELODNEVNA POVEZAVA PREK OSEBNEGA TELEFONSKEGA ALARMA)
Občina Postojna se je leta 2019 pridružila projektu »Varni in povezani na domu« in v
sodelovanju s podjetjem Telekom Slovenije d.d. v občini zagotovila dodatno socialnovarstveno storitev »e-oskrba«.
E-oskrba omogoča aktivno, bolj neodvisno in varno bivanje na domu vsem, ki potrebujejo
podporo pri samostojnem življenju v domačem okolju, saj je 24 ur na dan omogočen enostaven
in hiter klic na pomoč v primeru padca ali nenadne slabosti ter organizacije pomoči. E-oskrba
učinkovito podpira bivanje starejših, invalidov, bolnikov s kroničnimi boleznimi, bolnikov po
težjih operativnih posegih in oseb z demenco pri samostojnejšemu bivanju na njihovem domu.
Cena osnovnega paketa znaša 24,40 EUR/mesec. Občina Postojna v ta namen vsako leto objavi
Javni razpis za sofinanciranje e-oskrbe in tako upravičencem pomaga pri kritju stroškov
omenjene storitve. V okviru Letnega proračuna občine Postojna se upravičencem zagotavlja
10,00 EUR/mesec. Aktualni razpis je odprt do porabe sredstev oz. do 30.10.2021.
Za leto 2021 so v občinskem proračunu zagotovljena sredstva za pomoč pri kritju stroškov za
20 osnovnih paketov (20 upravičencev), v višini 10,00 EUR mesečno za posameznega
upravičenca.
Zainteresirani se torej za vzpostavitev storitve oglasijo v prostorih Telekoma Slovenije d.d. v
Postojni, na Občini Postojna pa vložijo vlogo za pomoč pri kritju mesečnih stroškov.
Župan Občine Postojna je sprejel tudi Navodila o pomoči pri kritju stroškov socialno varstvene
storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (eoskrba). Ta navodila urejajo pomoč pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega
servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (v nadaljevanju: E-oskrba),

ki se izplačuje iz proračuna Občine Postojna. Z njimi se natančneje določi izvajalca storitve,
upravičence do pomoči, višino in čas trajanja pomoči ter merila in postopek za uveljavljanje
pomoči.
Storitev v občini Postojna izvaja podjetje Telekom d.d., ki ima tudi veljavno dovoljenje
pristojnega ministrstva za izvajanje te storitve.
RADOVLJICA
Odgovarjamo na povpraševanje občine članice glede sofinanciranja obeska za medicinsko
pomoč.
Občinski svet občine Radovljica je v septembru potrdil Pravilnik o subvencioniranju socialno
varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (e-oskrba), ki pa bo stopil v veljavo
16. 10. 2021.
Storitev izvaja Telekom Slovenije, ki ima dovoljenje Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti. Občina bo subvencionirala mesečno naročnino na osnovni paket
(100% v letošnjem letu). Osnovni paket vključuje varovalno enoto, nameščeno v stanovanju
uporabnika in daljinski prožilec klica (na obesku ali zapestnici) ter 24- urno povezavo z
asistenčnim centrom, ki uporabniku ob sprožitvi alarma organizira pomoč.
Občina bo v letu 2021 namenila 4.000,00 EUR.
Ob namestitvi opreme se bo med izvajalcem, občino in uporabnikom sklenila tripartitna
pogodba, ki bo urejala subvencioniranje in plačilo storitve. Sicer pa uporabnik z izvajalcem
sklene pogodbo o izvajanju storitve.
TRBOVLJE
V Občini Trbovlje sofinanciramo e-oskrbo na daljavo v višini 10,00 € / mesec / upravičenca.
Vsako leto objavimo javni poziv, ki je odprt do porabe sredstev. Upravičencu izdamo odločbo
in nato sklenemo tripartitno pogodbo s uporabnikom, Telekomom Slovenije in občino.
***
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