OBRAZLOZIEV
1. NASLOV ODLOKA
PRAVILNIK o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (Eoskrba) v obdini Vransko,
2, PRAVNE PODLAGE
21, dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t, 94/07 - uradno prediSdeno besedilo,
76/08, 79/09, 51t10, 40112 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFo, 1 1/18 - ZSPDSLS-I , 30/18, 6'l/20
ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE),
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 5t. 3/07 - uradno predi5deno besedilo, 23/07 - popr.,

-

41/07-popr.,61/10-ZSVarPre,62/10-ZUPJS, 57112,39116,52116-ZPPreb-1,15117 -DZ,
ZOA-A, 28/1 9 in 1 89/20 - ZFRO)
16. dlena Statuta Obdine Vransko (Uradni list RS, St. '17l10 in 53/10)
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3, RAZLOGI ZA SPREJEM IN OCENA STANJA
Po podatkih Statistidnega urada RS na obmodju obdine Vransko iivi okoli 2646 prebivalcev starih 65 in vei,
kar predstavlja okoli 20% vseh prebivalcev obdine. Sprejem pravilnika predstavlja podlago za pomod pri kritju

stroikov storitve varovanja na daljavo in tako omogoda starelSim obdanom, da dalj dasa samostojno bivajo v
domadem okolju.

Ker si vedina starejiih 2eli bivati doma dim dlje, je Telekom Slovenije skupaj z UKC in Zvezo druStev
upokojencev Slovenije razvil storitev E-oskrba. Cilj E-oskrbe je zagotoviti starejSim, kronidno bolnim in
invalidom viSjo kakovost 2ivljenja in dim daljie samostojno bivanje v domadem okolju in razbremeniti dru2ine
v stalni skrbi za nJihove svojce.

E-oskrba podpira sodobna tehnologija, kile namesdena na domu uporabnika. Klic lahko uporabnik sproZi sam,
kadar potrebuje pomod, tako da pritisne gumb na posebni komunikacijski napravi ali na daljincu za proZenje
klica, ki ga ima lahko kot obesek okoli vratu ali zapestja vedno pri sebi. V dom se lahko namesti tudi senzorska
oprema, ki zazna padec oziroma nenadne spremembe v bivanju naiega svojca in brez pritiska na gumb
obvesti asistendni center, kjer zdravstveno osebje oceni nevarnost situacije in na dom takoj po5lje pomod ter
o tem obvesti svojce.
Mesedna narodnina pri Telekomu trenutno znasa 24,40 EUR. Visino subvencije dodeli Obdinski svet obdine
Vransko.
4. OCENA FINANENIH IN DRUGIH POSLEDIC
Ocenjeni letni stro5ek za posamezno proradunsko leto je 2.000 EUR, dejanski stroSek pa bo odvisen od Stevila
upravidencev.
5. CILJI IN NAEELA ODLOKA
Obdina Vransko, ki za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja tudi naloge za lajSanje teZav socialno

ogroienih, invalidov in ostarelih, Zeli s subvencijo storitve zagotoviti dostopnost do storitve vsem, ki jo
potrebujejo.

