Pred log

Na podlagi 21. 6lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, St. 94/07 - uradno preaisceno
besedilo, 76/08, 79/09, 51110, 40112 - ZUJF , 14115 - ZUUJFO, 1 1/18 - ZSPDSLS-1, 30118,61120
- ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE),Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 5t. 3/07 - uradno
predisaeno besedilo, 23107 - popr., 41107 - popr.,61110 - ZSVarPre, 62110 -ZUPJS,57l12,39116,
52116 - ZPPreb-1, 15117 - DZ,29117, 54117,21118 - ZNOrg, 31/18 - ZOA-A, 28119 in 189120
ZFRO) in 16. elena Statuta Obeine Vransko (Uradni list RS, St. 17l10 in 53/10) je Obdinski svet
Obeine Vransko na
seji dne
sprejel

-

_redni

_

PRAVILNIK
o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa
varovanja na dauavo (E-oskrba) v obdini Vransko
1

(1) Ta pravilnik

. 6len

ureja subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja

na daljavo (v nadaljevanju: storitev E-oskrba). Varovanje na daljavo pomeni celodnevno
povezavo preko osebnega telefonskega alarma.

(2) S tem pravilnikom se natan6neje dolodi izvajalca

storitue, upravidence, pogoje, merila in

postopek za pridobitev subvenci.je.

2. ilen

(uporaba izrazovl
V iJm pravilniku uporabljeni iztazi, zapisani v moski slovnidni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
Zenski in moski spol.

3.6len
(predmet subvencije)

(1) Obdina Vransko (v nadaljevanju: obaina) obdanom subvencionira kritje stroskov mesedne
uporabe osnovnega paketa storitve E-oskrbe.

(2) Storitev E-oskrba se izvaja preko sodobne

informacijsko-komunikacijske tehnologije
(telefonskega alarma), namesdene na domu upravidenca, ki mu omogoaa, da v primeru padca,
nenadne slabosti ali druge nezgode oziroma poikodbe, pokliee 24-urno pomod ter organizacijo
pomodi.

4.6len
(izvajalec storitve)
lzvajalec storitue E-oskrba je lahko fizidna ali pravna oseba, ki mora imeti za izvajanje storitve
dovoljenje pristojnega ministrstva.
5. dlen

(upravi6enci)
(1

)

Upravidenci do subvencioniranja E-oskrbe so obdani, ki imajo pruavljeno stalno prebivalisee v
obdini Vransko in tudi dejansko bivajo na obmodju obdine.
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(2)

Upravidenci do subvencUe morajo poleg pogoja iz prejsnjega odstavka za prejemanje
subvencue izpolnjevati najmanj eno merilo iz najmanj dveh todk od 1. do 3., navedenih v
nadaljevanju:
1. Starostni pogoji:
- so starej5i od 65 let. Ta pogoj izpolnjuje oseba, kije starej5a od 65 let ali bo v letu,
v katerem je zaprosila za subvencijo, dopolnila 65 let.
2. Bivanjske okoliSdine:
- osebe, ki bivajo same,
osebe, ki bivajo s partnerjem, ki tudi sam potrebuje pomod pri vseh Zivljenjskih
aktivnostih,
- osebe, ki bivajo v Sirsi druzini, katere dlani so dez dan zaradi sluzbenih obveznosti
odsotni.
3. Zmoznost samostoinega bivanja na domu in potrebe po pomodi:
- kronidno bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo
priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo
brez obdasne pomoai druge osebe nesposobne za samostojno Zivljenje,
osebe s statusom invalida, slepi in slabovidni, gluhi in naglusni,
- osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami oziroma njihovi svojci (na primer
znak demence),
- bolniki po tezjem operativnem posegu,
- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoei in nege za
opravljanje vedine Zivljenjskih funkcij.
6. dlen

(6asovna opredelitev in vir financiranja)

(1)

(2)

Sredstva za subvencioniranje storitve E-oskrba se zagotavlja z vsakoletnim proradunom
ob6ine. Obdina odobri subvencijo na podlagi prijave na javni razpis, ki se objavi na spletnih
straneh obdine, v uradnem glasilu ob6ine in na oglasni deski obdine. Potrebna dokumentacija
za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, obvezni obrazci in ostale podrobnosti za izvedbo
razpisa se opredelijo v razpisni dokumentacui.
easovno obdobje dodelitve subvencije se dolodi v besedilu javnega razpisa.

7.6len
(visina subvencije)
(1) O delezu subvencije storitve E-oskrba odloea Obdinski svet .
(2) Subvencija ne sme presegati mese6ni strosek narodnine storite za osnovni paket, vkljudno z
upostevanjem morebitnega popusta izvajalca.
(3) Stroski prikljudnine ali stroski opreme za vzpostavitev storitve E-oskrba niso predmet
subvencije.
8. dlen
(1

)

(2)

(javni razpis)
V skladu z zakonoddlo in s tem pravilnikom izvede letni javni razpis za subvencionlranje
predmeta iz prvega dlena tega pravilnika.
Sklep o zadetku postopka sprejme Zupan.
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9. dlen

(1)

(2)
(3)

Javni razpis pripravi obdinska uprava in ga objavi naspletni strani obdine, obdinskem uradnem
glasilu in na oglasni deski obdine.
Potrebna dokumentacija za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, obvezni obrazci in ostala
opravila za izvedbo razpisa se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
Razpisni rok se dasovno prilagaja postopku priprave in sprejetja obcinskega prora6una.
'10. 6len

(1)

(2)
(3)
(4)

Obrazce za ptiavo na javni razpis pripravi strokovna sluZba obdinske uprave. Obrazci so v
6asu javnega razpisa na voljo v prostorih in na spletni strani obdine. UpraviCenec oziroma
njegov zakoniti zastopnik odda vlogo na predpisanih obrazcih in predlo2i dokazila oziroma
priloge, ki so zahtevane z javnim razpisom.
Postopek ugotavljanja upraviaenosti do pomoai in dodeljevanja subvencije vodi uradna oseba
pristojna za naloge s podrodja socialnega varstva.
V primeru podaljsanja se izda nova odloaba. Ob nespremenjenih pogojih se upostevajo 2e
pridobljena dokazila upravidenca.
O dodelitvi subvencije obdinska uprava izda odlodbo, zoper katero je moZna pritoZba pri
Zupanu. Predmet pritozbe ne morejo biti pogoji in kriteriji za prejemanje subvencije, dolodeni
s tem pravilnikom.
11. dlen

Popolne vloge, ki izpolnjujejo razpisne pogoje iz 5. dlena tega pravilnika, se obravnavajo glede na
vrstni red prispelosti.
'12. 6len

Upravi6enec do subvencije oziroma njegov zakoniti zastopnik po prejemu odlodbe o dodelitvi
subvencije v roku, kije doloden v odlodbi, obdini predloZi dokazilo o sklenitvi narodniskega razmerja
za izvdanje ler dokazilo o vzpostavitvi storitve E-oskrba, sicer se Steje, da odobrene subvencUe ne
bo koristil.
13. dlen

(pogodba)

(1)
(2)

Pogodba o dodelitvi subvencije se sklene med upravidencem, obcino in izvajalcem storitve Eoskrba, v kateri se dolodijo medsebojne pravice in obveznosti.
dnem, ko
storitev E-oskrba pri upravidencu
Upravidencem pripada subvencUa
vzpostavljena.

je

z

14. dlen

(obveSdanje o spremembah)

(1)
(2)

Upravidenec mora ovsaki spremembi v zvezizizpolnjevanjem pogojev aliz izvajanjem storitve

E-oskrba obdino pisno obvestiti najkasneje v roku 8 dni od nastanka spremembe. Kot na
primer sprememba stalnega prebivaliS6a, bivanjski pogoji in potrebe po pomoai.
ee je upravidenec subvencijo prejel na podlagi navedb neresnidnih podatkov ali la2nih dokazil,
je le{o dolzan vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi, obradunanimi od dneva nakazila do dneva
vraeila neupravi6eno pridobljenih sredstev. Navedeno ravnanje je razlog nesklenitve oziroma
odstopa od pogodbe brez odpovednega roka, o 6emer obdina pisno obvesti upraviaenca in
izvajalca.
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15. dlen

(prenehanje pravice do subvencije)
Pravica do subvencije storitue E-oskrba preneha v primeru:
smrti upravi6enca,
spremembe stalnega prebivali5da upravieenca izven obdine,
vkljuditve upravidenca v institucionalno varstvo,
prenehanja izvajanja storitve pri upravidencu,
odstopa od pogodbe.

-

16. dlen

(nadzor nad porabo subvencije)

)

Upravidenec do subvenc[e storitve E-oskrba obdinski upravi na njeno zahtevo omogodi nadzor
in pregled uporabe storitve E-oskrba.

(2)

Obdina ima pravico izvr5iti nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev kadarkoli, z
vpogledom v dokumentacUo in v obradun stroskov izvajalca. Pogodbene stranke morajo obeini
omogoditi izvajanje nadzon.
V primeru, da pogodbene stranke ne Zeltjo omogoditi nadzo,a, lahko obdina odstopi od
pogodbe in zahteva vradilo 2e izpla6anih subvencij, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva prejetja subvencije do dneva vradila.
ee se ob pregledu ugotovijo manj5e nepravilnosti, se upravidenca na nepravilnosti opozori in
dolo6i rok za njihovo odpravo. Ce upravidenec nepravilnosti 5e vedno ne odpravi, se prekine
plaeevanje subvencije do izteka veljavnosti pogodbe.

(1

(3)
(4)

17. 6len

(konCna dolocba)

Ta pravilnik zadne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Ob6ine Vransko >Obdinski
informator

-

Uradne objave Obdine Vransko<.

Stevilka: 122-212021
Vransko, 18.11.2021

Zupan Obdine Vransko
Franc SuSnik

