
 

  

  
Šifra.: 007-2/2020-4  

Dne: 24.1.2023  

  

  

OBČINSKEMU SVETU OBČINE  

ŠMARTNO PRI LITIJI  

  

  

ZADEVA: Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju servisa celodnevne povezave 

preko osebnega telefonskega alarma  
  

Predlagatelj: Blaž Izlakar - župan Občine Šmartno pri Litiji  

  

Poročevalka: Karmen Sadar  

  

Pravna osnova: Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 

– popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 

29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) in 14. člen 

Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18)  

  

Namen: Obravnava in sprejem Pravilnika o spremembah Pravilnika o subvencioniranju servisa 

celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma  

  

Predhodna obravnava: Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in 

finance, Komisija za statut in pravna vprašanja,  

  

Občinskemu svetu Občine Šmartno pri Litiji predlagam po opravljeni razpravi v sprejem naslednji sklep:  

  

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Pravilnik o spremembah Pravilnika 

o subvencioniranju servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma.  
  

Pripravila                                                                                                             Župan občine   

mag. Karmen Sadar                                                                                          Šmartno pri Litiji:      

                                                                                                                            Blaž Izlakar        

Priloga:  

- obrazložitev  

- predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o subvencioniranju servisa celodnevne povezave 

preko osebnega telefonskega alarma  



 

  

OBRAZLOŽITEV  

  

Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji je na 2. korespondenčni seji, dne, 16.03.2020, sprejel Pravilnik 

o subvencioniranju servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma, na podlagi 

katerega se iz občinskega proračuna upravičencem subvencionira 24-urno spremljanje osebe, klic na 

pomoč (avtomatsko ali na zahtevo) ter organizacijo pomoči iz centrov za pomoč. Subvencija pripada 

občanom, ki imajo na dan oddaje vloge prijavljeno stalno prebivališče v občini najmanj eno leto in ki 

izpolnjuje kriterije iz vsaj dveh točk navedenih v nadaljevanju:   

1. Starostni pogoj:  - so 

starejši od 70 let.  2. 

Bivanjske okoliščine:  - 

osebe, ki bivajo same,   

- osebe, ki bivajo v širši družini, katere družinski člani so zaradi službenih obveznosti ali drugih 

neodložljivih obveznosti zdravstvene narave, odsotni.  3. Zmožnost samostojnega bivanja na domu in 

potrebe po pomoči:   

- osebe s težjimi kroničnimi boleznimi,   

- invalidne osebe, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni,   

- osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami oz. njihovi svojci (npr. znaki demence).  

  

Upravičenci lahko pridobijo subvencijo na podlagi izpolnjene vloge za subvencijo servisa celodnevne 

povezave preko osebnega telefonskega alarma, ki je objavljen na spletni strani občine. Sredstva za 

subvencijo servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma se zagotovijo z 

vsakoletnim proračunom občine.  

Postopek ugotavljanja upravičenosti do pomoči in dodeljevanja subvencije vodi uslužbenec občinske 

uprave, pristojen za naloge s področja socialnega varstva. O dodelitvi subvencije občinska uprava izda 

odločbo, nato pa se med izvajalcem upravičencem in občino sklene pogodba.   

  

S strani izvajalca servisa, ki je trenutno edini ponudnik tovrstne storitve v Sloveniji, je občina prejela 

obvestilo o zvišanju cene storitve osnovnega paketa s 24,40 EUR na 29,77 EUR s 1.3.2023. Ker je v 

veljavnem Pravilniku določeno, da občina pokrije stroške osnovnega pakete v višini 24,40 je potrebna 

sprememba Pravilnika. Predlagamo, da se pravilnik spremeni v smislu, da višina subvencije znaša toliko, 

kot po veljavnem ceniku znaša cena osnovnega paketa. S tem se izognemo morebitnim zapletom pri 

ponovnemu dvigu cene.  

Trenutno ima občina sklenjeno pogodbo s 7 občani, do konca leta 2023 jih pričakujemo skupno okrog 

20, saj so bili nekateri financirani s strani EU projekta, ki se s 1.9.2023 zaključi in obveznost prevzame 

občina.  

  

Pripravila:  

Karmen Sadar  



 

  

  

  

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-

1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 

RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 

62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 

31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) in 14. člena Statuta Občine 

Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18), je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na svoji 

_____. redni seji, dne ________ sprejel    

  

  

Pravilnik  o spremembah  
Pravilnika   

o subvencioniranju servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega 
alarma  

  

  

1. člen  

V Pravilniku o subvencioniranju servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega 

alarma (Uradni list RS, št. 35/20 in 26/22), se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se po 

novem glasi:  

  

»Višina subvencije se prizna v višini osnovnega paketa skladno z veljavnim cenikom izvajalca 

servisa OTA.«  

  

     2. člen  

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.   

  

  

Številka: 007-2/2020 Datum:   

  

  

                                                                                                                             Župan  

                                                                                                                         Blaž Izlakar  

  

  

  


