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E-oskrba

• je socialno varstvena storitev oskrbe na daljavo za starejše, kronične bolnike, 

osebe z demenco ali drugimi težjimi zdravstvenimi stanji kot npr. slepota, gluhost, 

huda obolenja. Telekom Slovenije je pridobil dovoljenje MDDD.

• omogoča daljše, aktivno in bolj varno bivanje na domu starejšim, zmanjšuje 

posledice padcev, socialno izključenost in obremenitev družin v skrbi za svojce

• občinam in državi omogoča učinkovitejšo rabo virov socialnega in 

zdravstvenega varstva, kasnejši odhod v institucionalno varstvo, ter 

zmanjševanje razlik pri obravnavo starejših, ki živijo na domu, s starejšimi, ki živijo v 

institucionalnem varstvu.
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E-oskrba

• omogoča proženje alarma tudi kadar uporabnik zaradi zdravstvenega stanja ne more 

pritisniti gumba za klic na pomoč.

• je enostavna je za uporabo, hitro in popolno se prilagaja potrebam uporabnika, brez 

velikih posegov v bivališče.

• zagotavlja storitve asistenčnega centra 24 ur na dan in redne 

socialne klice ustrezno usposobljenega osebja. 

• Storitev E-oskrba omogoča svojcem „on line“ spremljanje 

na daljavo in „miren spanec“. 
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Kako deluje E-oskrba (Video) 
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Storitev E-oskrba se na enostaven način prilagaja potrebam uporabniku

Storitev vključuje

 najem opreme (odvisna od vrste paketa) 

 SIM komunikacijsko kartico

 montažo in vzpostavitev storitve

 asistenčne storitve 24/7

 mobilno aplikacijo za svojce (samo Premium)

 vzdrževanje opreme

 tehnično pomoč
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Cene definirane in regulirane s strani pristojnega ministrstva

 Dodatna oprema: 

Senzor izliva vode

Senzor dima 

Potezno stikalo z razširitvijo zvoka

Daljinski prožilec

Senzor padca

 E-oskrba OSNOVNI

Priključnina 

50 EUR / enkratno / brez DDV

Naročnina

20 EUR / mesečno brez DDV

 E-oskrba PREMIUM

Priključnina 

50 EUR / enkratno / brez DDV

Naročnina

30 EUR / mesečno brez DDV
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Usmeritve EU – zagotavljanje daljšega in varnejšega bivanja na domu z 

učinkovitimi storitvami oskrbe na domu

• V tujini je uporaba oskrbe na daljavo oz. socialnih alarmov precej razširjena in sofinancirana s 

strani občin oz. dežel. V GB uporablja socialne alarme več kot 16% oseb starejših od 65 let.

• V Sloveniji na področju oskrbe na daljavo 

nismo imeli sodobnih in celovitih rešitev 

ter sistemskih spodbud zato precej 

zaostajamo. 

• Podpora / spodbude za lažjo dostopnost 

storitve E-oskrba občanom (sofinanciranje 

storitev) – Razpis za občine .
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Graf prikazuje razširjenost uporabe teleoskrbe / 
socialnih alarmov v Evropi med osebami 65+ (v %)
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Projekt Varni in povezani na domu

• Telekom Slovenije je kot družbeno odgovorno podjetje pripravil projekt Varni in povezani na

domu;

• V okviru projekta bo v letu 2017/2018 zagotovil 250.000€ finančnih sredstev za subvencioniranje

mesečne naročnine storitve E-oskrbe končnim naročnikom;

• K sodelovanju v projektu vabimo občine, da na osnovi sprejetih občinskih aktov, v enkratnem

znesku subvencionira končno ceno storitve svojim občanom;

Opomba: Občina na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi lahko sprejme Pravilnik, v katerem bi storitev Pomoči na

daljavo opredelila kot socialno varstveno storitev, za katero bo namenila javna sredstva. Pravna podlaga za sprejetje občinskega

akta:

- Zakon o socialnem varstvu nudi ustrezno pravno podlago.

- Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020

(Uradni list RS št. 39/13)
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Primer višine cen storitve (brez DDV) za končnega uporabnika v primeru predlagane subvencije s strani občine in TS (delovni osntek)

Varianta

Primer višine 

sofinanciranja občine / na 

uporabnika / enkratno

Vrednost subvencionirane storitve E-OSKRBA za 

občane (prvih 12 mesecev)

Vrednost subvencionirane storitve E-

OSKRBA za občane (za nedoločen čas, po 

preteku prvih 12 mesecev)

E-oskrba OSNOVNI E-oskrba PREMIUM E-oskrba OSNOVNI E-oskrba PREMIUM

Priključnina Mesečno Priključnina Mesečno Mesečno Mesečno

1 250 €

0 €

10 €

0 €

20 € 15 € 25 €

2 350 € 6 € 16 € 11 € 21 €

3 450 € 2 € 12 € 7 € 17 €

TS je kot ponudnik storitve v skladu z Zakonu o socialnem varstvu dolžan vsem državljanom v Sloveniji ponuditi socialno

varstveno storitev pod enakimi pogoji.

TS subvencionira prvo leto vsakemu naročniku v Sloveniji 25% mesečne naročnine oz. 5€ na mesec, kar npr. pri 5.000

naročnikih (to predstavlja 1,66% potenciala – potencial je 15% prebivalstva), pomeni, da TS prispeva 300.000€/letno.

Cene so definirane in regulirane s strani pristojnega ministrstva

Višina cen storitve (brez DDV) za končnega uporabnika brez upoštevanja subvencije

Paket Vsebina
Vrednost storitve na trgu

Priključnina Mesečno

E-oskrba OSNOVNI Osnovna enota + obesek 50€ 20,00 €

E-oskrba PREMIUM Osnovna enota + obesek + prostorski senzorji 50€ 30,00€
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