Vloga

VLOGA
ZA ODOBRITEV SUBVENCIJE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
SOCIALNEGA SERVISA VAROVANJA NA DALJAVO ZA LETO 2020 IN 2021
1. PODATKI O VLAGATELJU
IME in PRIIMEK

NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA
*obvezna priloga: fotokopija osebnega dokumenta/dovoljenja o stalnem prebivanju za tujce

NASLOV DEJANSKEGA BIVALIŠČA (če se razlikuje od naslova stalnega bivališča):
______________________________________________________________________________

EMŠO:

DAVČNA ŠT:

KONTAKTNA TEL. ŠT. VLAGATELJA oz. ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

ELEKTRONSKA POŠTA (ni nujno)

2. Kategorije izpolnjevanja pogojev: (obkrožite)
I.

Starostni pogoj:
a) Imam 70 let ali več;
b) Imam manj kot 70 let in izkazujem prvo stopnjo telesne okvare oz. težje bolezensko
stanje, zaradi česar potrebujem pomoč v vseh ali večini življenjskih razmer
*obvezna priloga: odločba ZPIZ o telesni okvari ali težjih bolezenskih stanjih, s katerim vlagatelj dokazuje stalno ali
začasno nezmožnost za delo.

II.

Bivanjske okoliščine:
a) Bivam sam.

*obvezna priloga: Obrazec2

b) Bivam s partnerjem, ki prav tako potrebuje pomoč pri življenjskih aktivnostih.
*obvezna priloga: Obrazec2

c) Bivam v širši družini, ki je čez dan zaradi službenih odsotnosti zdoma.
*obvezna priloga: Obrazec 2

III.

Bolezensko stanje:
d) Imam težje kronične bolezni.
*obvezna priloga: Obrazec3

e) Sem invalidna oseba.
*obvezna priloga: Obrazec 3

f)

Sem oseba s starostnimi znaki (npr. znaki demence) ), drugo: _______________

*obvezna priloga: Obrazec 3

g) Sem oseba po težjem operativnem posegu.
*obvezna priloga: Obrazec 3

IV.

Materialni položaj vlagatelja:
a) Mesečna pokojnina oz. dohodki so nižji od praga tveganja revščine.
*obvezna priloga: zadnji izpisek pokojnine iz ZPIZ (2020) ali druga dokazila o dohodkih
*Opomba1

b) Mesečna pokojnina oz. dohodki ne presegajo več kot 25% zneska praga tveganja
revščine.
*obvezna priloga: zadnji izpisek pokojnine iz ZPIZ (2020) ali druga dokazila o dohodkih
*Opomba2

3. Obvezne priloge:
1. Izjava izvajalca storitve, da je (oziroma bo) upravičenec vključen v projekt socialnega
servisa na daljavo;
2. Splošno izjavo vlagatelja;
3. Izjavo vlagatelja o bivanjskih okoliščinah in izjavo osebnega zdravnika o
vlagateljevem bolezenskem stanju;
4. Odločbo ZPIZ-a, v kolikor gre za osebo mlajšo od 70 let iz druge alineje prvega
odstavka tretjega člena tega pravilnika;
5. Fotokopija veljavnega osebnega dokumenta ali dovoljenja o stalnem prebivanju;
6. Dokazila o rednem mesečnem dohodku vlagatelja.

Kraj in datum:

Podpis vlagatelja:
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*Opomba1: Po zadnjih izračunih Statističnega urada Republike Slovenije letni dohodek enočlanskega
gospodinjstva znaša 7.946,00 EUR, mesečni pa 662,00 EUR oz. letni dohodek dvočlanskega gospodinjstva brez
otrok 11.916,00 EUR, mesečni pa 993,00 EUR.
*Opomba2: Letni dohodek ne presega več kot 25% višine praga tveganja revščine objavljenega po zadnjih
izračunih Statističnega urada Republike Slovenije, kar pomeni, da dohodek ni višji od letnega dohodka
enočlanskega gospodinjstva v višini 9.930,00 EUR, mesečni pa 830,00 EUR oz. letni dohodek dvočlanskega
gospodinjstva brez otrok 14.900,00 EUR, mesečni pa 1.240,00 EUR.
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Izjava izvajalca

IZJAVA
IZVAJALCA STORITVE O VKLJUČITVI UPORABNIKA-CE V PROGRAM SOCIALNEGA
SERVISA VAROVANJA NA DALJAVO

……………………………………………………………………………………………,
(Naziv podjetja)

……………………………………………………………………………………………,
(Naslov podjetja)

……………………………………………………………………………………………,
(Davčna številka)

……………………………………………………………………………………………,
(Številka TRR)

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bo vlagatelj-ica

………………………………………………….…………………………………………………,
(Ime in priimek, naslov)

v letu 2020 in 2021 vključen-a v program socialnega servisa varovanja na daljavo, ki ga izvaja
naše podjetje in imamo za izvajanje te socialnovarstvene storitve pridobljeno dovoljenje
pristojnega Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Cena paketa, v
katerega bo vključen-a vlagatelj-ica, znaša …………….. EUR na mesec, kar bo naknadno
razvidno tudi iz pogodbe med izvajalcem in uporabnikom-co storitve. En izvod te pogodbe bo
prejela tudi Mestna občina Novo mesto kot plačnik /doplačnik storitve.
Na podlagi izdane odločbe Mestne občine Novo mesto bo izvajalec mesečno izstavljal pravilno
izstavljen e-račun, s katerim bo bremenil TRR Mestne občine Novo mesto.

Kraj in datum:
______________

Podpis odgovorne osebe izvajalca:
______________________________
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Ime kontaktne osebe izvajalca: ………………………………………………………………

E-pošta kontaktne osebe izvajalca: …………………………………………………………

Tel. št. Kontaktne osebe izvajalca: …………………………………………………………

Ime in priimek odgovorne osebe izvajalca: …………………………………………………

Podpis odgovorne osebe izvajalca: ….………………………………………………………
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Obrazec št. 1

SPLOŠNA IZJAVA VLAGATELJA

Podpisani vlagatelj/ica izjavljam:
-

da sem seznanjen/a in se v celoti strinjam z določbami javnega razpisa, razpisne
dokumentacije in vzorcem pogodbe,
da so vsi podatki, navedeni v vlogi resnični, točni in popolni, za kar prevzemam
materialno in kazensko odgovornost,
da pristojnemu organu dovoljujem, da vse navedene podatke preveri pri upravljalcih
zbirk osebnih podatkov,
da dajem Mestni občini Novo mesto izrecno privolitev za obdelavo osebnih podatkov,
v skladu z GDPR, za namen izvedbe tega javnega razpisa.

Kraj in datum:
______________

Podpis vlagatelja/ice:
____________________
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Obrazec št. 2
IZJAVA
(BIVANJSKE OKOLIŠČINE)

Spodaj podpisani ………………………………………………., stanujoč na ………………………
naslovu……………………………………………………………….
IZJAVLJAM

(ustrezno obkrožite)
a)

da bivam sam;

b) da bivam s partnerjem, ki tudi sam potrebuje pomoč v vseh življenjskih aktivnostih,
c) da bivam v širši družini, ki je čez dan zaradi službenih odsotnosti z doma (najmanj 8
ur)

Kraj in datum:
______________

Podpis vlagatelja/ice:
________________________
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Obrazec št. 3
IZJAVA OSEBNEGA ZDRAVNIKA
(bolezensko stanje)
Za potrebe Javnega razpisa za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega
servisa varovanja na daljavo za občane Mestne občine Novo mesto
IZJAVLJAM,

da pacient:

(ime, priimek)

s stalnim prebivališčem na naslovu :

izpolnjuje pogoj iz kategorije »Bolezensko stanje« (2. točka 3. člena Pravilnika DUL. št…), in
sicer je:
(ustrezno obkrožite)

-

oseba s težjo kronično boleznijo;
invalidna oseba;
oseba s starostnimi znaki ( znaki demence oz. drugo -opišite)
oseba po težjem operativnem posegu.

Opomba zdravnika:

kraj in datum

podpis, žig osebnega zdravnika
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VZOREC TRIPARTITNE POGODBE
I. Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, ki jo zastopa župan mag. Gregor
Macedoni, matična številka: 5883288, davčna številka: SI 48768111, račun: SI 56 01285
0100015234 (v nadaljevanju: Občina)
in
II. Ime in priimek, naslov____________ , davčna št. _____________, račun: __________ ,
odprt pri _____________________
(v nadaljevanju: upravičenec)

in
III. Naziv________________ , naslov_______________ , ki ga zastopa _______________ ,
matična številka:___________, davčna številka:_____________, račun:_______________,
odprt pri ______________
(v nadaljevanju: izvajalec storitve)
sklenejo na podlagi Odločbe o odobritvi subvencije socialno varstvene storitve socialnega
servisa »Varovanje na daljavo« ) št. _______ z dne __________ (v nadaljevanju: Odločba o
odobritvi subvencije), naslednjo

POGODBO
o dodelitvi subvencije socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na
daljavo za leto

1. člen
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:
- da je Občina dne ____ objavila javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene
storitve socialnega servisa varovanja na daljavo v Mestni občini Novo mesto (v
nadaljevanju storitev socialnega servisa Varovanje na daljavo),
- da je bila upravičencu na podlagi Odločbe o odobritvi subvencije št. _______ z dne
__________ odobrena subvencija za storitev socialnega servisa Varovanje na daljavo v
višini_____, za obdobje mesecev (nepretrgoma),
- da je upravičenec Občini pravočasno dne _____ predložil dokazilo o sklenjeni pogodbi
o izvajanju storitve ter dokazilo o vzpostavitvi socialno varstvene storitve socialnega
servisa Varovanje na daljavo, in sicer z izvajalcem storitve,
- da ima izvajalec socialno varstvene storitve socialnega servisa Varovanje na daljavo
veljavno dovoljenje pristojnega ministrstva za izvajanje storitve,
- da ta pogodba ureja le razmerja v zvezi z upravičenjem do subvencije in izplačevanjem
subvencije, ki jo zagotavlja Občina, ne posega pa v pravice in obveznosti upravičenca in
izvajalca storitve, zagotavljanja same storitve, ki sta jih dogovorila v pogodbi za izvajanje
le-te upravičenec in izvajalec storitve.
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2. člen
Upravičenec se zavezuje, da bo subvencijo koristil v skladu z njenim namenom. Subvencija
se ne sme porabiti za stroške priključnine ali stroške nakupa opreme za vzpostavitev storitve.
Višina subvencije znaša mesečno XX,00 EUR, vendar ne več kot višina mesečne naročnine
osnovnega paketa (do 22,00 EUR) za obdobje_____ mesecev. Upravičencu pripada
subvencija z mesecem, ko je ta pogodba sklenjena in storitev pri upravičencu vzpostavljena.
Občina bo zagotavljala subvencijo iz proračunske postavke ___________, konto
____________.

Upravičenec pooblašča Občino, da v njegovem imenu nakaže na TRR izvajalca storitve št.
___________________, odprt pri ______________ , znesek mesečne subvencije, izvajalca
storitve pa poziva, da tako izpolnitev v svojem imenu sprejme. Občina s podpisom te pogodbe
privoli v nakazilo izvajalcu storitve, izvajalec storitve pa izrecno in nepreklicno izjavlja
upravičencu, da nakazilo Občine sprejme.
Nakazilo mesečne subvencije se bo izvršilo na podlagi fotokopije računa o opravljeni socialno
varstveni storitvi socialnega servisa Varovanja na daljavo oziroma druge ustrezne
dokumentacije, ki bo vsebovala najmanj podatke o številki in datumu računa, vrsti storitve,
zneska za plačilo, ime in priimek ter naslov upravičenca in podpis izvajalca storitve. Izvajalec
storitve mora račune oz. ustrezno dokumentacijo dostaviti občini najkasneje do 20. dne v
tekočem mesecu, sicer se plačilo posamezne subvencije ne izvede.
Nakazila subvencije se izvajajo za pretekli mesec. Občina bo plačilo izvedla 30. dan po
prejemu pravilno izstavljenega zahtevka s strani izvajalca storitve.
3. člen
Upravičenec mora o vsaki spremembi v zvezi z izvajanjem storitve socialnega servisa občino
obvestiti najkasneje v roku 8 dni od nastanka spremembe.
Občina lahko preverja namensko porabo odobrene subvencije. Upravičenec mora preverjanje
omogočiti. V primeru nenamenske porabe subvencije ali zamolčanih resničnih dejstev oz.
navedenih neresničnih podatkov v vlogi, ki so vplivali na pravico do subvencioniranja ali v
primeru, da prejemnik ne omogoči nadzora, Občina odstopi od pogodbe, upravičenec pa je
nenamensko porabljeno subvencijo dolžan vrniti skupaj z obrestmi, ki se obračunavajo od
dneva nakazila subvencije. Upravičenec mora prejeto subvencijo vrniti tudi v primeru, če
podatki navedeni v vlogi niso preverljivi. Če sredstva niso vrnjena v določenem roku, se izvede
postopek izterjave.
V kolikor se ob pregledu ugotovijo nepravilnosti, se upravičenca nanje opozori in določi rok
odprave le teh. V kolikor upravičenec nepravilnosti še vedno ne odpravi, se šteje to kot razlog
odstopa od pogodbe brez odpovednega roka, prejeto subvencijo pa je dolžan vrniti nazaj
skupaj z zamudnimi obrestmi.
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4. člen
Pravica do subvencije preneha v primeru:
- smrti upravičenca,
- vključitve upravičenca v institucionalno varstvo,
- prenehanja izvajanja storitve pri upravičencu,
- odstopa od pogodbe in v drugih primerih v skladu s pravilnikom.
5. člen
V primeru spremembe višine proračunskih sredstev zaradi spremembe proračuna ali
rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2020 in 2021 si naročnik pridržuje
pravico, da sredstva, opredeljena v tej pogodbi, ne izplača v celoti oziroma jih enostransko
zniža.
6. člen
Upravičenec dovoljuje Občini in izvajalcu storitve preverjanje osebnih podatkov, ki so potrebni
za nadzor nad izvajanjem pogodbe.
Skrbniki te pogodbe so:
- upravičenec,
- za Občino ________________: ______________________,
- za izvajalca storitve: ________________________ .
7. člen
Morebitne spore iz te pogodbe bodo pogodbene stranke reševale sporazumno. Če do
sporazuma ne pride, rešuje spore pristojno sodišče po sedežu Občine.
8. člen
Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitne spremembe te pogodbe uredile s
pisnim aneksom k tej pogodbi.
9. člen
Skladno s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11
– uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZIntPK) je ta pogodba nična, če kdo v imenu in
na račun druge pogodbene stranke, naročniku, njegovemu predstavniku ali posredniku da,
obljubi ali ponudi kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena
pridobitev nedovoljene koristi katerikoli pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku ali posredniku.
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10. člen
Izvajalec storitve se zavezuje, da bo kot poklicno in poslovno skrivnost varoval vse osebne
podatke, s katerimi se bo pri svojem delu morebiti seznanil ter se zaveda, da je razkrivanje teh
osebnih podatkov nepooblaščenim osebam ali zloraba teh podatkov sankcionirana kot hujša
kršitev pogodbenih obveznosti in kot kaznivo dejanje. Izvajalec hkrati izjavlja, da je seznanjen
z naravo osebnih podatkov, ki jih bo v okviru izvajanja te pogodbe zbiral, obdeloval, shranjeval,
posredoval oziroma uporabljal pri svojem delu za naročnika.

11. člen
Pogodba je sestavljena na štirih (4) straneh v treh (3) izvodih, od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po en (1) izvod.
Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišejo vse tri (3) pogodbene stranke.

Številka: 123-310/2020

Ime in priimek
Upravičenec

Izvajalec storitve
Zastopnik

Mestna občina Novo mesto
ŽUPAN

_________________

_________________

_________________

Datum: ____________

Datum: ____________

Datum: ____________
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