
MESTNA OBCINA MARIBOR

Na podlagi 8, 61ena Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve sociatnega servisa oskrbe na daljavo v mestni
ob6ini Maribor (Medob6inski uradni vestnik, it. 27/2018) in Odloka o prora6unu Meslne ob6ine Maribor za leto 2022
(Medob6inski uradni vestnik, it. 2/2021, 22/2021, 29/2021 in 30/2021) Mestna ob6ina Maribor objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SUBVENCIONIRANJE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE SOCIALNEGA SERVISA

OSKRBE NA DALJAVO v MESTNI OBeINI MARIBOR ZA LETO 2022
(E-oskrba)

1. NAR06NtK RAZPISA

Mestna ob6ina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor

2. PREDMETRAZPISA
Predmet javnega razpisa je pomo6 ob6anom Mestne ob6ine Maribor pri kritju mese6nih strogkov uporabe storitve
socialnega servisa v obliki celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma (v nadaljevanju: oskrba na
daljavo/E-oskrba)

Storitev oskrbe na daljavo podpira sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija, ki se namesti na domu uporabnika
ter mu omogo6a, da lahko na enostaven in hiter na6in pokli6e na pomo6. Pomo6 mu nudi usposobljeno zdravstveno osebje
v asisten6nem centru, ki mu je na razpolago gtiriindvajset (24) ur na dan. S tem na6inom pomo61 je upravi6encem
omogo6eno daljge in bolj varno bivanje na domu

Mese6na subvencija v vigin} desetih (10) eurov za obdobje gtiriindvajset (24) mesecev, se dodeli petdesetim (50)
upravi6encem, kI izpolnjujejo razpisne pogoje iz Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa
oskrbe na daljavo v mestni ob6ini Maribor (v nadaljevanju: Odlok o E-oskrbi) in togajavnega razpisa,

3, UPRAV16ENCI IN IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZADODELITEV SUBVENCI JE

Do subvencije so upravi6ene samo osobe, ki imajo prijavljeno stalno prebivati96e v Mestni ob6ini Maribor ter tujci, ki imajo
dovoljenje za stalno prebivanje v Mestni ob6ini Maribor, pa dejansko bivajo na obmo6ju ob6ine,

Poleg pogoja iz prejgnjega odstavka morajo upravi6enci izpolnjevati ge en (1) poqoi iz vsai dveh (2) razli6nih kateqorii
kriterijev, navedenih pod gtevilkami I,, ll., III. ati IV, in sicer:

I. Starostni poqoj:

- so dopolnili starost 65 let ali vet

II. Bivanjske okoli96ine:

osebe, ki 2ivijo v odro6nejglh zaselkih Mestne ob6ine Maribor in imajo do najbli2je zdravstvene ustanove vetiko
oddaljenost, 2ivijo pa bodisi sami, bodisi v skupnem gospodinjstvu,
osobe, ki bivajo same v lastnem gospodinjstvu,
osebe, ki bivajo v skupnem gospodinjstvu s partnerjem, ki prav tako potrebuje pomo6 pri 2ivljenjskih aktivnostih,
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osebe, ki bivajo v girgi dru2ini, ki je 6ez dan zaradi stu2benih obveznosti odsotna (*obvezna pritoga: izpolnjen
Obrazec 2 - lzjava svojcev-girga dru2ina),

III, Bolezensko stanje:

osebe s te2jimi kroni6nimi boleznimi (*obvezna priloga: izpolnjen Obrazec 4 – lzjava osebnega zdravnika),

invalidne osebe (*obvezna priloga: izpolnjen Obrazec 4 – lzjava osebnega zdravnika)

osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja (*obvezna priloga: izpolnjen Obrazec 4 – lzjava osebnega zdravnika)

osebe s starostnimi znaki, kt jih navedejo sami oziroma njthovi svojci (*obvezna priloga: izpolnjen Obrazec 3 –
lzjava vlagatelja/svojcev -starostni znakt)

IV, Socialni polo2ai vlaqatelja:

osebe, katerih mese6na pokojnina je ni2ja od minimalne pokojnine za polno delovno dobo.
*obvezna priloga: zadnji izpisek pokojnine bz ZPIZ (za teko6e leto).

4, PRI JAVA NA RAZPIS IN DOKAZ}LA ZA IZPOLNJEVAN JE POGOJEV
Upravi6enci se prijavijo na razpis z izpolnjeno in podpisano prijavnico na predpisanem obrazcu »Vloga za dodelitev
socialno varstvene storitve socialnega servisa oskrbe na daljavo (E-oskrba)«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije
ter izpolnijo in podpigejo vse obrazce izjav, ki so navedeni v prijavnici koI obvezne priloge k vlogi

Dokazila za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev iz 3. to6ke razpisa predstavljajo zahtevani podatki, ki jih je potrebno izpolniti
v vlogi in prilogah k vlogi, zato morajo biti navedeni podatki prijaviteljev resni6ni ter prilo2eni vsi zahtevani obrami javnega
razpisa in razpisne dokumentacije,

5. VlgINA SUBVENCI JE IN OKVIRNAVIgINA RAZPOL02LJIVIH SREDSTEV
Zajavni razpis E-oskrbe za leto 2022 so v letu 2022 predvidena sredstva v vigtni 6.100 EUR na podlagi Odloka o prora6unu

Mestne ob6ine Maribor za leto 2022 (Medob6inski uradni vestnik, it, 2/2021, 22/2021, 29/2021 in 30/2021). Za leto 2022
je predvidenih do petdeset (50) upravi6encev, ki se jim ta storitev subvencionira za 24 mesecev,

Upravi6encem se dodeli subvencija v vigini desetih (10) EUR mese6no, nepretrgoma za obdobje gtir}indvajsetih (24)
mesecev. V nobenem primeru subvencija ne more biti vigja kot je mese6ni strogek naro6ntno na storitev oskrbe na daljavo
Subvencija se ne dodeli za strogke priklju6nine ali strogke nakupa opreme za vzpostavitev storitve,

Mestna ob6ina Maribor bo zagotavljala subvencijo do izteka gtiriindvajset (24) mese6nega obdobja, ko bodo sredstva za
ta namen zagotovljena z vsakoletnim ob6inskim prora6unom.

Sredstva subvencije se dodeljujejo na podlagi Odloka o E-oskrbt (Medob6inski uradni vestnik, it, 27/2018).

6. ROK ZA PRIJAVO IN NACIN ODDAJE VLOG

Rok za oddajo vloge je do 19, 1. 2022.

V kolikor bo do izteka prijavnega roka prispelo ni2je gtevilo vlog, ki izpolnjujejo razpisne pogoje za dodelitev subvencije,
od gtevila razpisanih subvencij, bo razpis ostal odprt do porabe namenskih prora6unskih sredstev na6rtovanih v letnem
prora6unu oziroma dokler se ne dose2e gtevilo razpisanih subvencij na letni ravni, vendar najdlje do 30, 11.2022, V primeru,
da ostane razpis nadalje odprt, se bo za vlagatelje, ki so vlo2ili vloge do razpisnega roka (19.1,2022) izpeljal postopek
dodelitve subvencije,

Vloge, ki bodo prispele po opravljenem postopku dodelitve subvencije in bo razpis ostat odprt do porabe namenskih
prora6unskih sredstev, se bodo obravnavale sproti, po vrstnem redu prispelosti vloge. V primeru, da gtevilo vlog, ki
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izpolnjujejo razpisne pogoje, dose2e gtevtlo razpisanih subvencij na letni ravn}, ima prednost pri dodel}tvi subvencije
vlagatelj, glede na vrstni red prispelosti vloge.

Vloga, s prilogami razpisne dokumentacije, mora biti poslana po pogti, kot priporoeena poiiljka, na naslov: Mestna
ob6ina Maribor, Utica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, in sicer najkasneje do 19. 1. 2022. Vloga mora biti posredovana
v zaprti ovojnici, na katero se nalepi izpolnjen obrazec (Obrazec za naslovno stran ovojnice, ki je $estavni del
razpisne dokumentacije), s pripisom:< Ne odpiraj - vloga na javni razpis za subvencioniranje socialnega servisa
oskrbe na daljavo v Mestni obeini Maribor za leto 2022 (E-oskrba)<,

Prijava je pravo6asna, v kolikor je priporo6eno oddana po pogti na zadnji dan roka, na naslov Mestna ob6ina Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, najkasneje do 19. 1, 2022

Vloge morajo biti izpolnjene in podpisane na razpisnih obrazcih in vsebovati vse obvezne podatke, priloge oziroma
dokazila, dolo6ena v razpisni dokumentaciji.

Mestna ob6ina Maribor si pridr2uje pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kat popravek na spletni

strani najve6 10 dni pred zaktju6kom razpisa,

7. ODPIRANJE IN OBRAVNAVA VLOG TER DOPOLITVE NEPOPOLNIH VLOG
Za izvedbo nalog v postopku javnega razpisa za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa oskrbe
na daljavo v Mestni ob6ini Maribor je zado12ena komisija, ki jo s sklepom imenuje 2upan.

Odpiranje vlog se opravi predvidoma v roku treh (3) delovnih dni po preteku roka za prijavo in ni javno, Prejete vloge bo
komisija obravnavala in ugotavtjala pravo6asnost, popolnost vlog in izpolnjevanje razpisnih pogojev ter opravila
ovrednotenje vlog na podFagi meril in kriterijev, opredeljenih v Odloku o subvencioniranju socialno varstvene storitve
socialnega servisa oskrbe na daljavo v mestni ob6ini Maribor in v javnem razpisu.

Vlagatelje, ki so podali nepopolne vloge, komisija z dopisom pozove k dopolnitvi. Nepopolne vloge morajo biti dopolnjene
najkasneje v roku osmih (8) dni od dneva prejema pisnega poziva za dopolnitev vloge. de vlagatelj v predpisanem roku
odpravi pomanjkljivosti, se gteje, da je njegova vloga popolna,

Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj ne dopolni v roku iz prejgnjega odstavka oziroma je dopolnitev neustrezna, se zavr2e s
sklepom, ki ga izda mestna uprava, O prito2bi zoper sklep odlo6i 2upan Mestne ob6ine Maribor.

Vloge poslane po izteku razpisnega roka za oddajo vloge (19. 1. 2021) se kot nepravo6asne vloge zavr2ejo s sklepom
mestne uprave, razen v primeru, da razpis po navedenem razpisnem roku ostaja odprt do porabe namenskih prora6unskih
sredstev na6rtovanih v letnem prora6unu, O prito2bi zoper sklep odlo6i 2upan Mestne ob6ine Maribor.

V kolikor bo do izteka prijavnega roka prispelo ni2je gtevilo vlog, ki izpolnjujejo razpisne pogoje za dodelitev subvencije,
od gtevila razpisanih subvenctj, bo razpis ostal odprt do porabe namenskih prora6unskih sredstev na6rtovanih v letnem
proraeunu oziroma dokler se ne dose2e gtevilo razpisanih subvencij na letni ravni, vendar najdlje do 30, 11. 2022. Vloge,
ki bodo prispele na podaljgan razpis (odprt do porabe namenskih prora6unskih sredstev) se bodo obravnavale sproti, po
vrstnem redu prispelosti vloge, Vloge poslane po 30. 11, 2022 se kot nepravoeasne zavr2ejo s sklepom mestne uprave.
O prito2bi zoper sklep odlo6i 2upan Mestne ob6ine Maribor,

8. VREDNOTENJE VLOG IN MERILA ZA VREDNOTEN JE
Komisija bo pravo6asne in popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo najavni razpis, ovrednotila na podlagi merit in

kriterijev opredeljenih v 11. 61enu Odloka o E-oskrbi tn v besedilu tegajavnega razpisa,

Merila za ocenjevanje vlog so naslednja:

I, Starostni poqoj:

so dopolnili starost 65 let ali ve6 (5 to6k),



II. Bivanjske okoti96ine:

osebe, ki 2ivljo v odro6nejgih zaselkih Mestne ob6ine Maribor in imajo do najbli2je zdravstvene ustanove veliko
oddaljenost, 2ivijo pa bodisi sami, bodisi v skupnem gospodinjstvu (1 to6ka),
osebe, ki bivajo same v lastnem gospodinjstvu (1 to6ka),
osebe, ki b}vajo v skupnem gospodinjstvu s partnerjem, ki prav tako potrebuje pomo6 pri 2ivljenjskih aktivnostih
(1 to6ka),
osebe, ki bivajo v girgi drugni, ki je 6ez dan zaradi slu2benih obveznosti odsotna (1 to6ka).

III. Bolezensko stanje:

osebe s te2jimi kroni6nimi boleznimi (1 to6ka),

invalidne osebe (1 to6ka),

osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja (1 to6ka),
osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami oziroma njihovl svojcl (1 to6ka).

IV, Socialni polo2ai vlaqatel}a:

osebe, katerih mese6na pokojnina je ni2ja od minimalne pokojnine za polno delovno dobo (5 to6k),

V primeru, da je v razpisnem roku prejetih vee popolnih vlog, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, kot je v razpisu predvidenih
prora6unskih sredstev za dodelitev subvencije oziroma kot je razpisano gtevilo upravi6encev do subvencije, se subvencije
dodelijo tistim upravi6encem, ki so po opravljenem to6kovanju po merilih za ocenjevanje vlog iz 11. elena Odloka o E-
oskrbi, dosegli 12 (dvanajst) to6k ali lee. Ob enako zbranem segtevku to6k ima prednost pri dodelitvi subvencije vlagatelj,
glede na vrstni red prispelosti vtoge.

Po ocenitvi vlog pripravi komisija predlog izbora upravi6encev do subvencije tn seznam vlog, ki se zavr2ejo oziroma
zavrnejo. Na podlagi navedenega predloga izda mestna uprava odlo6be o dodelitvi subvencije oziroma odlo6be o zavrnitvi

vlog ali sklepe o zavr2enju vlog,

Z odlo6bo se zavrnejo vloge, de vlagatelj ne izpolnjuje v razpisu zahtevanih pogojev ali ko glede na to6kovanje po mertlih
za ocenjevanje vtog, vloga ne dose2e spodnje meje za dodelitev subvencije glede na razpisano gtevilo subvencij

S sklepom se zaveejo nepravo6asno prispele vloge in nepopolne vloge, kt niso bile dopolnjene v roku dolo6enem za
dopolnitev oz. niso bite dopolnjene na naC in, dolo6en v pozivu za dopolnitev vloge.

Zoper odlo6bo oziroma sklep je mo2na prito2ba 2upanu. Predmet prito2be ne morejo bid razpisni pogoji in kriteriji, dolo6eni
za ocenjevanje vloge.

V primeru, da bo razpis ostal odprt do porabe namenskth prora6unskih sredstev na6rtovanih v letnem prora6unu oziroma
dokFer se ne dose2e gtevilo razpisanih subvencij na letni ravni (vendar najdlje do 30, 11. 2022), se bodo prispele vloge

obravnavale sproti, po vrstnem redu prispelosti vloge, V primeru, da gtevilo vlog, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, dose2e
gtevilo razpisanih subvencij na letni ravni, ima prednost pri dodelitvi subvencije vlagatelj, glede na vrstnl red prispelosti
vloge

Vloge poslane po 30. 11. 2022 se kot nepravo6asne zavr2ejo s sklepom mestne uprave. O prito2bi zoper sklep odlo6i
2upan Mestne ob6ine Maribor,

9, OSTALEDOLOeBE
Upravi6enci do subvencije so do12ni po prejemu odlo6be v roku, ki bo dolo6en v odlo6bi, predlo2iti Mestni ob6ini Maribor,
Uradu za vzgojo in izobra2evanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost dokazilo o sklenjeni naro6nigki
pogodbi za izvajanje storitve ter navostt predviden datum vzpostavitve storitve z izvajalcem, steer se gteje, da odobrene
subvencije ne bodo koristili.
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Upravi6enci, ki bodo podali ustrezna dokazila iz prejgnjega odstavka, bodo z ob6ino in izvajalcem storitve sklenili pogodbo
o dodelitvi subvencije za socialno varstveno storitev socialnega servisa oskrbe na daljavo, s katero bodo uredili njihove
medsebojne pravice ter obveznosti,

Upravi6encu pripada subvencija z mesecem, ko je storitev pri upravi6encu vzpostavljena in sklene pogodbo o dodelitvi
subvencije iz prejgnjega odstavka.

10. OBJAVA JAVNEGA RAZPISA IN RAZPISNE DOKUMENTACI JE TER INFORMACI JE V ZVEZE Z RAZPISOM

Javni razpis in razpisana dokumentacija sta od dneva te objave do izteka prijavnega oz, razpisnega roka dosegljiva na
spletni strani Mestne ob6ine Maribor: http://www.maribor.si pod rubriko » Javni razpisi/Javni razptsi - vzqoja, izobra2evanje,

zdravstveno in socialno varstvo (v elektronski obliki).

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo lahko ob6ani dobijo na Uradu za vzgojo in
izobra2evanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost Mestne ob6ine Maribor, Slovenska ulica 40, 2000

Maribor, pri Nini Sophy Ciria, tel. it. 02/2201-308, e-pogta: nina,ciric@2maribor,si in Lilijani Zorko, tel, it. 02/2201-313, e-

pogta: lilijana,zorko@maribor,si, v 6asu uradnih ur urada.

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve mcialnega servisa oskrbe na daljavo v Mestni obdini
Maribor za leto 2022 (E-oskrba);
obrazec »Vloga za dodetitev subvencije socialno varstvene storitve socialnega servisa oskrbe na daljavo (E-
oskrba)«;

obrazec gt, 1 »Splogna izjava«;

obrazec gt. 2 >lzjava svojcev (bivanjske okoli96ine - §irga dru2ina)« ;

obrazec gt. 3 > lzjava vlagatelja oziroma svojcev (bivanjske okoli96ine – starostni znaki)«;

obrazec gt. 4 »lzjava osebnega zdravnika (bolezensko stanje)<;

vzorec pogodbe,
obrazec »naslovna stran ovojnice<

11. OBVESTILO O EZIDU RAZPISA
Mestna ob6ina Maribor bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 30 dni po zaklju6ku
odpiranja vlog.

gtevilka: 4102.1570/2021-1

Datum: 29 -12- 2021
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