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ŠTEVILKA: 19-2/2021 

DATUM: 30. 3. 2021 

  

 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 

  

ZADEVA: Poročilo o izvajanju pomoči na domu v občini Trzin in Poročilo Centra aktivnosti Trzin 

(CAT) za leto 2020 ter Predlog spremembe cene za izvajanje socialno varstvene storitve 

»pomoč družini na domu« 

  

NAMEN: Seznanitev s poročiloma in Potrditev predloga spremembe cene 

  

PRAVNA PODLAGA: Zakon 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), 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 in 189/20-ZFRO), 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 
87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), Pravilnik o standardih in normativih socialno 
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15), Odlok o 
organiziranju pomoči na domu v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/01), Sklep 
o sklenitvi pogodbe za izvajanje socialnovarstvene storitve »pomoč na domu« z javnim 
zavodom (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/06) in Statut Občine Trzin (Uradni vestnik 
Občine Trzin, št. 2/21-uradno prečiščeno besedilo)  

  

PREDLAGATELJ: Peter Ložar, župan Občine Trzin 

  

POROČEVALKA: Lidija Krivec Fugger, direktorica Doma počitka Mengeš 

 

FINANČNE POSLEDICE: Seznanitev s poročiloma nima finančnih posledic za proračun  

Potrditev predloga cene ima finančne posledice za proračun (Ekonomska cena storitve 
pomoči družini na domu se zviša za 8,69 %, subvencija iz proračuna občine pa za 7,47 %). 

  

OBRAZLOŽITEV:  

V okviru te točke občinskemu svetu v seznanitev prilagamo Poročilo o izvajanju pomoči na domu v občini 
Trzin za leto 2020 in Poročilo Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2020. 
 
Občina na podlagi 43. člena Zakona o socialnem varstvu zagotavlja mrežo javne službe za pomoč družini 
na domu, ki jo za občane Trzina od leta 2006 dalje izvaja Dom počitka Mengeš na podlagi Sklepa o sklenitvi 
pogodbe za izvajanje socialnovarstvene storitve »pomoč na domu« z javnim zavodom in sklenjene 
pogodbe. Osnovni namen storitev pomoči na domu je, da se upravičencem omogoči čim kvalitetnejše 
življenje v domačem okolju hkrati pa se s storitvami nadomešča institucionalno varstvo. Dom počitka 
Mengeš je kot izvajalec v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev dolžan podatke o poslovanju v preteklem letu priložiti občini vsako leto, najkasneje 15 dni po roku 
za sprejem zaključnega računa.  
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1707
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2294
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200687&stevilka=3814
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006127&stevilka=5407
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20078&stevilka=339
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200851&stevilka=2137
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20095&stevilka=170


 

V letu 2020 je Socialna inšpekcija opravila tudi inšpekcijski pregled, kjer je bilo ugotovljeno, da Občina 
Trzin izpolnjuje naloge v zvezi z zagotavljanjem javne socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 
kot socialna oskrba na domu skladno z Zakonom o socialnem varstvu in na njem temelječimi predpisi 
socialnega varstva.  
 
Center aktivnosti Trzin (CAT) - središče druženja in aktivnosti za starejše - je začel delovati 6. 12. 2010 v 
prostorih enote Doma počitka Mengeš v Trzinu in je namenjen izvajanju programov za potrebe starejših 
občanov Trzina. Ponuja različne dejavnosti in aktivnosti za bolj kakovostno starost, svetovanje in 
informiranje prebivalstva o možnih oblikah pomoči in oskrbe ter usposabljanje družin s starim človekom 
za lažje obvladovanje življenja v domačem okolju. Nosilec projekta je Dom počitka Mengeš v sodelovanju 
z Občino Trzin, ki program sofinancira. 
 

--------- 
 
Dne 22. 3. 2021 je Dom počitka Mengeš posredoval predlog spremembe cene na podlagi Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. 
 
Občina na podlagi 43. člena Zakona o socialnem varstvu zagotavlja mrežo javne službe za pomoč družini 
na domu, ki jo za občane Trzina izvaja javni zavod Dom počitka Mengeš na podlagi pogodbe. Na podlagi 
101. člena Zakona o socialnem varstvu daje soglasje k ceni storitve za pomoč na domu pristojni občinski 
organ. Del celotnih stroškov storitve krije občina (najmanj 50%), del pa uporabnik. Uporabnik je lahko, v 
primeru nezadostnih sredstev za kritje stroškov storitve, plačila delno ali v celoti oproščen, na podlagi 
odločbe CSD.  
 
Zadnja veljavna cena storitve je bila sprejeta na 13. redni seji občinskega sveta dne 13. 4. 2016 v višini 
17,50 EUR na efektivno uro, ob upoštevanju 60 % deleža občine je cena za uporabnika 6,61 EUR, 
subvencija iz proračuna občine pa 10,89 EUR.  
 
Z upoštevanjem rasti elementov cen, planiranega števila uporabnikov in števila zaposlenih ter efektivnih 
ur za neposredno oskrbo, znaša predlog nove ekonomske cene 19,02 EUR na efektivno uro. Z 
upoštevanjem 60 % deleža občine znaša cena na efektivno uro za neposrednega uporabnika 7,32 EUR, 
subvencija iz proračuna občine pa 11,70 EUR. 
 
Primerjava predlagane cene na efektivno uro z veljavno ceno: 

 Predlog nove cene od 1. 
5. 2021 

Veljavna cena od 1. 
5. 2016 

Index 

Ekonomska cena  19,02 EUR 17,50 EUR 108,69 

Subvencija iz proračuna občine 11,70 EUR  10,89 EUR   107,47 

Subvencija iz proračuna države 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 

Cena za uporabnika 7,32 EUR  6,61 EUR   110,69 

 
Izračuni in podrobnejša obrazložitev predloga spremembe cene so navedeni v priloženem predlogu Doma 
počitka Mengeš, ki ga bo predstavila direktorica Doma počitka Mengeš. 

 

 

 

 

 



 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 1: 

Na podlagi 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 in 189/20-ZFRO) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21-
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Trzin na 19. redni seji dne 21. aprila 2021 sprejel 
naslednji 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju socialno 
varstvene storitve pomoč na domu za leto 2020. 

 
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 
 
Številka: 122-0002/2020           Župan Občine Trzin 
Datum: 21. 4. 2021               Peter LOŽAR, l. r. 
 
 
 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2: 

Na podlagi 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 in 189/20-ZFRO) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21-
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Trzin na 19. redni seji dne 21. aprila 2021 sprejel 
naslednji 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 
2020. 

 
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 
 
Številka: 122-0003/2020                          Župan Občine Trzin 
Datum: 21. 4. 2021                 Peter LOŽAR, l. r. 
 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1707
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2294
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1707
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2294


 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 3: 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 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 in 189/20-ZFRO), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), 
Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 
111/13 in 102/15), Odloka o organiziranju pomoči na domu v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, 
št. 8/01), Sklepa o sklenitvi pogodbe za izvajanje socialnovarstvene storitve »pomoč na domu« z javnim 
zavodom (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/06) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 
2/21-uradno prečiščeno besedilo) na 19. redni seji dne 21. aprila 2021 sprejel  
 

SKLEP 
o potrditvi cene za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu 

 
1. Občinski svet Občine Trzin sprejme ceno storitve programa pomoči družini na domu, ki znaša:         

- ekonomska cena storitve 19,02 EUR na efektivno uro 
- cena storitve za uporabnika 7,32 EUR na efektivno uro 
- subvencija občine 11,70 EUR na efektivno uro. 

 
2. Cena storitve za delo v nedeljo je višja za 40 % in znaša: 

- ekonomska cena storitve 26,63 EUR na efektivno uro 
- cena storitve za uporabnika 10,25 EUR na efektivno uro 
- subvencija občine 16,38 EUR na efektivno uro. 
 

3. Cena storitve za delo na dan državnega praznika ali dela prostega dne je višja za 50 % in znaša: 
- ekonomska cena storitve 28,53 EUR na efektivno uro 
- cena storitve za uporabnika 10,98 EUR na efektivno uro 
- subvencija občine 17,55 EUR na efektivno uro. 

 
 
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep št. 13-12/2016 z dne 13. 4. 2016 (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 4/2016 z dne 14. 4. 2016).  
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa 
se od 1. 5. 2021 dalje.   
 
 
Številka: 122-0007/2021          Župan Občine Trzin 
Datum: 21. 4. 2021              Peter LOŽAR, l. r. 
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