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Zadeva: Poročilo o izvajanju pomoči na domu v občini Trzin za leto 2018 in Poročilo Centra 
aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2018 
 
Namen:              Seznanitev s poročiloma 
 
Predlagatelj:            g. Peter Ložar, župan Občine Trzin 
 
Poročevalka:             ga. Lidija Krivec Fugger, direktorica Doma počitka Mengeš 
 
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 in 30/18), 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 in 
31/18 – ZOA-A) in Statut Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 
8/06)  
 
Ocena finančnih posledic: Seznanitev s poročili nima finančnih posledic za Proračun Občine Trzin. 
 
Obrazložitev:  
 
V okviru te točke občinskemu svetu v seznanitev prilagamo Poročilo o izvajanju pomoči na domu v 
občini Trzin za leto 2018 in Poročilo Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2018, ki ju bo predstavila 
direktorica Doma počitka Mengeš. 
 
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 (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 
6/12) dolžan podatke o poslovanju v preteklem letu priložiti občini in sicer vsako leto, najkasneje 15 
dni po roku za sprejem zaključnega računa.  
 
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 z 
ostarelim človekom za lažje obvladovanje življenja v domačem okolju. V letu 2018 je v CAT potekalo 
17 različnih dejavnosti: od športnih aktivnosti, računalništva in tujih jezikov do likovnih delavnic, 
digitalne fotografije, geografije in umetnostne zgodovine. Nosilec projekta je Dom počitka Mengeš v 
sodelovanju z Občino Trzin, ki program sofinancira. 

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?sop=2017-01-0729
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1524
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2437


Predlog sklepa št. 1: 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo 2, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 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 in 31/18 – ZOA-A) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno 
prečiščeno besedilo, 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 5. redni seji, dne 27. marca 2019, 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 2018. 

 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 
 
Številka: 5-2.1/2019                   ŽUPAN: 
Datum: 27. 3. 2019              Peter LOŽAR, l.r. 
 
 
 
Predlog sklepa št. 2: 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo 2, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 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 in 31/18 – ZOA-A) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno 
prečiščeno besedilo, 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 5. redni seji, dne 27. marca 2019, sprejel 
naslednji 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) 
za leto 2018. 

 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 
 
Številka: 5-2.2/2019                      ŽUPAN: 
Datum: 27. 3. 2019                 Peter LOŽAR, l.r. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20071207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20072284
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201061&stevilka=3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201062&stevilka=3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2404
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?sop=2017-01-0729
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1524
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2437
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