
OBČINA TRZIN 
Župan Občine Trzin 
 
Številka: 08-02/2019 
Datum: 9. 9. 2019 
 

Zadeva:  Seznanitev s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za 
leto 2018 in Predlog cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje 
upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2019« 

 

Namen:                 Seznanitev s poročilom in potrditev predloga cene  
 

Predlagatelj:  Peter Ložar, župan Občine Trzin 
 
Poročevalka: Simona Rihter, pomočnica direktorice Centra za socialno delo Osrednja 

Slovenija – vzhod, Enota Domžale 
 
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), Statut Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 
2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06), Poslovnik Občinskega sveta 
Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin št. 5/04 - uradno prečiščeno 
besedilo) in Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske 
socialne pomoči (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/16, 7/16, 8/17 in 2/18) 

    
Ocena finančnih posledic:  
Seznanitev s poročilom in potrditev predloga cene nimata dodatnih finančnih posledic. 
 

Obrazložitev:  
Center za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, Enota Domžale (v nadaljevanju CSD OSV) 
je kot javni socialno varstveni zavod krajevno pristojen za občine Domžale, Mengeš, Moravče, 
Lukovico in Trzin.  
 

V letu 2018 je CSD OSV za Občino Trzin izvajal naloge po zakonskem pooblastilu, dodaten 
program »Učenje za življenje« in vodil postopke v zvezi z uveljavljanjem občinskih socialnih 
pomoči.  
 

CSD OSV je kot posredni proračunski uporabnik, v skladu z zakonodajo, dolžan županu vsako 
leto predložiti poročilo za preteklo leto, ki ga prilagamo v seznanitev občinskemu svetu. 
Priložen je tudi Pregled postopkov in opravljenih storitev na CSD OSV, Enota Domžale za 
občane Občine Trzin in Letno poročilo o realizaciji programa »Učenje za življenje«. 
 

V letu 2018 je CSD OSV vodil postopke za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne 
pomoči v skladu s Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne 
pomoči in izdal 22 predlogov za dodelitev občinske pomoči.  
 

Dne 13.8.2019 je CSD OSV v soglasje posredoval predlog cene storitve za pripravo predlogov 
za dodelitev občinskih socialnih pomoči za leto 2019, ki znaša 29,96 EUR na pripravo predloga 
in se glede na pretekla leta ne zvišuje.  



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 in 30/18) in Statuta Občine 
Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski 
svet Občine Trzin na 8. redni seji dne 9. oktobra 2019 sprejel naslednji 

 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo 
Domžale za leto 2018. 
 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 

Številka: 8-2.1/2019                         ŽUPAN 
Datum: 9. 10. 2019        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 in 30/18), Statuta Občine 
Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06), Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin št. 5/04 - uradno prečiščeno 
besedilo) in Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči 
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/16, 7/16, 8/17 in 2/18) je Občinski svet Občine Trzin na 8. 
redni seji dne 9. oktobra 2019 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
o potrditvi cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti  

do občinske socialne pomoči za leto 2019« 
 

Občinski svet Občine Trzin daje soglasje k ceni za storitev »ugotavljanja upravičenosti do 
občinske socialne pomoči« v višini 29,96 EUR na pripravo enega predloga za leto 2019. 
 

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

Številka: 8-2.2/2019                     ŽUPAN 

Datum: 9. 10. 2019  Peter Ložar, l. r. 

 


