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Zadeva:  Poslovno poročilo Centra za socialno delo Domžale za leto 2015 
 

Namen:                 Seznanitev občinskega sveta s poslovnim poročilom Centra za socialno   
delo Domžale za leto 2015 

 

Pravna podlaga:  
 

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08-
Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), Statut Občine Trzin (Uradni 
vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) 
 

Predlagatelj:  Peter Ložar, župan Občine Trzin 
 

Poročevalca: Peter Rebolj, v. d. direktorja Centra za socialno delo Domžale in 
 Marjeta Trstenjak, referent II 
            

 
Obrazložitev:  
 
Center za socialno delo Domžale (v nadaljevanju CSD Domžale) je, kot javni socialno 
varstveni zavod, krajevno pristojen za občine Domžale, Mengeš, Moravče, Lukovico in Trzin. 
Posluje na podlagi letnih pogodb o financiranju, sklenjenih z ustanoviteljem in navedenimi 
občinami. V letu 2015 je CSD Domžale, v skladu s Pogodbo o izvajanju in financiranju 
dejavnosti Centra za socialno delo Domžale v letu 2015, za Občino Trzin izvajal: 

- naloge po zakonskem pooblastilu; 
- postopke v zvezi z uveljavljanjem občinskih socialnih pomoči in  
- dodatne programe (skupina za samopomoč za dolgotrajno brezposelne ženske in 

program »učenje za življenje«). 
Občina je CSD Domžale sredstva nakazala na podlagi zahtevkov in poročil o vključenosti 
občanov iz Trzina v program oziroma skupino.   
CSD Domžale 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. Poslovno poročilo bo predstavil v. d. direktorja CSD Domžale.    
 
Ocena finančnih posledic:  
 
Seznanitev s poročilom nima finančnih posledic za Proračun Občine Trzin. 
 
 
 



Predlog sklepa: 
 

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08-
Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), Statut Občine Trzin (Uradni 
vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) na 12. redni seji dne 16. 
marca 2016 sprejel naslednji 

 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo 
Domžale za leto 2015. 
 

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

Številka: 12-03/2016                   ŽUPAN 
Datum: 16.03.2016            Peter Ložar, l.r. 
 
 
 


