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Predlagatelj:  Peter Ložar, župan Občine Trzin 
 

Poročevalka: Lidija Krivec Fugger, v.d. direktorice 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 in 14/15-ZUUJFO), 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 
in 57/12), 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 OT, št. 4/06) in Statut Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-
uradno prečiščeno besedilo in 8/06)  
 

Ocena finančnih posledic:   
Ekonomska cena storitve pomoči družini na domu se zniža za 2,9%, cena za uporabnika se 
zniža za 8,3%, subvencija iz proračuna občine pa se zviša za 0,7%. 
 

Obrazložitev:  
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 5. redni seji občinskega sveta dne 24.3.2015 
v višini 18,02 EUR na efektivno uro.  
Dne 30.3.2016 je Dom počitka Mengeš posredoval predlog spremembe cene na podlagi 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in Rasti elementov 
cen socialno varstvenih storitev za leto 2016 (Uradni list RS, št. 8/16). Z upoštevanjem rasti 
elementov cen, planiranega števila uporabnikov (6,75) in števila zaposlenih (0,89) ter 
efektivnih ur za neposredno oskrbo (110), znaša predlog ekonomske cene 17,50 EUR na 
efektivno uro.  
 

Primerjava predlagane cene na efektivno uro z veljavno ceno: 

 Predlog nove cene od 1.5.2016 Veljavna cena od 1.4.2015 

Stroški storitve  17,50 EUR 18,02 EUR 

Subvencija občine (60%) 10,89 EUR   10,81 EUR  

Subvencija države 0 EUR 0 EUR 

Cena za uporabnika (40%) 6,61 EUR   7,21 EUR  
 

Izračuni in podrobnejša obrazložitev predloga spremembe cene so navedeni v priloženem 
predlogu Doma počitka Mengeš. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
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


Predlog sklepa: 
 
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 in 14/15-ZUUJFO), 
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 in 57/12), 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 OT, št. 4/06) 
in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06) na 
13. redni seji dne 13. aprila 2016 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 17,50 EUR na efektivno uro 
- cena storitve za uporabnika 6,61 EUR na efektivno uro (40%) 
- subvencija občine 10,89 EUR na efektivno uro (60%). 

 

2. Cena storitve za delo v nedeljo je višja za 40% in znaša: 
- ekonomska cena storitve 24,50 EUR na efektivno uro 
- cena storitve za uporabnika 9,25 EUR na efektivno uro (40%) 
- subvencija občine 15,25 EUR na efektivno uro (60%). 
 

3. Cena storitve za delo na dan državnega praznika ali dela prostega dne je višja za 
50% in znaša: 

- ekonomska cena storitve 26,25 EUR na efektivno uro 
- cena storitve za uporabnika 9,92 EUR na efektivno uro (40%) 
- subvencija občine 16,33 EUR na efektivno uro (60%). 

 
 

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep št. 5-4.1/2015 z dne 24.3.2015 (Uradni 
vestnik OT, št. 2/2015 z dne 31.3.2015).  
 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi, 
uporablja pa se od 1.5.2016 dalje.   
 

Številka: 13-12/2016                 ŽUPAN: 
Datum: 13.4.2016              Peter Ložar, l.r. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200687&stevilka=3814
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006127&stevilka=5407
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