
OBČINA TRZIN 
Župan Občine Trzin 
 
Številka: 20-01/2017 
Datum: 04.05.2017 
 

Zadeva:  Predlog cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje 
upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2017«  

 

Namen:                 Obravnava predloga in potrditev cene  
 

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, 14/15-ZUUJFO in 76/16-Odl.US), 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 in 7/16) 
 

Predlagatelj:  Peter Ložar, župan Občine Trzin 
 

Poročevalka: mag. Anja Osojnik, direktorica Centra za socialno delo Domžale 
 
Obrazložitev:  
 

Center za socialno delo Domžale (v nadaljevanju CSD Domžale) vodi postopke za ugotavljanje 
upravičenosti do občinske socialne pomoči v skladu s Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje 
upravičenosti do občinske socialne pomoči in na podlagi vsakoletne pogodbe. 
CSD Domžale je dne 17.3.2017 posredoval predlog cene za izvajanje te storitve za leto 2017, 
ki ga je sprejel Svet CSD Domžale na svoji 7. redni seji dne 27.2.2017, v višini 29,96 EUR na 
pripravo predloga.  
V letu 2016 je CSD Domžale obravnaval 15 predlogov za dodelitev občinske pomoči in 12 
predlogov za pomoč ob rojstvu otroka (od skupno 25, ki jih od 17.6.2016 naprej vodi občinska 
uprava).  
Predlogu je priloženo prejeto gradivo, ki ga po predstavila direktorica CSD Domžale. 
 
Ocena finančnih posledic:  
 
Potrditev cene ne bo imelo dodatnih finančnih posledic za Proračun Občine Trzin. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Predlog sklepa: 
 

Na podlagi Zakona 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, 14/15-ZUUJFO in 76/16-Odl.US), 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 in 7/16) je Občinski svet Občine Trzin 
na 20. redni seji dne 14. junija 2017 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
o potrditvi cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti  

do občinske socialne pomoči za leto 2017« 
 

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 2017. 
 

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

Številka: 20-01/2017                     ŽUPAN 
Datum: 14.06.2017  Peter Ložar, l.r. 

 
 
 
 
 


