
OBČINA TRZIN 

Občinski svet 
  

Številka zadeve: 9000-0004/2016-36 
Datum: 13.04.2016 
 
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: 
                                                                                                                       Peter Ložar 
 
 
Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/2016, z dne 14.04.2016, 

- Dom počitka Mengeš, 

- Inštitut RS za socialno varstvo, 

- arhiv, tu (2 x) 

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

