
Številka: 12220-92/2021/4
Datum: 1. 4. 2022

Na podlagi tretjega odstavka 101. člena 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, 
57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 
28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) in 38. člena 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) 
izdaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslednji

SKLEP

1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja Domu Petra Uzarja 
Tržič, Ročevnica 58, 4290 Tržič, soglasje k cenam storitve institucionalnega varstva 
starejših v standardni dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij, in sicer:

a. v enoti Dom Petra Uzarja Tržič
- za standardno storitev oskrbe I v višini 19,45 EUR na oskrbni dan,
- za standardno storitev oskrbe IV v višini 33,13 EUR na oskrbni dan,
b. v enoti Naklo
- za standardno storitev oskrbe I v višini 27,37 EUR na oskrbni dan.

2. Cene storitev se uporabljajo od 1. 4. 2022.

Obrazložitev

Izvajalec storitve Dom Petra Uzarja Tržič, Ročevnica 58, 4290 Tržič, je Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo) predložil za 
institucionalno varstvo starejših v enoti Dom Petra Uzarja Tržič predlog cene oskrbe I, ki je 
namenjena osebam, ki potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči in predlog cene 
oskrbe IV, ki je namenjena osebam, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo 
delno ali popolno osebno pomoč in nadzor ter za institucionalno varstvo starejših v enoti Naklo 
predlog cene oskrbe I, ki je namenjena osebam, ki potrebujejo manjši obseg neposredne 
osebne pomoči.

Svet zavoda je o cenah storitev in njihovi veljavnosti z dnem 1. 4. 2022 odločil na seji dne
29. 3. 2022. 

Ministrstvo ugotavlja, da so cene storitev institucionalnega varstva oblikovane na podlagi 
Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev, zato je izdalo soglasje, kot je razvidno iz izreka tega sklepa. 

Andrej Grdiša
GENERALNI DIREKTOR   

Vročiti:
- Domu Petra Uzarja Tržič, info@dputrzic.si
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