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Zadeva: Poziv za spremembo določil ZUPJS – dostop do podatkov o subvencijah najemnin 

 

V skladu s sprejetim sklepom na sestanku dne 2. 2. 2017, katerega tema je bila problematika 

sporočanja podatkov o subvencijah najemnin vam Skupnost občin Slovenije in Združenje 

mestnih občin Slovenije posredujeta informacije o potrebnih podatkih, ki jih občine potrebujejo 

za namen izvajanja zakonsko naloženih obveznosti. 

 

Predlagamo, da se občinam omogoči dostop do naslednji podatkov: 

 

- za najemnika: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov stanovanja, obdobje veljavnosti 

pravice, višina pravice, delež, ki odpade na tržni in delež, ki odpade na neprofitni del. 

 

- za lastnika: ime in priimek ali naziv, EMŠO oziroma matično številka, davčna številka, 

naslov prebivališča (stanovanja), TRR lastnika ali njegovega pooblaščenca za pobiranje 

najemnine. 

 

Sedaj je podatek o davčni številki viden samo pri upravičencih do tržnih subvencij najemnin, 

medtem ko pri upravičencih do subvencionirane neprofitne najemnine ni. Prav tako ni, ne pri 

neprofitni kot tudi pri tržnih subvencijah, vidnega podatka o datumu rojstva oziroma EMŠO, 

ne naslova stalnega, niti začasnega prebivališča upravičenca ter kraja bivanja. Tudi do 

podatka, ali gre za rezidenta ali nerezidenta ni možno dostopati. 

 

Ministrstvo pozivamo in zahtevamo, da spremeni oziroma dopolni 50. člen Zakona o 

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 

mailto:gp.mddsz@gov.si


 

ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – 

odl. US in 88/16 – v nadaljevanju ZUPJS) in z njim povezana druga določila tega zakona tako, 

da bo dana pravna podlaga, na podlagi katere bodo izplačevalci javnih sredstev lahko 

dostopali do potrebnih podatkov. Namreč zagotoviti je potrebno gospodarno ter 

transparentno ravnanje s proračunskimi (javnimi) sredstvi, predvsem pa zagotoviti racionalno 

delo organov, ki ga trenutni način ne omogoča. 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Jasmina Vidmar, l.r. 

Generalna sekretarka 

Skupnost občin Slovenije 

 Dr. Miloš Senčur, l.r.  

Vodja strokovne službe 

Združenje mestnih občin Slovenije 

 

V vednost: 

- Ministrstvo za javno upravo; na e-naslov: gp.mju@gov.si; nejc.brezovar@gov.si;  
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