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MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
KOTNIKOVA ULICA 28
1000 LJUBLJANA

Številka: 0920-1911/2018-2
Datum: 05. 03. 2018 

Zadeva: Dostava podatkov za odmero dohodnine o subvencijah najemnine

Z dopisom številka 092-7092/2017-2, z dne 24.11.2017, smo na vas naslovili dopis, s katerim smo 
vam predlagali, da čim prej pristopite k realizaciji predvsem 2. točke sklepov, sprejetih na sestanku 
dne 2. 2. 2017 na Ministrstvu za javno upravo in zadeva dostavo podatkov za odmero dohodnine o 
subvencijah najemnine. 

V zvezi z navedeno obveznostjo dostave podatkov so nekatere občine in Skupnost občin Slovenije 
ponovno izpostavile težavo, da do roka, t.j. 31. 01. 2018 občine ne bodo oz. niso mogle dostaviti 
zahtevanih podatkov, ker jim MDDSZ do navedenega datuma še ni omogočil dostopa do podatkov, ki 
so potrebni za poročanja FURS. 

Po pojasnilu občin je z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev (v nadaljnjem besedilu: ZUPJS) s 1. 3. 2018 občinam omogočen dostop do podatkov za 
potrebe poročanja FURS. V zvezi z navedeno spremembo ZUPJS sprašujemo, ali bo MDDSZ 
omogočil občinam dostop do zahtevanih podatkov v skladu z zakonsko določbo, tako, da bi lahko 
občine posredovale FURS zahtevane podatke o subvencijah najemnine do 15. aprila 2018. 

V slednjem primeru bo FURS za omejen čas odprl portal za oddajo podatkov o subvencijah najemnine, 
glede na to, da je ta sedaj že zaprt, saj se je rok za dostavo podatkov že iztekel. V kolikor bo to 
omogočeno, nas prosim o tem obvestite, da bomo o obdobju, ko bo portal odprt za poročanje, o tem 
obvestili vse občine. 

Ob tem pripominjamo, da glede na to, da občine obveznosti v zvezi z dostavo podatkov za odmero 
dohodnine niso izpolnile pravočasno zaradi nezagotavljanja potrebnih podatkov za poročanje o 
subvencijah tržne najemnine s strani drugega državnega organa, FURS občinam ne bo izrekal glob. 
Občine pa morajo podatke dostaviti najkasneje do 15. aprila 2018.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Katarina Klepac,
podsekretarka

Jana Ahčin,
generalna direktorica
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Vročiti: gp.mddsz@gov.si; marko.bucar@gov.si; simon.svarc@gov.si 

V vednost:
- Ministrstvo za finance, ne e-naslov: gp.mf@gov.si
- Mestna občina Maribor na e-naslov: stanka.persa@maribor.si
- Mestna občina Celje na e-naslov: druzbene-dejavnosti@celje.si
- Skupnost občin Slovenije na e-naslov: ursa.rupar@skupnostobcin.si; info@skupnosobcin.si
- Združenje občin Slovenije ne e-naslov: info@zdruzenjeobcin.si
- Združenje mestnih občin Slovenije, zmos@koper.si
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