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DRŽAVLJANI  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

I. PREDLOG ZAKONA O UNIVERZALNEM TEMELJNEM 
DOHODU (UTD) 

(To je prvi osnutek Zakona o UTD iz 1.2014, in ni lektoriran). 

1. Uvod:  Bistvene novosti, ki jih prinaša Zakon o UTD in razlogi za njegovo 
sprejetje. 

 
1) Predlagani zakon uvaja UTD kot temeljno pravico, ki prehodi vsem drugim socialnim 

pravicam. V primeru, da bo UTD višji kot dosedanje pravice, jih bo UTD nadomestil oz. 
vpeljal; v primeru, da je UTD nižji, bo UTD predstavljal temelj, ki ji bodo dodane 
dosedanje pravic, tako da bo oboje skupaj dosegalo enako višino kot prej.  

2) Univerzalni UTD (v nadaljevanju UTD) bo FURS mesečno nakazoval na tekoči račun 
vsakega, ki je upravičen do državljanstva RS (za otroka na račun skrbnika). 

3) Za upokojence bo v prehodnem (5 ali 10 let) obdobju še naprej skrbel ZPIZ in izplačal 
enako vsoto kot po sedanjih zakonih (ki pa bo prikazana kot UTD in razliko, ki je nad 
UTD, kar prestavlja pokojnino, ki izhaja iz vplačanih prispevkov).  

4) Tisti, ki so do sedaj prejemali sredstva iz javnih sredstev bodo v prehodnem obdobju 
dobili enako vsoto kot po sedanjem zakonu (prikazano kot UTD in razliko, ki je nad 
UTD v skladu z veljavno zakonodajo). 

 

2. Razlogi za sprejetje Zakona o UTD  

 
Razlogi za sprejetje Zakona o UTD, ki bo nadgradil Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev so v neučinkovitosti sedanjega sistema, kot je razvidno v  

• (povzetku) revizijskega poročila Uspešnost in učinkovitost sistema odločanja o 
pravicah iz javnih sredstev Računskega sodišča RS , 

• v Študiji Inštituta RS za socialno varstvo Ocena učinkov izvajanja nove socialne 
zakonodaje,  

• V. Korošec (2010) Predlog UTD v Sloveniji – Zakaj in Kako? (poglavje Zakaj),   
• dr. Igor Pribac, UTD v Problematika revščine in kako jo reševati, Zbornik 

Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS).  
• dr. Valerija Korošec, Sekcija za promocijo Univerzalnega temeljnega dohodka, 

Slovenska kultura sredi razpada vrednot, Tribuna slovenskih pisateljev in civilne 
družbe, Cankarjev dom, 31.1.2013.)  

• Zgodovina ideje UTD (v slovenščini priporočamo Matej Sukič, mentor: dr. B. Kovač, 
Univerzalni UTD, EF, Lj, 2012, str. 3-6). 

• Glej več: Sekcija UTD. 
 
  

http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K34F3EB4FC86F050AC1257BA5002C1448/$file/OPJSnaCSD.pdf
http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K34F3EB4FC86F050AC1257BA5002C1448/$file/OPJSnaCSD.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/ocena_ucinkov_soc_zakonodaja_irssv_2013.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/ocena_ucinkov_soc_zakonodaja_irssv_2013.pdf
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/dz/2010/dz06-10.pdf
http://www.nfhos.si/portal/images/Files/zbornik_nfhos_problematika%20revine%20in%20kako%20jo%20reevati.pdf
http://www.nfhos.si/portal/images/Files/zbornik_nfhos_problematika%20revine%20in%20kako%20jo%20reevati.pdf
http://utd.zofijini.net/
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3. Cilji zakona o UTD: 
1. Univerzalnost družinskih prejemkov 
2. Zmanjšanje absolutne revščine 
3. Zmanjšanje stigmatizacije posameznih slojev oz.  skupin prebivalstva 
4. Zmanjšanje eksistenčnega strahu ljudi v RS 
5. Lažje usklajevanje obveznosti med službo in družino 
6. Večja delovna mobilnost,  
7. Sprostitev kreativne energije na trgu dela – več samoinciativnih (in ne prisilnih) 

samostojnih podjetnikov 
8. Zmanjšanje stroškov zdravstvene blagajne  
9. Zmanjšanje administrativnih bremen za vse udeležence 
10. Večje zadovoljstvo prebivalcev RS z javno upravo ter večje zaupanje v državo 
11. Večje zadovoljstvo z družbenim odnosom do obravnave revščine  
12. Maksimiranje družbene pravičnosti na način, da najbolj ogroženi ne smejo biti 

dodatno ogroženi obenem pa morajo ukrepi izboljšati situacijo večine. Glej tudi Jasmina 
Jerant, (so)mentor: dr I. Pribac, (dr A. Lukšič), Pojmovanje socialne pravičnosti in predlog 
univerzalnega UTD. FF, FDV, Lj  2010  

4. Načela v zakonu o UTD so: 
1. Načelo univerzalnosti 
2. Načelo vzajemnosti 
3. Načelo (spolne) enakosti 
4. Načelo enostavnosti  
5. Načelo transparentnosti 
6. Načelo učinkovitosti 
7. Načelo ekonomičnosti 
8. Načelo varstva pravic 
9. Načelo zakonitosti 
10. Načelo pravne varnosti 
11. Načelo neodvisnosti institucij zagotavljanja človekovih temeljnih pravic od izvršilne 

veje oblasti 
12. Načelo uporabniku prijaznega poslovanja državne uprave 

5. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in prilagojenost predlagane 
ureditve pravu Evropske unije.  

UTD kot mehanizem varne prožnosti v Evropski uniji : analiza mednarodnih in evropskih 
POPOVIĆ, Daniel. V prispevku1 avtor  analizira mednarodne in evropske pravne 
dokumente ter med drugim dokazuje, da lahko evropski dokumenti nudijo zadostno 
argumentacijo za vpeljavo UTD na ravni EU in v posameznih državah članicah, kot je 
Slovenija. 

                                                 
1 PRIBAC, Igor (ur.), KOROŠEC, Valerija (ur.) (2011) UTD v Sloveniji : premisleki, stališča, dokumenti, (Knjižna 
zbirka Krt, 163). Ljubljana: Krtina, 2011, str. 135-146. 

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/jerant-jasmina.pdf
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/jerant-jasmina.pdf
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/jerant-jasmina.pdf
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6. Višina UTD in ocena finančnih posledic predloga zakona za državni 
proračun in druga javna finančna sredstva.  

 
1) Študija Predlog UTD v Sloveniji Zakaj in Kako? iz leta 2010 je dokazala, da učinek 

predlaganih sprememb uvedbe UTD (po tem predlogu) ne bi imel finančnih posledic 
za državni proračun in druga javno finančna sredstva.  

2) Skrajšana verzija Predloga UTD 'Predlog UTD za telebane'; blog Chupaccadabra. 
Potreben bi bil izračun z novejšimi podatki, presoja učinkov s pomočjo 
mikrosimulacijskega modela IER, prav tako pa bi bilo potrebo preučiti sistem subvencij 
in državnih pomoči – podobno kot sistem socialne varnosti.   

3) Možni so tudi drugačni pristopi k financiranju UTD. Glej tudi Uroš Boltin: Izračun 
variant UTD   

7. Druge posledice sprejema zakona o UTD.  

Administrativne posledic 
Zmanjšala oz. poenostavila se bodo administrativna bremena v poslovanju javne uprave, 
pravosodnih organov, pri delodajalcih in upravičencih, predvsem v smislu poenotenja 
vsebine pravic in rokov. Delo Centrov za socialno delo bo tudi cenejše (manj pisemskih 
pošiljk). Zakon predvideva spremembe pri obveznostih državni organov (FURS). 
Obveznosti strank oz. upravičencev se zmanjšajo na minimum. 

Presoja posledic na okolje, ki vključuje tudi prostorske in varstvene vidike 
Posledice bodo pozitivne, ker bodo lahko kmetovalci ipd., ravnali okoljsko bolj odgovorno 
(npr. bio proizvodnja hrane) brez, da bi za te odločitve nosili posledice v obliki 
eksistenčnih stisk zase in družino.  Glej tudi: Nina Šoštarič, mentor: dr. I. Pribac, 
Univerzalni UTD kot korak k okoljski pravičnosti. FF, Lj 2012.  

Presoja posledic na gospodarstvo. 
Spričo visoke stopnje brezposelnosti v Sloveniji in socialnih pomoči,ki so nižje od praga 
revščine, bo Zakon o UTD na ponudbo na trgu dela deloval dokaj nevtralno: še vedno bo 
ponudba veliko višja kot povpraševanje. Pozitivno pa bo Zakon o UTD deloval na 
zmanjšanje sive ekonomije in dela na črno, ter povečanje podjetniško samoinciativnost, ki 
je ne bo ustavljal eksistenčni strah zase in družino.  Glej tudi v Daniel Popović, 
(so)mentorja: dr.Ž. Vodovnik, (dr.M. Nahtigal): Univerzalni UTD: konec kapitalističnih 
protislovij? FDV, Lj, 2009, str. 48-56. Glej tudi Daša Mohar, mentor: dr. Č.Kostevc, 
Univerzalni UTD, EF Lj, 2010.    

Presoja posledic na socialnem in družbenem področju  
Zakon dosega zgoraj naštete cilje zakona in je v skladu z zgoraj naštetimi načeli. Obenem 
predlagani zakon ne dela razlika med spoloma in bo prispeval k večji enakosti spolov.  
Zmanjšanje korupcije na vseh družbenih nivojih (npr. izobraževanje na terciarnem nivoju 
bo spet služilo predvsem svojemu osnovnemu cilju). 

Presoja posledic na dokumente razvojnega načrtovanja 

8. Izvajanje sprejetega predpisa  
 
Sprejet zakon se ob izvajal in spremljal s pomočjo Informacijskega sistema FURS.   

http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/dz/2010/dz06-10.pdf
http://chuppacadabra.com/aktualno/utd-izracun-za-spletne-telebane/
http://www.gibanje.org/index.php?id=3087
http://www.gibanje.org/index.php?id=3087
http://books.google.si/books/about/Univerzalni_temeljni_dohodek_kot_korak_k.html?id=5g5ClQEACAAJ&redir_esc=y%20…
http://books.google.si/books/about/Univerzalni_temeljni_dohodek_kot_korak_k.html?id=5g5ClQEACAAJ&redir_esc=y%20…
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/popovic-daniel.pdf
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/popovic-daniel.pdf
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/popovic-daniel.pdf
http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/mohar644.pdf
http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/mohar644.pdf
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II. BESEDILA ČLENOV 

ZAKON 
O UNIVERZALNEM TEMELJNEM DOHODKU  (ZUTD) 

(EVA: ) 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(vsebina zakona) 

 
Ta zakon ureja pravico do Univerzalnega temeljnega dohodka (v nadaljevanju UTD), opredeljuje 
njegov namen, upravičence ali upravičenke (v nadaljnjem besedilu: upravičenci) po tem zakonu, 
višino, način usklajevanja in izplačevanja, postopek ugotavljanja neupravičeno prejetega UTD, 
način vračila neupravičeno prejetega UTD, financiranje, izplačevanje, nadzor in zbirko podatkov. 

 
2. člen 

(namen UTD) 
 

UTD je temelj eksistenčne, materialne in socialne varnosti v RS.  
 

3. člen 
(osebe, ki jim UTD namenjen)  

 
Upravičenci po tem zakonu so državljani ali državljanke (v nadaljnjem besedilu: državljani) 
Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ter tujci ali tujke (v 
nadaljnjem besedilu: tujci), ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji zadnjih 10 let, od tega neprekinjeno zadnjih 5 let.  
 

4. člen 
(začetek izplačevanja) 

 
UTD pripada upravičencu od  prvega dne naslednjega meseca po rojstvu ali po izdaji odločbe.   

5. člen 
(višina UTD) 

 
Izhodiščni predlog: UTD se izračuna na enak način kot DSP po sedanjem sistemu oz. mora biti enak 
ali višji od povprečje med polovico minimalne plače, tretjino povprečne plače in ½  sredstev v 
višini osnovnih življenjskih stroškov na osebo. 

 
 

6. člen 
(način uskladitve UTD) 
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UTD se usklajuje po zakonu, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v 
Republiki Sloveniji, uporablja pa se od prvega dne naslednjega meseca po uskladitvi. 
 

7. člen 
(način izplačevanja) 

 
UTD se izplačuje v denarju. Izjema so otroci  od 3 leta do 18 let oz. vsi, ki so vključeni v 
izobraževalni sistem,  kjer se 2/6 UTD prenakaže neposredno izobraževalni ustanovi za stroške 
izobraževanja, 1/6 UTD pa organizaciji, ki skrbi za subvencioniranje prehrane. 

8. člen 
(komu se izplačuje) 

 
(1) Prejemnik UTD je upravičenec ali njen/ njegov zakonit zastopnik. 
 
(2) UTD se zaradi varstva koristi upravičenca (nepolnoletnega otroka) izplačuje osebi, ki za 
upravičenca skrbi; praviloma je zakoniti zastopnik mati.  
 
(3) Upravičencu, ki se nahaja v zaporu ali v celodnevnem institucionalnem varstvu se izplača 1/6 
UTD  izplačuje, 5/6 UTD pa se izplača njihovim skrbnikom.  

 
 

Razlogi za neupravičenost do UTD, sprememba okoliščin in uskladitev podatkov   
 

 
9člen 

(izključitveni razlog) 
 

Razlogi, zaradi katerih pristojni organ osebo preneha voditi v evidenci so, če oseba: 
- umre 
- odjavi  stalno prebivališče 
- se odpove državljanstvu 
- več kot leto dni živi v drugi državi (problem preverjanja) 
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10. člen 
(pristojni organ) 

 
(1) O neupravičenosti do UTD odloča na prvi stopnji FURS,  po določbah zakona, ki ureja splošni 
upravni postopek, če posamezna vprašanja niso drugače urejena s tem zakonom. 
 
(2) Pritožba zoper odločbo o neupravičenosti odvzema pravice do UTD izvršitev zadrži.  
 
  
 

11. člen 
(dolžnost in rok sporočanja sprememb) 

 
(1) Upravičenec mora pogoje za pridobitev UTD  izpolnjevati ves čas. 
 
(2) Upravičenec je FURSU dolžan sporočiti vsa dejstva in okoliščine oziroma vse spremembe, ki 
vplivajo na pravico do UTD.   
 
(3) Upravičenec mora spremembe iz prejšnjega odstavka sporočiti pisno ali ustno na zapisnik v 8 
dneh od dne, ko upravičenost preneha veljati.  
 
(4) Pristojni organ o spremembi odloči z ustrezno odločbo v roku 30 dni od dneva seznanitve s 
spremembo okoliščin.  
 

12. člen 
(način upoštevanja sprememb okoliščin) 

 
(1) Če se ugotovi neupravičenost prejemanja  UTD se zahteva povrnitev UTD za ta čas z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi.  
 
(2) V primeru drugega posameznega spremenjenega dejstva ali okoliščine, ki vpliva na pravico do 
UTD, se ponovno ugotavlja le posamezno spremenjeno dejstvo oziroma okoliščina.  
 
(3) V primeru iz 1.,2.  in 3. točke 9. člena tega zakona se za spremembo okoliščin šteje dan, s 
katerim se oseba preneha voditi v evidenci državljanov ali oseb s stalnim prebivališčem.  
 

13. člen 
(postopek ugotavljanja neupravičenosti do UTD) 

 
(1) Pristojni organ lahko kadarkoli v času prejemanja UTD po uradni dolžnosti začne postopek 
ugotavljanja upravičenosti do UTD, kadar ugotovi, da so nastopile okoliščine, zaradi katerih bi bilo 
treba izdati drugačno odločbo o upravičenosti do UTD, ker upravičenec ni bil upravičen do UTD, 
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ker je podatke prikazoval lažno ali jih je zamolčal ali ni pravočasno sporočil podatkov in ravnal po 
12. členu tega zakona ali je sporočil neresnične podatke ali zaradi drugih razlogov. V tem postopku 
izda odločbo s katero ugotovi prenehanje upravičenosti do UTD.  
 
(2) O spremembah iz prejšnjega odstavka odloči pristojni organ s prvim dnem naslednjega meseca 
po nastopu okoliščin.  
 
(3) Če pristojni organ, ki odloča, ugotovi, da je upravičenec podatke prikazoval lažno ali jih je 
zamolčal ali je sporočil neresnične podatke že pred oziroma ob izdaji odločbe, s katero mu je bila 
dodeljen UTD, ali je bila odločba izdana na podlagi drugega nedovoljenega ravnanja upravičenca 
lahko uporabi vsa pravna sredstva za povrnitev teh sredstev in poplačilo škode. 
 

14. člen 
(vračilo neupravičeno prejetega UTD) 

 
(1) Prejemnik, ki je na podlagi 8. in 9. člena tega zakona ali na podlagi določb zakona, ki ureja 
splošni upravni postopek, neupravičeno prejemal UTD,  je le-tega dolžan vrniti.  
 
(2) Pristojni organ odloči o vračilu neupravičeno prejet UTD v primeru odprave ali razveljavitve 
odločbe iz prejšnjega odstavka v istem postopku.  
 
(3) Neupravičeno prejet UTD je prejemnik UTD ali zakoniti zastopnik dolžan vrniti v roku 30 dni od 
dokončnosti odločbe, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi.  
 
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko FURS, Center za socialno delo in stranka v 
postopku skleneta dogovor o načinu in času vračila neupravičeno prejete UTD, pri čemer se 
upošteva višina lastnega dohodka upravičenca in njegov socialni položaj. Odlog plačila se lahko 
dogovori največ za čas treh let.  
 
(5) Ministrstvo lahko na predlog upravičenca po predhodnem mnenju Centra za socialno delo 
odloči, da se njegov dolg deloma ali v celoti odpiše, vendar največ do višine vrednosti predmetov 
in prejemkov, ki so po zakonu, ki ureja davčni postopek, izvzeti iz izvršbe. Vlogo za odpis ali delni 
odpis, ki mora vsebovati podatke o lastništvu premoženja, prihrankih in dohodkih upravičenca in 
njegovih družinskih članov, upravičenec vloži pri centru za socialno delo. Center za socialno delo 
na podlagi podatkov iz svojih evidenc in podatkov iz evidenc drugih organov ter predloženih 
dokazov upravičenca poda mnenje in ga skupaj z vlogo v roku 20 dni od prejema popolne vloge 
pošlje v odločitev ministrstvu. Dolg se odpiše po kriterijih za odpis davčnega dolga davčnim 
zavezancem – fizičnim osebam. 
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II. FINANCIRANJE 
 

15. člen 
(financiranje) 

 
UTD se financira iz proračuna Republike Slovenije. 

 
 

III. NADZOR 
 

16. člen 
(splošna določba) 

 
(1) V okviru svojih pristojnosti organizira Ministrstvo za finance finančni in davčno inšpekcijski 
nadzor.  
 
(2) Upravni nadzor nad izvajanjem predpisov FURSA o upravnem postopku, delovnem času, 
uradnih urah, poslovanju s strankami, poslovanju z dokumentarnim gradivom in zagotavljanjem 
javnosti po tem zakonu izvaja upravna inšpekcija. 
 

17. člen 
(finančni nadzor) 

 
Finančni nadzor iz prejšnjega člena obsega notranji nadzor nad namensko porabo sredstev iz 
proračuna Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja javne finance. 
 

18. člen 
(inšpekcijski nadzor) 

 
 (1) Inšpekcijske nadzore po tem zakonu izvajajo davčni inšpektorji ali inšpektorice za finančne  
zadeve, ki so delavci ali delavke (v nadaljnjem besedilu: delavci) s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi. 
 
(2) Inšpekcijski nadzor iz prejšnjega odstavka obsega nadzor nad izvajanjem tega zakona in 
predpisov, izdanih na njegovi podlagi, in sicer nadzor nad: 
- zakonitostjo dodeljevanja UTD, 
- strokovnostjo in kakovostjo dela, 
- vodenjem dokumentacije in poročanjem, 
- ustreznostjo strokovnih postopkov, 
- ugotovljenim dejanskim stanjem. 
 
(3) Za izvajanje inšpekcijskega nadzora po tem zakonu se uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
davčno zakonodajo če posamezna vprašanja s tem zakonom niso urejena drugače. 
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III. ZBIRKA PODATKOV 
 

19. člen 
(uporaba zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov) 

 
(1) Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje in uporabo podatkov, vsebovanih v 
zbirkah podatkov, ter za varstvo informacijske zasebnosti posameznika se uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, če s tem zakonom za posamezne primere ni drugače 
določeno. 
 
(2) Podatki, ki so davčna tajnost, se obdelujejo tako, kot določa zakon, ki ureja davčni postopek. 
 

20. člen 
(namen vodenja) 

 
Za potrebe odločanja o pravici do UTD, spremljanje stanja ter za znanstvenoraziskovalne in 
statistične namene se vodi zbirka podatkov o UTD, kot del podatkovne baze, ki je doslej služila 
izvajanju zakona o Izplačilu Pravic iz javnih sredstev, in ki zajema celotni nacionalni davčni sistem 
in predstavlja enotno zbirko podatkov. 
 

21. člen 
(vsebina) 

 
(1) Zbirka podatkov iz prejšnjega člena vsebuje naslednje skupine podatkov o posamezniku, na 
katerega se nanaša pravica po tem zakonu ali njegovega zakonitega zastopnika, in ki so potrebni 
za dosego namena iz prejšnjega člena: 

1. osebno ime, 
2. prebivališče: stalno ali začasno, 
3. državljanstvo, 
4. EMŠO, 
5. davčno številko, 
6. številko transakcijskega računa, 
7. podatke o dovoljenju za prebivanje tujca ali tujke (v nadaljnjem besedilu: tujec), 
8. podatke o roditeljski pravici, poslovni sposobnosti, skrbništvu in smrti, 
9. podatke o stanju izvršilnih postopkov v zvezi s skrbništvom otrok, 
10. podatke o prostostnih kaznih in vzgojnih ukrepih v teku, 
11. podatke o soglasju k odpisu dolga, ki ga poda ministrstvo, pristojno za finance, in o odpisu 

dolga. 
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22. člen 
(upravljavci) 

 
(1) Zbirko podatkov iz 21. člena tega zakona vodij in vzdržuje FURS in ministrstvo (upravljavci zbirk 
podatkov). 
 
(2) Ministrstvo obdeluje osebne podatke iz zbirke podatkov iz 21. člena tega zakona z enako 
vsebino kot FURS ter vodi, vzdržuje in nadzoruje centralno zbirko podatkov o UTD, ki jih 
brezplačno pridobiva iz zbirk podatkov, ki jih vodi in vzdržuje FURS.  
 

23. člen 
(pridobivanje podatkov) 

 
(1) Podatki iz 21. člena tega zakona se zbirajo neposredno od posameznika za njega in za njegove 
družinske člane iz uradnih zbirk, ki jih v Republiki Sloveniji vodijo za to pooblaščeni organi in 
organizacije, ter od drugih upravljavcev zbirk osebnih podatkov v skladu z drugim odstavkom tega 
člena in zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Posameznik, na katerega se nanaša pravica 
po tem zakonu, ali njegov zakoniti zastopnik je pristojnemu centru za socialno delo dolžan dati vse 
podatke, o katerih FURS vodi zbirke podatkov.  
 
(2) Ministrstvo in FURS brezplačno pridobivajo podatke iz obstoječih zbirk podatkov naslednjih 
upravljavcev: 
1. Ministrstva za notranje zadeve – podatke o osebi iz centralnega registra prebivalstva (osebno 

ime, EMŠO, državljanstvo, stalno ali začasno prebivališče, naslov za vročanje, sprememba 
osebnega imena, podaljšanje in odvzem roditeljske pravice ter prenehanje tega ukrepa, 
odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti, skrbništvo ter prenehanje tega ukrepa, datum smrti, 
podatke o izdanem dovoljenju za prebivanje tujca, serijska številka dovoljenja, vrsta 
dovoljenja, razlog in namen izdaje, datum izdaje in rok veljavnosti, podatek o tem, ali je 
dovoljenje za prebivanje veljavno oziroma ali je prenehalo veljati). 

2. Ministrstva za šolstvo in šport oziroma Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
oziroma izvajalcev vzgojne, izobraževalne ali študijske dejavnosti – podatke o vključenosti 
oseb v vzgojni oziroma izobraževalni oziroma višješolski zavod (naziv vrtca ali osnovne šole ali 
srednje šole ali višje šole), 

3. Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – podatke o vključenosti nepolnoletnih 
otrok v izobraževanje.  

4. Davčni upravi republike Slovenije (v  nadaljnjem besedilu: FURS) – v skladu z zakonom, ki ureja 
davčni postopek, podatke posameznika o obdavčljivih dohodkih skladno z zakonom, ki ureja 
dohodnino, ki niso oproščeni plačila dohodnine, podatke o davku in obveznih prispevkih za 
socialno varnost, ki se nanašajo na te dohodke, podatke o normiranih oziroma dejanskih 
stroških, ki se nanašajo na te dohodke, podatke o številkah TRR oseb v tujini. 

5. Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij – podatke o začetku in izteku prestajanja kazni zapora 
za osebo na prestajanju kazni zapora ter podatke o začetku in izteku vzgojnega ukrepa oddaje 
v prevzgojni dom za mladoletnike. 
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 (3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena posameznikov, na katere se podatki 
nanašajo, ni treba predhodno seznaniti. 
 
(4) Ob uveljavitvi tega zakona, bodo vsi upravičenci prejeli opozorilo, da , da lahko pristojni organ 
za odločanje o pravicah po tem zakonu po uradni dolžnosti pridobiva vse potrebne podatke, ki se 
štejejo za davčno tajnost. 
 
(5) Ministrstvo lahko zbirko podatkov iz 21. člena tega zakona na način in pod pogoji, ki jih 
določata zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in zakon, ki ureja davčni postopek, poveže z 
zbirkami podatkov iz drugega odstavka tega člena. 
 

24. člen 
(obdelovanje podatkov) 

 
(1) Ministrstvo in FURS  lahko osebne podatke, ki se vodijo v zbirki podatkov iz 21. člena tega 
zakona, in podatke, ki jih pridobivajo od upravljavcev zbirk osebnih podatkov iz prejšnjega člena, 
obdelujejo samo za potrebe postopka odločanja in vodenja evidenc po tem zakonu, FURS pa tudi 
za izvajanje centralnega izplačila, izvrševanje nadzora, spremljanje stanja, analize ter 
znanstvenoraziskovalne in statistične namene. Uslužbenci ali uslužbenke ministrstva in FURSA 
lahko dostopajo le do tistih osebnih podatkov, ki so potrebni za izvrševanje njihovih delovnih 
nalog. 
(2) Ministrstvo lahko kot upravljavec centralne zbirke podatkov o UTD primerja osebne podatke, 
pridobljene iz različnih virov, z namenom nadzora nad dodeljevanjem pravice do UTD ter 
ugotovitve posreduje pristojnemu centru za socialno delo, ki vodi postopke ugotavljanja 
upravičenosti do njihovih storitev in drugih prejemkov iz javnih sredstev.  
(3) Raziskovalni inštituti brezplačno pridobivajo podatke iz zbirke podatkov upravljavca centralne 
zbirke podatkov in od FURSA o UTD in jih uporablja za analize ter znanstvenoraziskovalne in 
statistične namene v obliki, ki onemogoča identifikacijo posameznikov.  
 
(4) FURS-u se za potrebe ugotovitve in presoje dejstev v zvezi z vodenjem postopkov oziroma za 
odločanje v postopkih iz njegove z zakonom predpisane pristojnosti, na zahtevo v elektronski 
obliki posreduje podatke o osebah, ki so jim bile priznane pravice iz prvega člena tega zakona, in 
sicer osebno ime, EMŠO te osebe, podatek o vrsti te pravice, podatek o višini zneska priznane 
pravice in obdobju priznanja te pravice. FURS-u se omogoči tudi neposredni elektronski vpogled v 
te podatke. FURS v zahtevi za posredovanje podatkov ali ob neposrednem elektronskem vpogledu 
v navedene podatke navede osebno ime in EMŠO ter davčno številko osebe, katere podatke 
zahteva. 
 
(5) Ministrstvo posreduje podatke o osebah, ki so dolžne vrniti neupravičeno prejet UTD 
Carinskemu uradu Republike Slovenije za potrebe ugotovitve in presoje dejstev v zvezi z vodenjem 
postopkov oziroma za odločanje v postopkih iz njegove z zakonom predpisane pristojnosti, po 
uradni dolžnosti v primeru izvršilnih postopkov po predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek. 
  



 

 12 

(6) Ministrstvu za finance se za potrebe ugotovitve in presoje dejstev v zvezi z vodenjem 
postopkov oziroma za odločanje v postopkih iz njegove z zakonom predpisane pristojnosti, 
brezplačno po uradni dolžnosti posreduje podatke iz zbirke podatkov upravljavca centralne zbirke 
podatkov o UTD, ki jih potrebuje za izdajo soglasja za odpis dolga iz naslova neupravičeno prejetih 
UTD in sicer osebno ime, EMŠO te osebe,  podatek o višini zneska priznane pravice in obdobju 
priznanja te pravice, višino obresti od zneska neupravičeno prejete UTD do dne podaje predloga  
za soglasje k odpisu zneska neupravičeno prejete pravice, ter drugih socialno ekonomskih 
okoliščinah, ki vplivajo na odpis. Ministrstvu za finance se omogoči tudi neposredni elektronski 
vpogled v te podatke.  
 

25. člen 
(hramba in arhiv) 

 
(1) Osebni podatki in dokumenti iz prvega odstavka 21. člena tega zakona se hranijo pet let po 
prenehanju pravice.  
 
(2) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka se podatki in dokumenti arhivirajo, razen če ni z 
zakonom, ki ureja davčni postopek, drugače določeno. 
 

26. člen 
(podzakonski akt) 

 
Podrobnejša navodila o obliki obdelave podatkov in pravicah dostopa do zbirke podatkov iz 21. 
člena tega zakona predpiše minister, pristojen za finančne zadeve.  
 

 
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
27. člen 

 
(Izdaja novih odločb) 

 
V postopkih ugotavljanja upravičenosti do UTD na podlagi evidence o stalnih prebivalcih RS in 
davčnih zavezancih RS, o katerih do začetka uporabe tega zakona še ni bilo odločeno, odloči FURS 
za obdobje od prvega dne naslednjega meseca po uveljavitvi zakona po uradni dolžnosti. 
V primeru manjkajočih podatkov prejemnike UTD  pozove, da jih dopolnijo.  

 
28. člen 

 
(Dolžnost ponovnega odločanja o pravicah do prejemkov po ZSVaPre) 

 
(2) Center za socialno delo je dolžan v roku treh mesecev od začetka uporabe tega zakona po 
uradni dolžnosti ugotoviti, ali so upravičenci, ki so prejemali prejemke po ZSVaPre do njih še 
upravičeni.  
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(3) Center za socialno delo v primeru iz prejšnjega odstavka izda odločbo, s katero v celoti ali 
delno razveljavi odločbo, s katero je bila upravičencu priznana pravica iz prejšnjega odstavka in 
določi njeno drugo višino ali določi drugo obdobje prejemanja socialno varstvenih prejemkov po 
tem zakonu.  

29. člen 
(izplačevanje akontacije od izdaje novih odločb) 

 
(1) Upravičencem, ki so na dan začetka uporabe tega zakona upravičeni do prejemkov po ZSVaPre 
se te pravice izplačujejo do izdaje nove odločbe o upravičenosti ali neupravičenosti do socialno 
varstvenih prejemkov po uveljavitvi tega zakona.  
 
(2) Sredstva, izplačana na podlagi prejšnjega odstavka, se štejejo kot akontacija socialno 
varstvenih prejemkov po tem zakonu. V primeru, da je upravičenec na podlagi odločbe iz drugega 
odstavka tega člena upravičen do višjega mesečnega zneska, kot mu je bil izplačan z akontacijo, se 
mu s to odločbo za obdobje, ko mu je bila izplačana akontacija, prizna le razlika med akontativno 
izplačanimi sredstvi in dejansko višino sredstev, do katerih je upravičen na podlagi te odločbe. 
  

30. člen 
(način rešitve nezaključenih postopkov po ZSVaPre) 

 
Če upravičenci iz prejšnjega odstavka vlogo za pridobitev socialno varstvenih prejemkov po tem 
zakonu vložijo v roku dveh mesecev po začetku uporabe tega zakona, se jim pravica do teh 
prejemkov prizna z dnem začetka uporabe tega zakona. Če pravico uveljavljajo po tem roku, se jim 
prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge. 
 

31. člen 
(podatki v odločbi) 

 
(1) Odločba vsebujeta podatke, potrebne za odločanje o upravičenosti do UTD in podatke, 
potrebne za nadzor, osebne in druge podatke, ki omogočajo identifikacijo upravičenca in drugih 
oseb, ki v zvezi z uveljavljanjem pravic zastopajo upravičence.  
 
(2) Za potrebe odločanja po prejšnjem členu se kot dan vložitve vloge šteje s prvim dnem 
naslednjega meseca po sprejetju zakona. Pristojni organ lahko pridobiva podatke potrebne za 
izdajo odločbe z dnem uveljavitve tega zakona. 
 

32. člen 
(zaposlitev delavcev, ki so jim delovne naloge presahnile) 

 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, FURS, MDDSZ, Centri za socialno delo 
sklenejo sporazum o neodpuščanju delavcev in  proporcionalni razporeditvi delovnih ur med 
zaposlene. Delovni čas se proporcionalno skrajša glede na dohodek, pri čemer je prag odločanja: 
minimalna zaposlitev za 24 ur, pri čemer dohodek ne sme biti nižji od minimalne zajamčene bruto 
plače + 1/3 prejšnjega dohodka). 
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33. člen 

 (črtanje določb ostalih zakonov) 
 

(1) Z dnem začetka uporabe tega zakona se v Zakonu o Dohodnini (ZDoh-2-UPB7) črtajo:  
1. 22. člen 
2. 3. odstavek 25. člena 
3. 1. 2. in 3. odstavek 111. člena 
4. 113. člen 
5. 1., 2., 3., 4. Odstavek 115. člena  

 
(2) Z dnem začetka uporabe tega zakona se v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR) spremeni 135. 

člen: 
Delodajalec je dolžan delavcu izplačati del plače najmanj v višini UTD do konca plačilnega (prvi 
delovni dan v mesecu) preko FURS-a.   

 
 

34. člen 
Upokojencem, ki bodo to želeli, lahko v prehodnem (5 ali 10 let) obdobju ZPIZ izplačuje enako 
vsoto kot po sedanjih zakonih (ki pa bo prikazana kot UTD in razliko, ki je nad UTD, kar prestavlja 
pokojnino, ki izhaja iz vplačanih prispevkov).  

 
35. člen 

(uveljavitev in začetek uporabe zakona) 
 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa 
se ga 31.1.2019. 

 
 

 
 

Št.  
Ljubljana, 14. decembra 2014 
   
 
Pripombe pošljite na naslov : valerija_korosec@yahoo.com in  utd.slovenija@gmail.com 
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