OBCINA MORAVSKE'TOPLICE
Kranjieva ulica 3
9226 MORAVSKE TOPLICE
Ste,rilka: 846-00005/2020-6
Datum: 2l . 4. 2020

OBCINSKI SVE'I OB.INE M()RAVSKI] 11)PI-I('Ii

O UKREPIH OB.INE, IZVEDENIH V.ASTJ IZREDNIH
RAZMERZARADI COVID-I9
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I.

ZAKONSKA PODLA(;A

21.in29.

dlen Zakona o lokalni samoupravi (LJradni list RS. St. 94107 - uradno prediSdeno
besedilo. 27108 - odl. US. 76108. 79109. 5l/10.84/10 - odl. Lls. 40/12 - 7.UJF. l4ll5

ZUUJFO. 76116 - odl.US I l/18 - ZSPDSLS-l in 30/18).
f 6. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS.5t. 15/14.21115.25117).
Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na
obmodiu Republike Slovenije (L.lradni tist RS. St. l9120).
Odlok o zadasni prepovedi ponujanja in prodajania blaga in storitev potroSnikom v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS. 5t. 25120. 29120.32120.37120. 42120.14120 in 47 /20).

2.

RAZLOGI ZA SPREJEM

Z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezllive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na obmodju
Republike Slovenije. je bila na obmoiiu Republike Slovenije razgla5ena epidemija nalczliive
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-I9). Vlada Republike Slovenije je 16. marca 2020 z
namenom. da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezilve in obvladovania epidemije
COVID- 19, izdata Odlok o zadasni prepovedi ponu.ian ja in prodajania blaga in storitev
potrosnikom v Repubtiki Sloveniii. Zupan obdine Moravske 'foplice. je po razglasitvi
epidemije sklical krizni Stab, ter aktiviral Stab za Civilno zaSdito Obdine Moravskc "l'oplice.
ki je prevzel koordinacijo vseh nalog z namenom zajezitve in obvladovania epidemije
COVID-19 na obmodju obdine Moravske Toplice. lJkrepi Staba so razvidni iz priloZenega
porodila Staba. Prilaganro tudi pojasnilo v zyezi z morebitnim zniZanienr NIJSZ. za katerega
se na

podlagi priporodil ministrstva. nismo odlodili.

PREDLOG SKLEPA
Obiinski svet Obtine Moravskc Toplice je scznanjen z ukrepi Ohiine Moravske Toplicc,
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V nadaljevanju posredujem vmesno poroiilo o aktivnostih Civilne zaiiite (tlanov Staba CZ) ObEine
Moravske Toplice v iasu od aktiviranja Staba.

Obiina Moravske Toplice skupaj s Stabom civilne zaiiite zagotavlra informiranje obianov o vseh
ukrepih Vlade, pristoinih strokovnih inititucij (NUz) ter ukrepih ob.ine in Civilne za5Eite Obiine
Moravske Toplice, ki se nanasajo na zajezitev in obvladovanja epidemiie COVID-19, tekoie, preko
obEinske spletne strani hftps://www.moravske-toplice.si/.
Spremljanje stanja in aktivnosti, ki se nana5alo na prepreEevanje in zajezitev in obvladovanja
epidemije COVID-19, ter nadzor nad izvajanjem Odloka ter sklepa iupana, opravljajo poleg
pristojnih driavnih organov, tudi pripadniki Civilne zasiite Obiine Moravske Toplice. Koordinacija
poteka preko poveljnika Civilne zaiiite Obiine Moravske Toplice mag. 5kerlak Slavka v sodelovanju
z iupanom obiine Moravske Toplice Alolzem Glavatem, podiupanoma Sa3om Koca in Andrejem
Baligaiem ter direktorico ob;inske uprave Martino Vink Kraniec.
5. 3. 2020 je bil potrjen prvi primer okuibe z novim koronavirusom v Sloveniji.

7L. 3.

je

Obaina Moravske Toplice priporodila krajevnim skupnostim, druiwom,
ter posameznikom, da nairtovane
prireditve in druge ne nujne oblike druienja, odpovedo oz. preloiijo za nedoloaen aas
oziroma do prenehanja nevarnosti !irjenja bolezni koronavirusa.
12. 3. 2020 ob 18. uri je bila na podlagi 7. alena zakona o nalezljivih boleznih zaradi
naraidanja Stevila primerov okuib z novim koronavirusom SARS-CoV-2 RS razglaiena
epidemija. Aktiviran je bil tudi driavni natrt. S tem je Slovenra sledila razglasitvi pandemije
2O2O

zavodom in drugim organizatorjem prireditev v obdini,

Svetovne zdravstvene organizacije.

Zupan Obtine Moravske Toplice, je po razglasitvi sklical krizni itab, ter z Sklepom aktiviral
Stab za Civilno zaiiito obtine Moravske Toplice, kateri je prevzel koordinacijo vseh nalog z
namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 na obmodju obdine Moravske
Toplice. Koordinacija med iupanom Obdine Moravske Toplice Glava. Alojzom in Poveljnikom

civilne zasalte obdine Moravske Toplice mag. Skerlak Slavkom, poteka dnevno zaradi
zagotoviwe vseh potrebnih nalog in aktivnosti v smeri zajezite in obvladovanja epidemije
CoVID-19, ter pomoti obaanom Obdine Moravske Toplice. V aktivnosti so bile s strani Civilne
zaidite vkljuEeni tudi organi in or8anizacUe, ki z svojimi aktivnostmi po navodilih in
usmeritvah Civilne zaiiite, zagotavljajo izvajanje nalog z namenom zajezitve in obvladovanja
epidemije covlD-19 na obmoiju obdine Moravske Toplice, ter zagotavljanja pomoai
obtanom (JKP aista naravai, Rdeti krii, Medobdinska inipekcija In redarstvo, Eho podpornica,
Dom duhovnosti Kandevci). Koordinacija poteka s strani Civilne zasaite tudi s pristojnimi
inlpekcijskimi sluibami, Centrom za socialno delo in Policijo, ter Regijskim Stabom za Civilno
zaiiito.
V izvedbo aktivnosti so bili vkljuEeni tudi zaposleni na obtinski upravi, prav tako sta se
vkljuaila tudi podiupana Saio Koca in Andrej Baligad. Spremljanje stanja na obmoiju obiine
poteka tudi v sodelovanju s predstavniki krajevnih skupnosti in gasilskih druitev. Pri
posameznih aktivnostih pa sodelujejo tudi prostovoljci iz obmodja obtine Moravske Toplice.
15. 3. 2020 je Obiina Moravske Toplice odpovedala distilno akcijo.
76. 3. 2020 smo na spletni strani objavili obvestilo glede nudenja pomoii obaanom in nujne
kontaktne informacije v aasu epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid 19)
16. 3. 2020 je zaiel veljati Odlok o zatasni prepovedi ponuianja in prodajanja blaga in storitev
potroinikom v Republiki Sloveniji.
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77.3.2O2O je bilo s strani CZ objavljeno opozorilo obaanom glede neupoStevanja omejitev
javnega iivljenja in zbiranja ljudi (na otroiklh igri5dih, igrallh in drugih javnih povriinah, kjer
so se zadrievali otroci in tudi starejii obiskovalci).
f9.3.2OZO je zadel veljati Odlok o zatasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s podroija
vzgoje in izobraievanja ter univerzah in samostojnih visokoiolskih zavodih, kar pomeni, da so
izobraievalne institucije do preklica zaprte.
19. 3. 2020 je bilo s strani CZ ob.iavljeno zaprosilo in opozorilo glede spoitovan.ia medsebojne
razdalje in zdruievan.ja pred vhodi v trgovinske centre in na parkirnih prostorih pred
trgovinskimi centri ter upoitevanja vseh varnostnih ukrepov in opozoril spoitovanja navodil
trgovcev.
19. 3. 2020 do preklica prepovedano zadrievanje na vseh otroskih igri5dih, gibalnih napravah
in Sportnih igriSiih zaradi prepreditve okuib in iirjenja koronavirusa. S strani Poveljnika cz in
podiupana Saie Koca ter diste narave so bila vsa iportna in otroika igrisaa, trim steza, ter
klopiv obiini fiziino zaprta in oznadena s trakovi in opozorili.
20. 3. 2o2o so bili ponudniki nastanitvenih kapacitet s strani CZ obveideni o prepovedi
ponujan.ja nastanitev.
22.3.2O2O je bil objavljen seznam telefonskih itevilk za ponujanje psiholoike podpore v
zdravstvenih domovih Pomurja v epldemioloikih razmerah s koronavirusom.
29.3.2020 je bil objavljen odlok o obveznem razkuievanju vedstanova njskih stavb.
30. 3. 2020 je zaeel veljati Odlok o zadasni sploini prepovedi gibanja in zbiranja I.iudi na javnih
mestih in povriinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja lzven obain. Odlok v matiani
obdini dovoljuje gibanje, dostop in zadrievanje na javnem kraju ob upoitevanju ohranjanja
varne razdalje do drugih oseb, za posameznike je dovoljeno:

.
.
o

dostop do trgovin z iivili in kmetijske neposredne prodaje,
dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomotkov ter sanitarnih
pripomodkov,
dostop do mest za prodajo hrane za iivali,
dostop do prodaje in vzdrievanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,
dostop do kmetijskih trgovin, vkljudno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in
gnojil,
dostop do bencinskih irpalk,
dostop do bank in post,
dostop do dostavnih, distilnih in higienskih storitev,
dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,
dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske ln gozdarske mehanizacije in
opreme.
31. 3. 2020 je bil s strani obaine sprejet SKLEP o prepoved gibanja, zbiranja, dostopa, uporabe
in zadrievanja na javnih povrsinah obaine Moravske Toplice:
(Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 na obmodju obaine Moravske Topllce

.
.
.

.
.
o
.
.

se do nadaljnjega prepoveduje gibanje, zbiranje, dostop, uporaba in zadrievanje
naslednjih javnih krajih in povriinah:
- na vseh nogometnih in Sportnih igrlidih v naseljih obdine Moravske Toplice,
- na vseh okoliSkih igriSdih in igralih v naseljih obiine Moravske Toplice,
- na trim steziv Moravskih Toplicah,
- na golf igriStu v Moravskih Toplicah,
- na vseh gramoznicah v naseljih obfine Moravske Toplice z namenom ribolova.
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Prav tako se prepoveduje uporaba klopi na vseh potivaliiiih na obmoaju obiine Moravske
Toplice).

31. 3. 2020 sprejet SKLEP o nadzoru nad izvajanjem Odloka o zaiasni splosni prepovedi
gibanja in zbiranja ljudi (in sklepa z dne 31. 3. 2020 sprejetega s strani obdine), ki ga
opravljajo poleg pristojnih driavnih organov tudi pripadniki Civilne zasdite obdine Moravske
Toplice.
37. 3. 2o2o s strani cZ objavljeno navodilo Nljz potroinikom za ravnanje z embala:o :ivil in
drugih izdelkov glede okuibe z novim koronavirusom.
31.3. 2020 s strani CZ objavljeno zaprosilo obdanom, da relevantne informacije, s katerimi se

seznanjajo na spletni strani Obaine Moravske Toplice in ki se nanaiajo na epidemijo
koronavirusa SARS-coV-2 (bolezni COVID-19), posredujejo tudi flanom druiine, ki informacij
ne spremljajo preko svetovnega spleta.
3. 4. ZO2O je bila s strani poveunika podana izjava na TV AS v zvezi z trenutnim stanjem v
(http://www.tv-as.net/odda ielvideo/2089Mo ravske
Toplice
Obtini
aktualno slavko skerlak oovelini k civilne zascite moravske toolice
8. 4. 2o2o s strani CZ objavl.iena informacija Blede razdelitve zaiiitnih mask, ki jih je nabavila
Obaina Moravske Toplice.
Na spletni strani obaine so bila objavljena 5e mnoga druga obvestila, odloki, opozorila..., ki se
nana5ajo na prepredevanje, zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, kar je razvidno na spletni
strani obtine. Za objave tekode skrbi mag. Mojca Breidak.

Obdina je skupaj s Civilno zaifito takoj pristopila k aktivnostim nabave zaiaitnih sredstev za potrebe
ob.anov obiine Moravske Toplice. Po eno pralno zaiditno masko za veakratno uporabo smo takoj po
odpremi s strani podjetja Mensana iz Murske Sobote skupaj z masko za enkratno uporabo s pomotjo
predstavnikov krajevnih skupnosti, gasilskih dru5tev, ilanov Civilne zasaite in prostovoljcev obiine
Moravske Toplice razdelili vsem gospodinjstvom v Obaini Moravske Toplice. V iasu, ko mask ni bilo
moino kupiti, je pomoa ponudilo tudi podjetje BBCT KoNcEPT, d. o. o., ki je doniralo 10.400 kom
materiala za izdelavo mask za enkratno uporabo. Podjetje MIPRO d.o.o. je doniralo 3000 vredk za
pa kiranje mask.

Pralne maske za vedkratno uporabo za uporabo na celotnem obmoiju obdine je narodila tudi
Madiarska narodna samoupravna skupnost Obtine Moravske Toplice, dobavljene bi naj bile
predvidoma 2t.0 4.2020.

ManjSo koliilno zaiiitne opreme, ki jo je CZ sprejela s strani RegUskega Staba za Cz (maske, rokavice,
razkuiila), so bila takoj razdeljena vsem or8anom in organizacijam, ki vsakodnevno izvajajo naloge in

stopajo v kontakte z ljudmi. Prav tako so bila ta prejeta sredstva takoj razdeljena, trgovinam, ki
izvajajo svojo dejavnost na obmoiju obiine Moravske Toplice, osnovnim Solam in vrtcem zaradi
razkuiitve prostorov pred pridetkom iole, kmetijam, ki prodajajo pridelke na svojih kmetijah, aisti
naravl, Medobtinski inSpekciji in redarstvu, Domu duhovnosti Kanaevci, humanitarnima
organizacijama Karitas in EHO Podpornici, Rdefemu kriZu, raznasalcem mask v obdini, delavcem v
gramoznici lvanci....... Dostavljena so bila tudi razkuiila za razkuiitev cerkvenih prostorov pred
uporabo le-teh ter predstavnikom manjiih vetstanovanjskih objektov za razkuievanje v skladu z
u

red bo.

Sprotno so potekali tudi kontakti s sobodajalc! (zasebniki, obema hoteloma), ribisko druiino in
drugimi, ki so del iivljenja in aktivnosti v naii obiini in lahko na kakrien koli nadin prispevajo k
prepredevanju in zajezitvi in obvladovanja epidemije COVID-19. lzvajale pa so se ie itevilne druge
aktivnosti v smeri prepreEevanja, zajezitve okuibe in obvladovanja epidemi.ie COVID-19.
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Od prvega dne, ko obtina zadela izvajati aktivnosti, ki se nanaiajo na zajezitev in prepredevan.ie
okuibe ter obvladovanja epidemije COVID-19, so pripadniki CZ Obaine Moravske Toplice na terenu, v
skladu z Odlokom Vlade in Sklepom Obiine Moravske Toplice (obdasno tudi obiinski redar), izvajali
spremljanie stanja, ter izvajali kontrole glede spoitovanja prepovedi z namenom prepredevanja in
zajezitve okuibe in obvladovanja epidemue COVID-19. Na vse ugotovljene krsiwe in nepravilnosti je
CZ sprotno odreagirala, ter krsitelje opozarjala. Nadzor in kontrola se je opravljala na terenu vsak vsaj
enkrat tekom dneva ob doloienih dneh, ko je bilo priaakovati moinost kriitev (vikendi, prazniki) pa
tudi dvakrat - dopoldne in popoldne. Odzlvali smo se tudi na prijave obaanov, ter zadeve reievali
neposredno na terenu. Vsi opozorjeni so opozorila CZ upoitevali, zaradi tega ni bilo potrebno
obveitati Policije ali pristojnih inipekcijskih sluib.
Ves das odgovarjamo obdanom na vpraianja v zvezi z odloka, sklepi obtine in ostalim....

Ves aas preko poveljnika CZ Obdine Moravske Toplice, poteka koordinacija s Policijsko upravo,
inipekcijskimi sluibami (zdravstvenim in trznim inSpektorjem) ter Regiiskim itabom za CZ. O vseh
ukrepih in aktivnostih tako Cz kot tudi obaine, se je dnevno podrobno poroialo s strani cz MT na
ReBijski Stab CZ.

Spoitovane svetnice in svetniki obaine Moravske Toplice, do sestave teBa porodila, nismo imeli
potrjene okuibe z virusom Covid - 19, kljub znanemu dejstvu, da so bile Moravske Toplice ie v
mesecu februarju polne domadih in tujih gostov. To je zasluga vseh nas in vseh obtanov obdine
Moravske Toplice in seveda iupana, ki je pravoaasno lzvedel prve ukrepe v smislu zajezitve,
prepretevanja okuibe in obvladovanja epidemije COVID-19.
ln verjamem, da tega ni pripisati le sreii, ampak res predvsem - vsem obdanom obiine Moravske
Toplice. Vsem vam, ki ste k temu prispevali najvet z svojim razumevaniem in spoStovanjem vseh
ukrepov, ki so bili spre.ieti s strani driave in obdine Moravske Toplice in pripravljenostjo pomagati pri
izvajanju ukrepov zajeziwe, prepredevanja okuibe in obvladovan.ja epidemije COVID-1g. Za vse kar
ste storili, se vam iz srca zahvaljujem kot poveljnlk civilne zaiiite in v imenu vseh ilanov staba.
Verjamem, da je bil kdo viasih jezen name in na dlane Staba CZ, ko smo opozarjali in vztrajali prl
spoitovanju ukrepov, in naj mi je to oproiieno. Ampak zdravje in varnost vseh vas obtanov obdine
MT je zame kot poveljnika CZ in dlane staba CZ, na prvem mestu. ln verjamem da tudivseh vas.
Hvala vam. Verjemite )SKUPAJ ZMOREMO, SMO VEDNO lN BOMO VEDNO(. Varnost, srefa in zdravje
vseh nas in nalih najbliijih, je v prvi vrstiv veliki meri odvisna tudi in predvsem od nas samih.

POVEUNIK CIVILNE ZA5'ITE
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OB.INSKI SVET
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Zadeva'. Pojasnilo

v zvezi z morebitnim zniianjem nadomestila za uporabo

stavbnega

zemljiSia

Obdina Moravske Toplice je razmiSljala tudi o zniZanlu nadonrestila za uporabo stavbnega
zemljiSda, kot ukrepu za razbremenitev gospodarstva in prebivalstva.
Iz priporodil Ministrstva za finance in Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP).
ki ju prilagamo. izhaja, da bi morebitno spreminjanie vrednosti todke. ki mora biti sprejeta do
konca prejSnjega leta. pomenilo retroaktivnost in ga v letosnienr letu ne bi bilo mogode
upoStevati. Obiinam priporodajo, da se odlodiio za ukrepe. ki .iih omogodaio obstojedi
predpisi. Obdine. ki 2elijo odlo2iti rok pladila nadomestila za uporabo stavbnega zemljiSda (v
nadaljevanju NUSZ). lahko to storijo s kasnejSim po5iljanjem podatkov za odmero. Odpis.
delni odpis in odlog pladila je n.ro2en na podlagi veljavne zakonodaje.
Na podlagi dolodb Zakona o davdnem postopku lahko fizidne osebe pri davdnem organu
vloZijo vlogo za odpis. delni odpis in odlog pladila NLJSZ. Podobno lahko za odlog ali
obrodno pladilo zaprosijo tudi pravne osebe in llzidne osebe. ki samostojno opravljajo
dejavnost.
MOP opozarja obdine. da morajo ukrepe. za katere se bodo odlodile. uvcsti skladno z
veljavnimi predpisi, saj bo MOP v okviru morebitnega nadzora zakonitosti odloka o NIJSZ.
pozoren tudi na skladnost uveljavljenih posebnih ukrepov s predpisi.
V skladu z navedenim se je Obdina Moravske Toplice odlodila. da bodo zavezanci NUSZ
pladevali v mesednih obrokih, ki zapadejo v pladilo konec leta 2020 in v zadetku leta 2021 .
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Zadeva: Pojasnilo v ztezi z morebitnim znizaniem, odlogom ali ob106nim odpla6evanjem
nadomestila za uporabo stavbnega zemljisia v letu 2020 zaradi epidemije virusa
Covid-19

SpoStovani!

Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: MOp) je v 6asu od izbruha epidemije
virusa covid-'l9 prejelo prosnje obein za pojasnila in stalisaa Mop glede delne oprostatve pladila
nadomestila za uporabo stavbnega zemljiSda (v nadaljnjem besedilu: NUSZ), obro6nega pla6ila
in odloga pladila NUSZ ter mo2nih ukrepov za razbremenitev gospodarstva in prebivalstva na
podroaju NUSZ.
MOP je seznanjen s predlogom Skupnosti obdin Slovenije (dopis St. 9OO-15/2020-1 zdne 26.3.
2020), da naj drzava obainam glede odmere NUSZ zagotovi pravno podlago, na podlagi katere
bodo lahko dolodile odlog pla6ila NUSZ za doloden 6as ali moZnost obrodnega odpladevanja.

Prav tako je MOP seznanjen s predlogi Zdru2enja mestnih ob6in Slovenile (dopis St. 0306120204 z dne 27. 2. 2020), da je treba sprejeti ukrepe za zavode, nevladni sektor in za
izvajalce socialno-varstuenih programov in storitev, ki delujejo v zmanjCanem obsegu in s
predlogom, da naj ukrepi za razbremenitev in pomod gospodarstvu ne posegajo v obainske
prihodke v smislu zamika ali odpisa pladila NUSZ.
MOP je glede morebitnega odloga, obrodnega odpladevania ali delnih oprostitev NUSZ dne 30.
3. 2020 prejel e-dopis 5t. 422-18120212 Ministrstva za finance (v nadaljnjem besedilu: MF), v
katerem MF poJasnjuje, da )e za obiine najprimernejse ukrepanje
zvezi morebitnim
zniZanjem. odlogom ali obrodnim odpladevanjem NUSZ v letu 2OZO za'adi epidemije virusa
Covid-19, tako, kot ga omogodajo obsto.ieai predpisi.
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Obiine, ki bi 2elele odlo2iti rok pladila, pa zanle za leto 2020 odmera NUSZ 5e ni bila izvedena,
lahko to storijo tako, da podatke za odmero posljejo kasneje kot so to storile obioajno. Predpisi
namrei dolodajo, da davdni organ dolodi/odmeri NUSZ na podlagi podatkov obdin do 31. marca
tekoaega leta oziroma v treh mesecih po prejemu podatkov. MF izpostavlja, da je skrajni rok
posiljanja podatkov, ki 5e omogoca odmero v tekodem letu, 31. december 2020. MF sporoaa,
da so se nekatere obdine za tak ukrep Ze odlodile.

Za primere, ko bi ob6ine Zelele za letoinje leto delno znizati zneske za odmero NUSZ, je bilo
pojasnjeno, da morata biti viSina in morebitna zniianja dolodena z obdinskim aktom do konca
leta za naslednje leto. Za odmero v leto6njem letu se torej uposteva podatek o vrednostih todke,
ki je veljal na dan 1. januatia 2020, glede morebitnih olajsav pa take, kot so bile doloaene z
obeinskim odlokom na dan 1. januarja 2020. MF je mnenja, da bi morebitno spreminjanje
vrednosti todke, 6e bi ga obdine sprejele s posegi v Ze uveljavljene odloke, glede odmere NUSZ
za lelo 2020, pomenilo retroaktivnost in ga zato v letosnjem letu ne bi bilo mogode upostevati.
S takim stali56em se strinja tudi MOP.

V primeru, da bi se obiine odlodile za moZnost razbremenitve gospodarstua in prebivalstva na
nadin, da bi delno znizale zneske za odmero, MOP pojasnjuje, da ob6ine lahko to storijo na dva
nadina:

-

-

Tiste obdine, ki so sprejele svoje odloke o NUSZ po uveljavitvi Zakona o izvrSevanju
proraaunov za leli 2017 in 2018 (ZlPRSl718) in so ti odloki skladni s predpisi, ki doloeajo
NUSZ, lahko pripravijo spremembo odloka, ki bo dolodal pogoje, merila in na6in izvajanja
ukrepov za zni2anje, odlog ali obrodno pladilo NUSZ, pri demer bodo resitve lahko veljale
nqqel za leto 2021 .
Tiste ob6ine, ki uporabljajo odloke o NUSZ, ki so bili uveljavljeni pred uveljavituUo
ZlPRSlT'18 in tudi pred razveljavivijo Zakona o davku na nepremidnine, morajo v celoti
pripraviti nov odlok o NUSZ, s tem, da vanj lahko vkljueijo posebne zadasne doloebe v zvezi

z merili, pogoji in naeinom izvajanja ukrepov za znizanje, odlog ali obro6no pladilo NUSZ,
pri 6emer bodo resitve lahko veljale najprej za lelo 2021.

Pri obeh naainih MOP opozarja, da naj obdine zasledujejo tudi cilj sorazmernosti ukrepov, ki ji
bodo morebiti dolodile v svojih odlokih.

Poleg tega pa po mnenju MF veljavna ureditev 2e sedaj omogo6a razre5itev izpostavljenih
problemov tudi glede zamika obro6nega plaiila ali odloga.
Obstoje6e pravne podlage sistemsko in primerno raz reiuiejo morebitne posledice epidemije
Covid-19, zaradi katerih zavezanci ne bi bili zmozni plaaati obveznosti iz naslova odmere
NUSZ. Fiziene osebe v primeru, 6e bi bilo zaradi pladila davdne obveznosti (t.j. odmerjenega
NUSZ) ogrozeno prezivljanje zavezanca in njegovih dru2inskih 6lanov, lahko na podlagi dolocb
Zakona o davdnem postopku (Uradni list RS, 5t. 13/11 - uradno preiis6eno besedilo, 32l12,
94112, 1O1l'13 - ZDavNepr, 111/13,22114-odl.US,25114-ZFU,40/14-ZIN-B,90/14,91/15,
63/16, 69/17, 13118 - ZJF-H, 36/19 in 66/19; v nadaljnjem besedilu: zDavP-2), pri davanem
organu vloZijo vlogo za odpis, delni odpis in odlog pladila dauka za das do dveh let oziroma za
obroano plaeilo davka v najvea 24 mesednih obrokih v obdobju 24 mesecev (10'1. dlen ZDavP2).

Podobno lahko za odlog ali obrodno plaailo v primeru hujse gospodarske Skode zaprosijo
pravne osebe in tudi fizidne osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost (102. alen ZDavP-z\. V
izjemnih primerih (stedaj, neizterljivost... ) je seveda mogoae takim zavezancem davek tudi
odpisati. Brez izkazovanja razlogov ogrozenega prezivljanja ali huj5e gospodarske Skode fiziene
osebe ali gospodarski subjekti lahko vlo2ijo vlogo za odlog pladila za 6as do dveh let oziroma
obroano placilo davka v najvec 24 mesednih obrokih v obdobju 24 mesecev, ae predlozUo
inslrument zavarovanja, ki zagotavlja popladilo obveznosti (103. dlen ZDavP-2). Brez kakrSnih
koli dokazil lahko davini organ dovoli fizidni osebi obrodno pladilo davka v najvea treh mesednih
2

obrokih, de se davek ne nanasa na opravljanje dejavnosti (103. elen zDavP-2). Vse navedene
moznosti veljajo tudi za NUSZ.
MF izpostavlja tudi dodatno moZnost, ki jo daje Zakon o interventnih ukrepih na javnofinananem
podrodju (Uradni list RS, 5t. 36/20t v nadaljnjem besedilu: ZIUJP). V prvem odstavku 7. alena
ZIUJP je dolo6eno, da lahko davdni organ ne glede na pogoje, ki so doloieni v '102. 6lenu
ZDavP-2, dovoli odlog plaaila davka za aas do dveh let oziroma dovoli pla6ilo davkav nlueL 24
meseinih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov
zaradi epidemije. Ta moZnost je dana tudi pravnim osebam. zavezankam za NUSZ.

Prav tako kot MF,

je tudi MOP mnenja, da so Ze uveljavljeni ukrepi (in veljavni

predpisi)

zadostna in primerna pravna podlaga, da se prepreai, da bi odmera NUSZ zavezancem, tako
gospodarstvu kot tudi prebivalstvu, v danih okoli5dinah zaradi posledic epidemiJe Covid-19,
pomenila nesorazmerno breme.
Poleg pobud obein je MOP prejel tudi predlog zMoS, da ob6ine naj ne bi posegale z ukrepi na
podroaje NUSZ, ter povsem nasproten predlog ZOS, da je treba zagotoviti interventne ukrepe
za odlog ali obrodno pladilo NUSZ.
Vsekakor so obdine suverene pri odlodanju o tem, v kakini viSini bodo odmerile NUSZ, kakina
bodo razmerja obremenitev razlianih skupin zavezancev ipd. Vendar pa, kot je opisano zgoraj,
obeine lahko ukrepe oblikujejo le za naprej (torej za naslednje leto) pri 6emer se morajo
zavedati tudi morebitnih posledic znizanja in tudi morebitne kasnejse odmere, saj bodo ti ukrepi
imeli za posledico lahko tudi znaten izpad sredstev ali zamik prilivov v proradunih obdin. Slednje
pa bo vplivalo na delovanje ob6in oziroma na opravljanje nalog, ki jih ob6ine financirajo s
sredstvi pridobljenimi iz naslova NUSZ oziroma bodo obdine morale izpad teh sredstev
nadomestiti iz drugih virov.

Prav tako pa MOP opozarja obaine, da morajo ukrepe, za katere se bodo odloiile, uvesti
skladno z veljavnimi predpisi, kot je opisano zgoraj, saj bo MOP v okviru morebitnega nadzora
zakonitosti odloka o NUSZ pozoren tudi na skladnost uveljavljenih posebnih ukrepov s predpisi.
MOP prosi SOS, ZOS in ZMOS, da s temi pojasnili seznani vse svoje Elanice

Za morebitna nadaljnja pojasnila smo vam na voljo
Lep pozdrav,

Barbara Radovan

Lidila Balantid, univ. dipl. inZ. arh.
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Predlog dveh ukrepov na nivoju lokalne skupnosti

-

odgovor

Na vasa vprasanja, ki smojih pre.ieli po elektronski posti dne 23.3.2020,vamv zvezi z zniaan)em

nadomestila za uporabo stavbnega zemljiSia (NUSZ) posredujemo mnenje, ki ga je prapravil
Direktorat za sistem davdnih, carinskih in drugih lavnih prihodkov za potrebe izmenjave stalisd
med ministrstvi in Finandno upravo RS:
DV zadnjih dneh smo prejeli ved predlogov in

proienj glede staliSi o odmeri NUSZ v letosnjem

letu vezano na posledice epidemije virusa COVID -1 9. V zvezi z vpraSanji. kijih na vas naslavljajo
obirne. vam poSrljamo naslednle mnenle.

Sporodate, da bi ielele nekatere obeine zavezance za NUSZ zaradi prieakovanih posledic
razbremeniti in razmiSljajo o delnem zniZanju zneskov NUSZ. Druge sprasujejo o moinosti
odloga pladila NUSZ v letosnjem letu. Zanama jih tudi, na kaksnem na6in je mogode zavezance
delno oprostiti plaiila NUSZ.
Menimo, da je najprimernejse ukrepanje, ki ga omogoeajo obstojedi predpisi. Obdine, ki bi 2elele
odloiiti rok pladila, pa zanje za letosnje leto odmera NUSZ 5e ni bila izvedena, lahko to storijo s
kasnejsim posiljanjem podatkov za odmero. Pravna podlaga namred doloda, da davini organ
NUSZ doloii na podlagi podatkov obdin do 3'1. marca tekoaega leta oziroma v treh mesecih po
prEemu podatkov. Pri tem je pomembno izpostaviti, da je skrajni rok posiljanja, ki Se omogoda
odmero v tekodem letu, 31. december 2O2O. Po nam dostopnih informacijah se obdine za tak
ukrep Ze odlodajo.

je z moznostjo delnega zniZanja zneskov NUSZ. Ti morajo biti z obdinskim aktom
dolodeni do konca leta za naslednje leto. Za odmero se uposteva podatek o vrednostih to6ke, ki
velja na dan 1. januarja leta odmere. Menimo, da bi poseg v doloditev vrednosti todke. ae bi ga
obeine sprejele s posegi v 2e uveljavljene odloke, pomenil relroaktivnost in je zato neprimeren.
Drugade

Poleg tega po nasem mnenju veljavna ureditev 2e omogoaa razresitev vseh izpostavljenih
problemov (zamik odmere, zamik obroanega pladila itd.).
Tudi glede obiin. za katere se je v letosnjem letu odmera NUSZ 2e izvrsila, menimo, da obstojede
pravne podlage sistemsko in primerno razresujejo morebitne posledice epidemije nalezljive
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), zaradi katerih zavezanci ne bi bili zmo2ni plaeati obveznosti.

Na podlagi doloeb Zakona o davdnem postopku (v nadaljnlem besedilu: ZDavP-2) lahko fizidne
osebe v primeru, ae bi se s pladilom davdne obveznosti lahko ogrozeno prezivljanje davdnega
za\ezanca an njegovah druzinskih dlanov, pri davdnem organu vlozro vlogo za odpis, delni odpis
in odlog pladila davka za das do dveh let oziroma obroeno plaeilo davka v najved 24 meseenih
obrokih v obdobju 24 mesecev (101. 6len ZDavP-Z). Podobno lahko zaprosi.io za odlog ali
obrodno plaailo v primeru huj6e gospodarske Skode pravne osebe in tudi fiziane osebe, ki
samostojno opravljajo dejavnost (102. dlen ZDavP-2). V iz.iemnih primerih (stedaj, neizterljivost...)
je seveda mogode takim zavezancem davek tudi odpisati. Btez izkazovarya razlogov ogro2enega
prezivljanla ali hujSe gospodarske Skode pa lahko fiziine osebe ali gospodarski subjekta vlozijo
vlogo za odlog pladila za das do dveh let oziroma obroino pladilo davka v najvea 24 meseanih
obrokih v obdobju 24 mesecev, ae predloiijo instrument zavarovanja, ki zagotavlja poplaiilo
obveznosti (103. clen ZDavP-2). Brez kakrsnih koli dokaz il lahko davdni organ dovoli flzi6ni osebi
obroeno plaailo davka v najvei treh mesednih obrokih, ae se davek ne nanasa na opravljanje
dejavnosti (103. ilen ZDavP-2). Vse navedene moznosti veljajo tudi za NUSZ. lzpostaviti pa je
treba tudi dodatno moznost, ki jo daje Zakon o interventnih ukrepih na javnofinanenem podroaju.
Ta v prvem odstavku 7. 6lena doloda, da lahko dav6ni organ ne glede na pogoje, ki so dolodeni
v '102. dlenu ZDavP-2. dovoli odlog plaaila davka za das do dveh let oziroma dovoli pladilo davka
v najved 24 mese6nih obrokih v obdobju 24 mesecev. zaradi izgube sposobnosti pridobivanja
prihodkov zaradi epidemije. Ta moznost le tako dana tudr pravnim osebam, zavezankam za
NUSZ.

Menimo, da so veljavni ukrepi zadostni in primerni, da se prepredi, da bi NUSZ kateremu koli
zavezancu pomenil nesorazmerno breme. Dodatnih ukrepov ne podpiramo iz razloga, ker je
NUSZ namenjen pokrivanju stroskov lokalne infrastrukture, ki bo ne glede na situacijo, morala
delovati. Posebni ukrepi, ki bi sploino vsem zavezancem zniZali obveznost, bi imeliza posledico
znaten izpad proradunskih sredstev obdin, kar bi vplivalo tudi na njihovo delovanje oziroma
opravljanje nalog oziroma bi bilo potreba ta izpad nadomestiti iz drugih virov. (

S spoStovanjem,

mag. Raiko Pus
vodja sektoqa

mag. lrena Drma2
generalna direktorica

