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POMEMBNO POJASNILO V ZVEZI Z ODMERO
NUSZ
V zvezi z objavljenim člankom v časniku VEČER Koroška,
dne 3. 4. 2020, z naslovom Radlje ob Dravi: »Obvestila o
odmeri NUSZ vznemirila« želimo podati pojasnila v zvezi z
navedenim.
Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi na podlagi Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Radlje ob Dravi vsako leto do konca meseca marca posreduje
Finančnemu uradu Republike Slovenije, ki po Zakonu o
davčnem postopku vodi postopke za odmero NUSZ, podatke
o stavbnih zemljiščih in o zavezancih za nadomestilo.
Podatke pridobiva občinska uprava iz uradnih evidenc od
upravnega organa pristojnega za izdajo dovoljenj za posege
v prostor, iz občinskih prostorskih aktov in na podlagi prijave
neposrednega uporabnika stavbnega zemljišča.
Zavezanci so dolžni prijaviti občinski upravi vse podatke
vezane na nastanek obveznosti plačila nadomestila in
vse spremembe (npr. prodaja nepremičnine), ki vplivajo
na odmero nadomestila. Če zavezanci sami ne sporočijo
zahtevanih podatkov za odmero nadomestila, občinska
uprava sama pridobi podatke iz uradnih evidenc in začne
postopek po uradni dolžnosti.
V lanskem letu smo evidence uskladili z več kot 50 lastniki
stavbnih zemljišč, predvsem so to bili gospodarski subjekti.
V letošnjem letu pa so bili dopisi za uskladitev podatkov
poslani 84 lastnikom nezazidanih stavbnih zemljišč. Z dopisi
smo jih PROSILI, da podatke preverijo in nam v skladu s
posredovanimi podatki sporočijo morebitne spremembe oz.
neskladnosti. Rok je bil 26. 3. 2020, saj bi do 31. 3. morali
posredovati usklajene podatke davčnemu organu.
V tem času pa je bila razglašena epidemija bolezni
COVID-19. Ocenili smo, da letošnje usklajevanje ne bo
končano do 31. 3. 2020, zato smo vsem zavezancem poslali
dopis, s katerim smo jih obvestili o podaljšanem roku za
usklajevanje in dodatnim zagotovilom, da ne bodo zavezanci
za plačilo NUSZ, vse dokler podatki ne bodo obojestransko
usklajeni. Se pravi, da njihovi podatki za leto 2020 ne bodo
posredovani na FURS in za njihove parcele NE BODO prejeli
odmere NUSZ.
Komunikacijo med občinsko upravo in novinarko VEČERA,
iz katere je jasno razviden odgovor občine, da se podatki s
pozvanimi zavezanci usklajujejo je dostopna na spletni strani
občine www. http://www.radlje.si/novice/2557
Občina Radlje ob Dravi
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SPOŠTOVANE OBČANKE, SPOŠTOVANI
OBČANI!
Prihajajo prijaznejši in topli dnevi, vabili nas bodo na vse strani,
prosimo vas, strogo spoštujte vse zaščitne ukrepe, razdalja, ne-druženje, higiena rok, …
Upoštevajte vsa navodila, ki jih zaznate v sredstvih javnega obveščanja.
Pri nujnih kontaktih uporabljajte zaščitne maske, katere jih je v
gospodinjstva poslala naša občina (skrbno preberite priložena
navodila in se ravnajte po njih).
Opozarjamo vas, da brez potrebe in razloga ne zapuščajte
območja občine, ne spravljajte sebe in drugih v nevarnost. Po
napovedih bo Policija strogo nadzorovala gibanje- ne povzročajte
si nepotrebnih dodatnih stroškov.
Želimo vam lepe in prijazne dneve, ostanite zdravi, ostanite
doma.
Župan mag. Alan Bukovnik in
Štab Civilne zaščite Občine Radlje ob Dravi
Občina Radlje ob Dravi

OBČINA BREZPLAČNO ZAGOTOVILA PRALNO
ZAŠČITNE MASKE ZA VSA GOSPODINJSTVA
NA OBMOČJU OBČINE
Vlada Republike Slovenije je, z izdanim Odlokom o začasni
splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in
površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin,
predpisala obvezno uporabo zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta, …) na zaprtem javnem
kraju (pošta, banka, trgovina,..).
V ta namen se je župan Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan Bukovnik skupaj s Štabom Civilne zaščite in predsedniki Krajevnih skupnostih (Radlje
ob Dravi, Remšnik, Sv. Anton na Pohorju in Vuhred) odločil, da bo v vsa
gospodinjstva na območju občine, podaril 2 (dve) pralni zaščitni maski,
torej skupno 4444 mask za območje celotne občine.
Maske je zelo hitro izdelalo domače podjetje
MEMAJA, Melita Dobnik, s.p., za kar se ji iskreno zahvaljujemo.
Prosimo vas, upoštevajte navodila, kajti le tako lahko umilimo širitev
virusa COVID-19.
Župan Občine Radlje ob Dravi mag. Alan Bukovnik in
Štab Civilne zaščite

VPRAŠANJA OBČANOV GLEDE OMEJITVE
GIBANJA
Spoštovani!

POMEMBNE ŠTEVILKE IN INFORMACIJE
KLICNI CENTER 080 1404
vsak dan med 8. in 20. uro
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (NIJZ)
– posvet s strokovnjakom
vsak dan med 9. in 17. uro, 031 646 617 in 031 619 118
ZDRAVSTVENI DOM Radlje ob Dravi
87 70 814 ali 87 70 815 ali (87 70 803 ob sobotah, nedeljah,
praznikih).
ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER RADLJE OB DRAVI
PSIHOSOCIALNA PODPORA 87 70 821
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Civilna zaščita 040 483 700
JAVNI ZAVOD ŠKTM Radlje ob Dravi
030 304 624
ŠENT
Dnevni center Radlje ob Dravi, pomoč v duševni stiski
Vsak delovnik od 8.00- 14.00, 064 239 500.

Generalna policijska uprava nas je obvestila, da je ustanovljena
nova skupina, ki odgovarja na vprašanja občanov glede omejitve
gibanja in podobno.
Svoja vprašanja lahko pošiljate na naslov: info.koronavirus@
policija.si ali pa pokličete na številko 01 514 70 01.
Na spletni strani https://www.gov.si/novice/2020-03-30-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-v-sloveniji/ najdete najpogostejša vprašanja in odgovori glede
odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na
javnih mestih v Sloveniji.

PODPRIMO DOMAČE PONUDNIKE IN JEJMO
LOKALNO TER ZDRAVO
RRA Koroška- Regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o., se
je v sodelovanju s KGZS- Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije
odločila, da v času epidemije koronavirusa še dodatno podpremo
vse lokalne ponudnike hrane in domačih produktov.
Pripravili so seznam ponudnikov vseh treh dolin (Mežiška, Dravska in Mislinjska), ki je objavljen RRA Koroška
http://www.rra-koroska.si/si/aktualno/aktualno/2020/03/1526-Podprimo-domace-ponudnike-in-jejmo-lokalno-ter-zdravo?fbclid=IwAR30prrZJcsOBtibup9xac_ks3iHnbCGk08OOOjBwO3czgAegwzdbIKAXW0
V občini Radlje ob Dravi je koordinacijo prevzel JZ ŠKTM.

