
VPRAŠANJE 1 

From: Urška Polanc [mailto:urska.p.vecer@gmail.com]  
Sent: Friday, March 20, 2020 11:21 AM 
To: Tajništvo Občine Radlje <Obcina.Radlje@radlje.si>; Marjana Švajger <Marjana.Svajger@radlje.si> 
Subject: Plačilo NUSZ (Novinarsko vprašanje Večer) 
 

Spoštovani,  

zaradi plačila obveznosti NUSZ (nezazidana stavbna zemljišča) se je na nas v teh dneh obrnilo več 

občanov.  

Kakšni so pogoji za plačilo, možnost pritožbe ipd.? 

Zanima nas, če se boste v času epidemije kaj prilagodili tudi pri plačilu položnic - boste kaj zamaknili 

roke, omogočili plačilo na obroke, glede na to, da se bo izpad dohodka v teh dneh, še bolj pa kasneje, 

verjetno poznal pri vseh.  

Mi lahko prosim posredujete še podatek, koliko položnic ste v teh dneh odposlali, torej koliko 

prebivalcev Radelj ima nezazidano stavbno zemljišče, koliko je teh ... Kako je s plačilom ostalih 

kategorij? So že oz kdaj lahko pričakujejo položnice? 

 

V pričakovanju odgovora Vas lepo pozdravljam,  

 
Urška Polanc 
Novinarka 

 

 
 
 
 
 
ODGOVOR 1 

From: Marjana Švajger  
Sent: Friday, March 20, 2020 2:21 PM 
To: Urška Polanc <urska.p.vecer@gmail.com> 
Subject: FW: Plačilo NUSZ (Novinarsko vprašanje Večer) 
 

Urška, pozdravljena! 
Občina Radlje ob Dravi mora vsako leto posredovati podatke za odmero NUSZ finančnemu uradu, ki 
nato na podlagi teh podatkov zavezancem izda odločbe o odmeri NUSZ.  
Občina tako v teh dneh ni odpošiljala položnic, temveč za potrebe uskladitve podatkov in ugotovitve 
pravilnega dejanskega stanja lastnike nezazidanih stavbnih zemljišč (pri katerih podatki še niso 
usklajeni), seznanila s podatki iz uradnih evidenc ter jih pozvala k podaji morebitnih sprememb oz. 
pripomb.  
Občina je zaradi trenutnih razmer zavezance že seznanila, da podaljšuje rok za usklajevanja podatkov.  
Lep pozdrav, 
 
Marjana Švajger 
Direktorica občinske uprave 
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VPRAŠANJE 2 

V sre., 1. apr. 2020 ob 12:15 je oseba Urška Polanc <urska.p.vecer@gmail.com> napisala: 

Hvala. Sama morem vse skupaj strniti. Bo tako ok?  

 

 Na občini so nam pojasnili, da tudi v luči ostrejše situacije in ukrepov za blažitev 

koronavirusa sprememb pri obračunu NUSZ ne bo. Odlok je takšen, kot je. Tudi v prihodnje 

pa bodo striktno sledili navodilom in ukrepom vlade.  

 

Lp, U.  

 

 

ODGOVOR 2 
From: Marjana Švajger  
Sent: Wednesday, April 1, 2020 2:01 PM 
To: Urška Polanc <urska.p.vecer@gmail.com> 
Subject: RE: FW: predlog za dopisno sejo - odgovor OO SDS 

 
Morda tako, kot sem pripisala spodaj. 
lp 

 

 

Hvala. Sama morem vse skupaj strniti. Bo tako ok?  

 

 Na občini so nam pojasnili, da tudi v luči ostrejše situacije in ukrepov za blažitev 

koronavirusa sprememb pri obračunu NUSZ ne bo. Odlok je  takšen in v letu 2020 velja tisti,  

ki je bil veljaven na dan 1.1.2020, kot je. Tudi v prihodnje pa bodo striktno sledili navodilom 

in ukrepom vlade.  

 

 

 

VPRAŠANJE 3 
From: Urška Polanc [mailto:urska.p.vecer@gmail.com]  
Sent: Wednesday, April 1, 2020 12:26 PM 
To: Marjana Švajger <Marjana.Svajger@radlje.si> 
Subject: Re: FW: predlog za dopisno sejo - odgovor OO SDS 

 

Ste pa, kot ste sporočili zadnjič, podaljšali rok za posredovanje podatkov zavezancev ... Je ta 

vmes že potekel? 

 
 
ODGOVOR 3 

From: Marjana Švajger  
Sent: Wednesday, April 1, 2020 2:03 PM 
To: Urška Polanc <urska.p.vecer@gmail.com> 
Subject: RE: FW: predlog za dopisno sejo - odgovor OO SDS 

 
Nismo dali roka, ampak po skupni uskladitvi, ko bo mogoče – glede na situacijo epidemije. 

lp 
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