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Še vedno smo zasledili nejasnosti oziroma nerazumevanja, glede 
odmere NUSZ, ki se pojavlja na družbenih omrežjih, kadar gre za 
zazidana oz. nezazidana stavbna zemljišča za stanovanjski namen,  
zato strokovne službe občine podajamo ponovno obrazložitev pojma 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča(v nadaljevanju: NUSZ). 

ZAKAJ SE PLAČUJE NUSZ?
NUSZ se plačuje za uporabo zazidanega in za uporabo nezazidanega 
stavbnega zemljišča.
NUSZ se za nezazidana stavbna zemljišča odmerja od površine zem-
ljišča, namenjenega gradnji (gradbene parcele), za zazidana stavbna 
zemljišča pa od površine stavbe ali dela stavbe.

ZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA
Kot smo pojasnili, NUSZ za zazidana stavbna zemljišča za stano-
vanjski namen (odmerja se od čiste tlorisne površine sob, predsobe, 
hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih 
prostorov stanovanja in čista tlorisna površina garaže za osebne avto-
mobile) se NI POVIŠALO. 

SE JE PA NUSZ POVIŠALO za nezazidana stavbna zemljišča za stano-
vanjski namen. Nikoli nismo trdili, da se slednje ni zgodilo.   

KDAJ SE PLAČUJE NUSZ ZA NEZAZIDANO STAVBNO 
ZEMLJIŠČE?
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje 
od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem 
izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oziroma za katero je pristo-
jni organ izdal lokacijsko dovoljenje.

ZAKAJ SMO POVIŠALI NUSZ ZA NEZAZIDANO STAVB-
NO ZEMLJIŠČE? 
NUSZ je med drugim namenjen tudi izvajanju t. i. aktivne zemljiške 

DODATNA POJASNILA  ODMERE  NADOMESTILA ZA UPORABO  
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA (NUSZ)

politike. Da se lahko odmeri NUSZ od nezazidanega stavbnega zem-
ljišča, pa mora zemljišče izpolnjevati še dodaten pogoj: dostop do 
javnega cestnega omrežja in je zanje mogoče izvesti priključke na 
javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno 
kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma 
malih čistilnih naprav.
Drugače povedano, Občina je morala predmetna zemljišča še komu-
nalno opremiti, s ciljem omogočiti stanovanjsko oziroma poslovno 
gradnjo, SAJ JE TO JAVNI INTERES, KI MU MORA OBČINA SLEDITI. Z velikim veseljem smo se odzvali vabilu CUDV Črna na Koroškem 

k sodelovanje pri okrogli mizi s posvetom z naslovom »Vezi s 
skupnostjo«, ki so jo organizirali v sodelovanju z JZ ŠKTM v okviru 
Radeljskih srečanj. Dogodek se je dotaknil raznolikih tem. Spoznali 
smo vsakdan uporabnikov CUDV in bili navdušeni nad raznolikostjo 
njihovih dejavnosti. Dom Hmelina nam je predstavil sodelovanje 
z lokalno skupnostjo in ponosni smo, da so del našega okolja, saj 
zagotovo predstavljajo velik doprinos celotni občini. Predstavitvi se 
je pridružila še Knjižnica Radlje ob Dravi s kotičkom Lahko branje, 
za ljudi s posebnimi potrebami, Center za socialno delo, ki nam 
je približal svoje delovanje ter JZ ŠKTM in njihovo delovanje v 
skupnosti.
Občina je predstavila projekt PROSTOFER, ki je namenjen 
predvsem prevozom starejših občanov ter drugim ranljivim 
skupinam. Dogajanje je s petjem popestril pevski zbor uporabnikov 
VDC Sokolski dom Radlje ob Dravi. Bilo nam je toplo ob spoznanju, 
da v naši občini deluje in sodeluje toliko različnih inštitucij, katerih 
skupni cilj je polepšati vsakdanje življenje ljudi. 

Občina Radlje ob Dravi

DOLGA NOČ MUZEJEV V MUZEJU 
MINERALOV REMŠNIK

Vseavstrijski prireditvi Dolga noč muzejev (ORF-Lange Nacht der 
Museen) se letos znova pridružuje Koroški pokrajinski muzej. V 
Muzeju mineralov Remšnik (Remšnik 3, Podvelka) bo v soboto, 1. 
oktobra 2022, pestro celo »dolgo« noč:

- Ob 18.00 uri bo odprtje občasne razstave Fosili Mežiške doline, 
ki jo je pripravil zbiratelj Ivan Ocepek. Razstavljeni bodo atraktivni 
fosili iz obdobja srednjega zemeljskega veka (mezozoika). V 
tem času je bilo področje mežiške doline večino časa prekrito z 
morjem, zato so tudi najdeni fosili, večinoma okameneli ostanki 
živih bitij, ki so živela v morju. Iz obdobja triasa je na razstavi največ 
fosilov iz opuščenega mežiškega rudnika in Pece, iz obdobja jure 
fosili Mežice in Črnega vrha pod Uršljo goro, iz krede pa fosili z Leš 
pri Prevaljah. 
- Od 20.00 ure dalje bo sledilo vodenje po muzeju. Ogledali si 
boste lahko stalno razstavo remšniških mineralov. Do sedaj je bilo 
po zaslugi Zmaga Žorža raziskanih in opisanih 66 vrst mineralov, 
kar je največ v slovenskem prostoru, med njimi pa izstopajo zelo 
redki minerali v svetovnem merilu, kot so beaverit, brianyoungit 
in drugi. 
Od 18.00 do 1.00 ure zjutraj boste lahko obiskali še avstrijske 
muzeje in galerije. Podatki o vseh sodelujočih muzejih in njihovem 
programu so na: https://langenacht.orf.at/  

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!
Muzej Radlje ob Dravi

PROSTOR ZA RAZTROS PEPELA

Celoletno delo pri projektu oblikovanja prostora za raztros pepela 
na pokopališču v Radljah ob Dravi, se je rezultiralo v izdelavi idejne 
zasnove, ki predstavlja osnovo za začetek del, ki se bodo pričela že v 
letošnjem letu.
S krajinsko arhitektko smo poiskali  rešitev, ki govori podoben jezik 
kot sam objekt in tako predstavlja del le tega. Prostor za raztros 
pepela bo nevsiljivo vgrajen v teren. Ustvarjen bo gaj iz zelenja in 

zasajenih brez, ki so že v preteklosti veljala za simbol pomladi, čistoče 
in svetlobe. Cenjena so bila v mnogih obredih in ritualih. Z zasaditvijo 
žive meje se bo poskrbelo, da zadnja stran objekta (vežice) dobi 
popolnoma drugačen karakter. V sredini te žive meje je v načrtu 
tudi spominska stena, na katero se bodo pričvrstile tablice z imeni 
pokojnikov. Poleg žarnega zidu, ki bo na novo postavljen tako v 
Radljah ob Dravi kot v Vuhredu, je prostor za raztros pepela še ena 
pomembna pridobitev naše občine.

Občina Radlje ob Dravi

OKROGLA MIZA 
»VEZI S SKUPNOSTJO«
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Odmera pred 
spremembo 
odloka 
(leto 2019):

Odmera po spremem-
bi odloka in postopni 
uvedbi višjega NUSZ 
(leto 2021):

A 
nezazidano 
stavbno zemljišče 
(500 m2, stanovanjski 
namen)

          37,50 EUR           220,00 EUR

B 
zazidano stavbno 
zemljišče 
(čista tlorisna površina 
= 50 m2, I. območje, 
komunalno opremljeno)

          33,37 EUR           33,37 EUR

PRIMER ZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA   
(STANOVANJSKA HIŠA): 

PRIMER NEZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA   
(na skici označeno kot A):



Zaradi velikih stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, 
je potrebno pozidati tista prosta zazidljiva stavbna zemljišča, ki jih 
je v preteklosti že “na zalogo” uredila občina. Še več, ker lastniki teh 
zemljišč ne aktivirajo (ne pričnejo z gradnjo), je zgrajena komunal-
na oprema v »neuporabi« in zamortizirana, še preden bo zemljišče 
postalo zazidano in bo tako posledično morala Občina že zgrajeno 
komunalno opremo obnavljati.

Po drugi strani, pa ima Občina težavo s preveliko površino t. i. ne-
zazidanih stavbnih zemljišč v prostorskem aktu, ki za kraj pomenijo 
zgolj breme. Hkrati pa prihaja do pritiskov za spremembo namemb-
nosti zemljišč in gradnjo na obrobjih naselij s strani tistih, ki dejansko 
želijo rešiti svoj stanovanjski problem, a si dražjih komunalno oprem-
ljenih zemljišč v samih naseljih, ne morejo privoščiti. Kar pa še dodat-
no degradira prostor in zvišuje stroške komunalne opreme in storitev.
Država (zakonodajalec) je ob sprejemu podlag za odmero NUSZ 
zapisala, da je to učinkovit instrument, ki bi naj vzpodbudil lastnike 
zazidljivih gradbenih parcel, da bi pričeli z gradnjo, ali da bi pričeli s 
kakšno drugo aktivnostjo. 

Lastnik, ki ne želi plačevati NUSZ za nezazidano stavbno zemljišče 
oziroma bi želel to dajatev zmanjšati ima več možnosti:
• če želi zmanjšati višino nadomestila ima možnost, da prične z 

gradnjo objekta, ki je predviden po prostorskem aktu. S tem 
se zmanjša višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na površino bodočih zazidanih površin, za katere je bilo izdano 
gradbeno dovoljenje in ne od celotne površine gradbene par-
cele;

• da se zazidljiva gradbena parcela spremeni v kmetijsko zemljišče;
• da zemljišče proda. 

Občina Radlje ob Dravi

Otroci potrebujejo svobodo in čas za igro. 
Igra ni razkošje, igra je nuja. 

(Kay Redfield Jamison) 

Za zagotovitev kvalitetnega življenja občank in občanov je pomemb-
no, da se ustvarjajo novi prostori za otroško igro in medgeneracijsko 
druženje. 

S tem namenom je Občina Radlje ob Dravi v okviru projekta 
»POSTAVITEV IGRAL ZA MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE«  postavila 
nova igrala na Prisoji in Mariborski cesti ter dve dodatni na Zgornji 
Vižingi in Havajih. 
Vabimo vas, da se nam pridružite na slovesni otvoritvi v petek,  
18. novembra 2022, ob 16. uri, na Prisoji, Radlje ob Dravi. 
S tem dogodkom bomo simbolično predali svojemu namenu tudi os-
tala na novo postavljena igrala. 

Vljudno vabljeni!

Občina Radlje ob Dravi

Izvajalec aktivno nadaljuje z gradbenimi deli na cestah. Na odcepu 
Anželak-Klošer so urejene tudi bankine, tako da je investicija v ta 
odsek zaključena. Protiprašna ureditev na odseku Uršnik v Sp. Vižingi 
je pripravljena na asfaltiranje. Izvajalec je pričel s pripravljalnimi deli 
tudi na odseku JP 846671 G1-Sušek (Zg. Kozji Vrh).
Nadaljujejo pa se tudi dela z izgradnjo škarpe na cesti Hiter-Sp. 
Kočnik.    
            Občina Radlje ob Dravi

DELA NA CESTAH

KOSTANJČEK

VABILO

ALKOHOL 
V 

NAŠI DRUŽBI

SREDA, 16. 11. 2022 ob 17. uri
 

MKC
Mariborska cesta 4

2360 Radlje ob Dravi

Brezplačno predavanje 

Božank Branka, univ. dipl. soc. del. NIJZ

Koronarni klub Dravske doline v Radljah ob Dravi je v mesecu 
septembru 2022 obeležil 10. obletnico delovanja. Slovesnost je 
bila pripravljena pod nazivom Dan doživetij s Koronarnim klubom 
Dravske doline in občino Radlje ob Dravi. S prireditvijo  smo 
predstavili program kluba z vsemi osnovnimi poudarki; kaj počnemo, 
kako in zakaj. Deževen dan nam je prekrižal prvotne načrte, da se 
podamo na pohod po enem izmed najlepših malih mest v Sloveniji. 
V prelepem ambientu Radeljskega dvorca  smo kljub neugodnemu 
vremenu skupaj z občino Radlje izpeljali načrtovano prireditev, 
katere se je udeležilo preko 100 članov in povabljenih prijateljev 
kluba ter gostov.
Dan smo pričeli  s skupno  jutranjo telovadbo, nato pa nadaljevali  
z merjenjem krvnega tlaka in ravni sladkorja v krvi, se preizkusili 
v zanimivem kvizu o poznavanju zdravstvene tematike in pod 
strokovnim vodstvom obnovili znanje oživljanja in uporabo AED. 
Srečanje smo nadaljevali  s tradicionalnim slovenskim zajtrkom in 
zaključili z osrednjo proslavo, kjer je predsednik kluba orisal 10. letno 
prehojeno pot društva. Tako je bilo v tem obdobju opravljenih preko 
2000 ur telesne vadbe, 34 različnih oblik izobraževanja in delavnic , 
številna družabna srečanja in pohodi ter razne oblike usposabljanja 
bolnikov in njihovih svojcev za varno življenje s koronarno boleznijo. 
Veliko aktivnosti smo vložili tudi pri širitvi mreže AED in pri 
usposabljanju za njihovo uporabo.
Zbrane je nagovoril tudi župan občine Radlje ob Dravi, mag. Alan 
Bukovnik, ki je klubu izrekel vso priznanje za aktivno in prizadevno 
delo in predstavil aktivnosti občine v projektu zdravih mest/občin, ki 
bodo  edinstvena pri vodenju in koordiniranju dejavnosti, ki vplivajo 
na zdravje in kakovost življenja prebivalstva. Klub in  predsednik 
kluba sta za svoje dosedanje delo prejela  priznanje  občin Vuzenica 
in Radlje ob Dravi. Slovesnost ob 10. obletnici društva smo zaključili z 
družabnim srečanjem v radeljskem hostlu.

Marjan Ternik za KK Dravske doline

10. OBLETNICA KORONARNEGA 
KLUBA 

HMELJ, NJEGOVIH 119 LET V 
RADLJAH OB DRAVI

Je že kdo kdaj pomislil, kako dolgo že pokriva radeljsko polje našo 
»zeleno zlato«, saj tako pravimo hmelju. So med nami domačini, 
ki se spominjajo obiranja in zaslužka za šolske potrebščina svojih 
šolarjev, drugi so puščali moči med vrstami nasajenega hmelja 
ob obdelovanju in skrbi zanj, obiranju in sušenju, dokler ni prišel 
zaključek z likofom.
Drugi, ki smo radovedni in raziskujemo, pa, da lahko tako 
ohranjamo delčke naše krajevne preteklosti in nam je mar, da 
ne pride v pozabo. Prav zato nam je Turističnemu društvu v 
Radljah v čast, da smo lahko v spomin na začetke sajenja hmelja v 
nekdanjem Marenbergu, ki sega v leto 1903 obeležili kraj in hišo, 
kjer je živela družina Kittnerjevih, pionirjev zasaditve prvih sadik, 
kar nam pokaže podatek o raziskavi primernosti tal, raziskanih 
na univerzi na Dunaju. Smo uredili tabli, tudi s prevodom ter ju 
namestili na steno hodnika Kittnerjeve hiše, kar nam je omogočil 
lastnik g. Milan Hribernik in z nami delil zgodbo o nekdanjih 
lastnikih in začetkih hmeljarstva pri nas. S tablo smo skušali in 
uspeli na Hmeljarskem likofu skromno presenetiti tudi g. Jožeta 
Časa, sedanjega uspešnega pridelovalca hmelja na radeljskem 
polju.
Člani TD čutimo in mislimo, da je to le trohica in naš skromen 
doprinos v dogajanje sedanjosti in pogled v preteklost, za katero 
nam mora biti mar, predvsem zato, ker imamo radi našo lepo 
Radlje ob Dravi.

Antonija Račnik, Predsednica TD Radlje

Regijska razvojna agencija Koroška je v Evropskem tednu mobilnosti 
organizirala prireditev “ Z vlakom na Dravsko kolesarsko pot”. Vabilu 
se je odzval tudi župan, mag. Alan Bukovnik.
Pot s kolesi jih je vodila iz Dravograda do Vuhreda in nazaj z vlakom 
do Dravograda. Velika promocija za naš kraj in še večji potencial.

Občina Radlje ob Dravi

Z VLAKOM NA DRAVSKO 
KOLESARSKO POT
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