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V postopkih, v katerih pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine, ima lokalna
skupnost po 93. členu Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)
pravico biti obveščena. Pristojni državni organ, ki vodi postopek iz prejšnjega stavka, mora občino
pisno obvestiti o začetku upravnega postopka v osmih dneh. O začetku postopka odmere NUSZ
finančni urad obvesti občino, saj mora pred izdajo odmernih odločb od občine dobiti potrjen
odmerni seznam. O začetku pritožbenega postopka oziroma odmernega postopka v ponovnem
postopku pa finančni urad občino obvesti s posredovanjem zahteve, da se opredeli do pritožbenih
navedb zavezanca oziroma do napotil organa druge stopnje oziroma sodišča (Upravno sodišče
RS ali Vrhovno sodišče RS).
V skladu s Sistemskimi priporočili za izboljšanje sistema za nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča z dne 16.09.2016 in prenovljenimi sistemskimi priporočili z dne 11.3.2021, je
predvideno tudi obveščanja občin o začetku odmernega postopka in sicer na način, da se občini
pred masovno izdajo odločb posreduje v potrditev odmerni seznam. Odmerni seznam ste nam
potrdili dne 20.04.2022.
Posredujemo vam informacijo o izdaji odločb za odmero NUSZ za leto 2021:
1. Datum odločbe 25.04.2022,
2. Datum odpreme dne 05.05.2022,
3. Valute za plačilo akontacij:
- v primeru ene akontacije 20.06.2022,
- v primeru dveh akontacij 20.06.2022 in 19.09.2022,
- v primeru štirih akontacij 20.06.2022, 20.07.2022, 19.09.2022 in 17.11.2022.
Na podlagi navedenih informacij lahko občina o tem obvesti občane na krajevno običajen
način.
S spoštovanjem,
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Pripravila:
Mojca Škof,
finančni kontrolor svetovalec specialist
Mojca Kukovičič,
vodja sektorja

Vročiti: OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI, Ljubljanska cesta 7, 8311 KOSTANJEVICA NA
KRKI- osebno elektronsko
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