
VLAGANJE PRITOŽB 

Spoštovani. 
 
Podatki za odmero nadomestila so usklajeni z uradnimi evidencami, ki jih vodi Geodetska uprava RS. 

V primeru, da ugotovite odstopanja, vas pozivamo odstopanja od dejanskega stanja, vas pozivamo, da 
podate ustrezno pritožbo na odmero NUSZ ter priložite dokazila. 

Na Občini Hoče-Slivnica se podajajo pripombe ter vložijo pritožbe, ki se 
nanašajo na:  

1. PODATKE O ZAVEZANCU 
2. NA VRSTO DEJAVNOSTI IN NAMEMBNOST NEPREMIČNINE  
3. NA OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA  
4. NA OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA 

 
Pritožbo lahko vložite pisno skupaj z dokazili, s priporočeno pošto, na naslov občine Hoče-Slivnica, 
Pohorska cesta 15, 2311 Hoče ali na elektronski naslov obcina@hoce-slivnica.si.  
 
Pritožbo lahko vložite pisno skupaj z dokazili tudi v času uradnih ur za stranke, ki so: 

• Ponedeljek: od 08.00 do 12.00 
• Sreda: od 08.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00 
• Petek: od 08.00 do 12.00 

 
Občina Hoče-Slivnica je za namen učinkovitejšega dela uvedla posebno telefonsko številko  02 616 

53 13, kjer lahko  zavezanci pridobijo splošne informacije ter vzpostavila posebno pisarno v pritličju 

upravne stavbe Občine na Pohorski cesta 15, 2311 Hoče. 

V želji, da stranke ne čakajo na termin obiska uradne osebe v prostorih občine Hoče-Slivnica 

PREDLAGAMO PREDHODNO REZERVACIJO TERMINA SESTANKA preko telefona na 02 616 53 13 oz. 

preko maila obcina@hoce-slivnica.si. PREDNOST BODO IMELE STRANKE, KI BODO NAROČENE! 

Stranke bodo lahko v času uradnih ur v pisarni v pritličju: 
• vpogledale v podatke uporabljene za izračun odmere NUSZ in pridobiti strokovne 

obrazložitve teh podatkov, 
• vlagale pripombe na podatke ter 
• pridobile strokovno pomoč in napotke za urejanje podatkov v REN-u. 

 

Na Geodetski upravi RS se podajo pripombe, ki se nanašajo: 
1. NA POVRŠINO POSLOVNEGA OZ. STANOVANJSKEGA PROSTORA  
2. POVRŠINO NEZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 

 
Zavezanci lahko uredijo evidence v skladu s predpisi o evidentiranju nepremičnin v uradnih 
evidencah, ki jih vodi Geodetska uprava RS, najkasneje do 30. marca 2019. 
   

Uradne ure so organizirane po sledečem razporedu 

PONEDELJEK TOREK SREDA PETEK  

08.00 - 12.00 
13.00 - 15.00 

08.00 - 12.00 
13.00 - 15.00 

07.30 - 12.00 
13.00 - 17.30 

08.00 - 
13.00 
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Območna geodetska uprava Maribor 

Ulica heroja Tomšiča 2 
2000 Maribor 

T:    02 / 743 06 03 
E:    Ogu.Gumb[@]gov.si 

  

POSTOPEK PRITOŽBE V PRIMERU NAPAČNEGA PODATKA POVRŠINE NA ODLOČBI O ODMERI NUSZ 

Pravilni podatki so že vpisani v REN Pravilni podatki še niso vpisani v REN 

Na FURS posredujte pritožbo, v kateri 
navedete, da so bili uporabljeni napačni 
podatki o površini. Pravilni podatek se bo v 
postopku reševanja pritožbe privzel po uradni 
dolžnosti. 

Na GURS, izpostava Maribor, uredite vpis pravilnih 
podatkov o površini stavbe. V primeru, da površino 
znižujete, morate priložiti ustrezna dokazila (sliko 
dejanskega stanja stavbe oz. posameznih prostorov). 

Nato na FURS posredujte pritožbo, v kateri navedete, 
da so bili uporabljeni napačni podatki o površini. K 
pritožbi priložite kopijo vloge, ki je bila vložena na 
GURS. 

POMEMBNO!! 

Odmera NUSZ se izvaja po pravilih davčnega postopka, kar pomeni, da pritožba ne zadrži izvršitve 
odločbe. Odmerjeni znesek NUSZ je potrebno plačati, tudi če je napačno ugotovljeno dejansko stanje. 
Po uspešno rešeni pritožbi bo sporni znesek odmere povrnjen. 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('lzhksn9Nft-FtlaZfnu-rh');

