
Mobilni oddelki 
Finančne uprave RS

»Na terenu smo 24 ur na dan,  
vse dni v tednu, celo leto.«

VOZILA S PREDNOSTJO, SPECIALNA OPREMA, SLUŽBENI PSI

Pri tem odkrivamo:

•	 vozila s prednostjo,  
mobilne pisarne

•	 endoskopi, detektorji za 
pregled skritih delov vozila

•	 službeni psi 

Opremljeni smo s sodobno tehnično opremo, ki nam 
na področju nadzora pomaga odkrivati nepravilnosti, 
uporabljamo službene pse za tobak in droge.

•	 tihotapljeno orožje

 

•	 tihotapljene prepovedane 
droge in tobak

 

•	 prirejene tahografe

Ste zaznali kršitev davčne 
ali carinske zakonodaje?

Prijavo lahko podate tudi anonimno:
    po elektronski pošti prijave.fu@gov.si

    po telefonu 080 11 22



NAŠA POOBLASTILA 

KDO SMO?
Uslužbenec mobilnih oddelkov pri opravljanju nalog 
finančne uprave: 

1. ugotavlja identiteto osebe in status zavezanca,

2. zbira in pridobiva obvestila ter podatke,

3. zahteva predložitev podatkov, listin in dokumentov 
in drugih zapisov ter zavaruje podatke,

4. uporablja tehnične pripomočke za fotografiranje ali 
snemanje,

5. odvzame in pregleduje vzorce blaga,

6. ugotavlja namensko uporabo označenih energentov 
in vsebnosti sredstev za označevanje energentov,

7. zaseže listine, dokumente, nosilce zbirk podatkov in 
druge stvari,

8. vstopa na zemljišča, v prostore in objekte ter jih 
pregleda,

9. pregleduje naprave, blago in druge stvari,

10. ustavi prevozna sredstva,

11. pregleduje in preiskuje prevozna ter prenosna 
sredstva,

12. opravi varnostni pregled,

13. pregleduje osebe,

14. uporablja prisilna sredstva,

15. prepove opravljanje dejavnosti in zapečati poslovne 
prostore, poslovne knjige in drugo dokumentacijo,

16. uporabi tehnično opremo, službene pse, službena 
vozila s prednostjo,

17. zadrži kršitelja,

18. opravlja druge naloge v skladu s pristojnostmi 
finančne uprave.

Mobilni oddelki Finančne upreva RS  smo posebej 
opremljene in prilagodljive ekipe uslužbencev 
s posebnimi pooblastili, ki opravljamo finančni 
nadzor 24/7/365 na celotnem ozemlju Republike  
Slovenije. Uslužbenci mobilnih oddelkov 
opravljamo naloge v uniformi ali v civilni obleki, 
nosimo in uporabljamo orožje in druga prisilna 
sredstva. Uporabljamo označena službena vozila s 
prednostjo, posebno tehnično opremo in službene 
pse za odkrivanje tobaka in drog,  

Vključeni smo v različne mednarodne in nacionalne 
operacije ter  sodelujemo v akcijah z inšpekcijskimi  
in drugimi organi.

NAŠE NALOGE

Nadziramo izpolnjevanje davčnih, carinskih, trošarinskih, 
okoljskih predpisov, predpisov s področja prevozov v 
cestnem prometu in drugih, ki sodijo v pristojnost finančne 
uprave. 

Namen naših nadzorov je zaščita državljanov, varnost 
in varstvo okolja, narave, varovanje kulturne dediščine, 
varstvo pravic intelektualne lastnine, zaščita finančnih in 
gospodarskih interesov Slovenije, EU in drugih držav članic. 

V okviru finančnega nadzora vodimo prekrškovni postopek 
pred izdajo odločbe o prekršku in  izdamo plačilni nalog. 

Nekaj glavnih področij delovanja:

•	 nadzor nad vnosom, iznosom, 
tranzitom in prenosom blaga v skladu  
s carinskimi predpisi,

•	 nadzor nad tihotapljenjem blaga  
(tobak, droge, prepovedane snovi  
v športu, orožje),

•	 nadzor nad delom in zaposlovanjem 
na črno,

•	 nadzor pravilnosti gotovinskega 
poslovanja – davčne blagajne,

•	 nadzori v zvezi s trošarinskimi izdelki,

•	 nadzor  nad prevozi v cestnem 
prometu (nadzor nad časom vožnje 
voznikov), prevozi nevarnega blaga). 


