
Kataloga informacij javnega značaja Finančne uprave Republike Slovenije 
 
 

1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv organa: Naziv organa ali več organov, ki lahko v skladu s tretjim odstavkom 2. člena 

Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja oblikujejo skupni katalog 

 

Finančna uprava Republike Slovenije 

Šmartinska 55, SI - 1523 Ljubljana 

T: +386 1 478 3800 H.C. 

F: +386 1 478 3900 

 gfu.fu@gov.si 

Ident. št. za DDV: 77695771 

Matična št.: 2482711000 

 
 
 
 

Odgovorna uradna 

oseba: 

Jana Ahčin, generalna direktorica 

 
 

Datum prve objave 

kataloga: 

17. 9. 2014 

Datum zadnje 

spremembe: 

11. 5. 2016 

Katalog je 

dostopen na 

spletnem naslovu: 

www.fu.gov.si  

 
 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga 

2. a Organigram in podatki o organizaciji organa 

Kratek opis 

delovnega 

področja organa: 

Naloge Finančne uprave 

 

 

 

Seznam  

vseh notranjih 

organizacijskih 

enot: 

Finančni uradi: 

  Generalni finančni urad (GFU) 

 

Finančni urad Brežice 

Finančni urad Celje 

Finančni urad Dravograd 

Finančni urad Hrastnik 

Finančni urad Kočevje 

Finančni urad Koper 

Finančni urad Kranj 

Finančni urad Ljubljana 

Finančni urad Maribor 

Finančni urad Murska Sobota 

Finančni urad Nova Gorica 

Finančni urad Novo mesto 

Finančni urad Postojna 

Finančni urad Ptuj 

mailto:gfu.fu@gov.si
http://www.fu.gov.si/
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/O_financni_upravi/Naloge_Financne_uprave.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/O_financni_upravi/Naloge_Financne_uprave.pdf
http://www.fu.gov.si/kontakti/generalni_financni_urad_gfu/
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_urad_brezice/
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_urad_celje/
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_urad_dravograd/
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_urad_hrastnik/
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_urad_kocevje/
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_urad_koper/
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_urad_kranj/
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_urad_ljubljana/
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_urad_maribor/
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_urad_murska_sobota/
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_urad_nova_gorica/
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_urad_novo_mesto/
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_urad_postojna/
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_urad_ptuj/


Finančni urad Velenje 

Posebni finančni urad 

 
 

Organigram 

organa: 

 

Organigram Finančne uprave RS 

 

2. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij 

Pristojna oseba:  

Karmen Sedonja 

višja svetovalka  

   

Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana 

T: +386 1 478 3923 

F: +386 1 478 3900 

 

karmen.sedonja@gov.si 

 

 

2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega 
področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 

Državni predpisi:  

Splošne spletne povezave: 

 

Ministrstvo za finance (zakonodaja in dokumenti) 

 

Uradna prečiščena besedila zakonov na straneh DZ 

  

Pravno informacijski sistem v RS   

Uradni list RS 

Služba vlade za zakonodajo  

Popis predpisov s področja davkov in carin: 

 
Ministrstvo za finance - sprejeti predpisi 

 

Predpisi na področju carine:  

 

Carinski predpisi 

 

Predpisi, ki se uporabljajo za področje trošarin:  

 

Trošarinski predpisi 

 
Predpisi, ki se uporabljajo za področje okoljskih dajatev:  

 
Predpisi za področje okoljskih dajatev 

 

 
 

 

 

http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_urad_velenje/
http://www.fu.gov.si/kontakti/posebni_financni_urad/
http://www.fu.gov.si/kontakti/posebni_financni_urad/
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Medijsko_sredisce/2015/Organigram_Financne_uprave_RS_uradi_in_sektorji.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Medijsko_sredisce/2015/Organigram_Financne_uprave_RS_uradi_in_sektorji.pdf
mailto:karmen.sedonja@gov.si
http://www.mf.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/
http://www.mf.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov
http://www.pisrs.si/Pis.web/
http://www.pisrs.si/Pis.web/
http://www.uradni-list.si/index.jsp
http://www.uradni-list.si/index.jsp
http://www.svz.gov.si/
http://www.svz.gov.si/
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/davki_in_carine/sprejeti_predpisi/
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/davki_in_carine/sprejeti_predpisi/
http://www.fu.gov.si/carina/poslovanje_z_nami/carinski_predpisi/
http://www.fu.gov.si/carina/poslovanje_z_nami/carinski_predpisi/
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/trosarine/
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/trosarine/
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/okoljske_dajatve/
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/okoljske_dajatve/


Predpisi EU: Uradni list Evropske unije 

EU - Področje Carine 

EU – Področje Davki 

 

2. d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških 

in programskih 

dokumentov: 

 

O Finančni upravi RS 

 

2. e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki 

jih vodi organ: 

Finančna uprava vodi postopke, za katere je pristojna na podlagi Zakona o 

finančni upravi. Podrobnejše informacije o teh postopkih so na voljo na spodnjih 

povezavah: 

 

Davki in druge dajatve 

 

Plačevanje in izvršba 

 

Nadzor 

 

Upravni postopki za področje trošarin 

  

Upravni postopki za področje carin 

  
 

2. f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam evidenc:  

Seznam uradnih evidenc, ki jih Finančna uprava vodi  na podlagi 

Zakona o finančni upravi: 

 

- Davčni register – podatki, ki so določeni v 49. členu Zakona o finančni upravi; 

- Evidenca o davkih – podatki, ki so določeni v 62. členu Zakona o finančni   

upravi; 

- Knjigovodska evidenca – podatki, ki so določeni v 63. členu Zakona o finančni 

upravi; 

- Evidenca o vodenju finančnega nadzora - podatki, ki so določeni v 64. členu 

Zakona o finančni upravi; 

- Evidenca finančnih preiskav - podatki, ki so določeni v 65. členu Zakona o 

finančni upravi; 

- Evidenca o vloženih kazenskih ovadbah in naznanilih - podatki, ki so določeni v 

66. členu Zakona o finančni upravi; 

- Carinska evidenca - podatki, ki so določeni v 67. členu Zakona o finančni 

upravi; 

- Evidenca trošarin - podatki, ki so določeni v 68. členu Zakona o finančni 

upravi; 

- Evidenca informacij za izvedbene namene - podatki, ki so določeni v 69. členu 

Zakona o finančni upravi; 

- Evidenca o uporabi prisilnih sredstev - podatki, ki so določeni v 70. členu 

Zakona o finančni upravi; 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=sl
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=sl
http://europa.eu/pol/cust/index_sl.htm
http://europa.eu/pol/cust/index_sl.htm
http://europa.eu/pol/tax/index_sl.htm
http://europa.eu/pol/tax/index_sl.htm
http://www.fu.gov.si/o_financni_upravi/
http://www.fu.gov.si/o_financni_upravi/
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/
http://www.fu.gov.si/placevanje_in_izvrsba/
http://www.fu.gov.si/placevanje_in_izvrsba/
http://www.fu.gov.si/nadzor/
http://www.fu.gov.si/nadzor/
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/trosarine/
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/trosarine/
http://www.fu.gov.si/carina/
http://www.fu.gov.si/carina/


- Evidenca predloženih instrumentov zavarovanja - podatki, ki so določeni v 71. 

členu Zakona o finančni upravi; 

- Evidenca o davčni izvršbi - podatki, ki so določeni v 72. členu Zakona o 

finančni upravi; 

- Evidenca okoljskih dajatev, podatki, ki so določeni v 73. členu Zakona o 

finančni upravi; 

- Evidenca o hrambi blaga - podatki, ki so določeni v 74. členu Zakona o 

finančni upravi; 

- Evidenca o nadzorih nad prirejanjem iger na srečo - podatki, ki so določeni v 

75. členu Zakona o finančni upravi. 

- Evidenca pripomb in pritožb o domnevnih kršitvah človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin 
- Seznam daril (evidenca prejetih daril uslužbencev oziroma uprave) 

 

Seznam zbirk podatkov, ki vsebujejo osebne podatke in se vodijo v 

Katalogu zbirk osebnih podatkov pri Informacijskemu pooblaščencu: 

 

Register zbirk osebnih podatkov – pregled (Finančna uprava Republike 

Slovenije) 

 

Seznam javno dostopnih evidenc: 

 

Seznam neplačnikov davkov FURS 

 

Seznami davčnih zavezancev 

 

Seznam zavezancev in plačnikov (za okoljske dajatve) 

 

Javne objave 

 

2. g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk:  

Brskalnik KVOTE  

 

Brskalnik TARIC 

 

E carina 

 

INTRASTAT 

 

E davki 

 

 

2. h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam 

posameznih dokumentov 

Sklopi informacij - 

sledijo 

razčlenjenemu  

opisu delovnega 

področja organa: 

 

 

Davki in druge dajatve 

 

Carina 

 

 

 

 

https://www.ip-rs.si/index.php?id=159&tx_register_pi1%5bmode%5d=1&tx_register_pi1%5bpointer%5d=2&tx_register_pi1%5bsifra%5d=lkmzye4uzeyhewfjnusgbfibndw9rg&tx_register_pi1%5bletter%5d=F&tx_register_pi1%5bsword%5d=
https://www.ip-rs.si/index.php?id=159&tx_register_pi1%5bmode%5d=1&tx_register_pi1%5bpointer%5d=2&tx_register_pi1%5bsifra%5d=lkmzye4uzeyhewfjnusgbfibndw9rg&tx_register_pi1%5bletter%5d=F&tx_register_pi1%5bsword%5d=
http://www.fu.gov.si/javne_objave/seznam_neplacnikov_davkov_furs/
http://www.fu.gov.si/javne_objave/seznam_neplacnikov_davkov_furs/
http://www.fu.gov.si/javne_objave/seznami_davcnih_zavezancev/
http://www.fu.gov.si/javne_objave/seznami_davcnih_zavezancev/
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/okoljske_dajatve/
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/okoljske_dajatve/
http://www.fu.gov.si/javne_objave/
http://www.fu.gov.si/javne_objave/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=sl
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=sl
http://taric-curs.gov.si/itaric/
http://taric-curs.gov.si/itaric/
http://www.fu.gov.si/carina/poslovanje_z_nami/e_carina/
http://www.fu.gov.si/carina/poslovanje_z_nami/e_carina/
http://www.fu.gov.si/carina/poslovanje_z_nami/intrastat/
http://www.fu.gov.si/carina/poslovanje_z_nami/intrastat/
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_davki/
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_davki/
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/
http://www.fu.gov.si/carina/
http://www.fu.gov.si/carina/


 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 
Opis dostopa do 

posameznih 

sklopov informacij: 

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na 

spletnih straneh portala Finančne uprave RS, ki je optimiziran za spletni 

brskalnik MS Internet Explorer. Za pregled dokumentov so potrebni internetni 

brskalnik in bralniki za pdf oziroma MS Word format.  

 

Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen na 

sedežu organa v času uradnih ur.  

 

Dostopnost do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je v 

skladu s 12. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij 

javnega značaja (Uradni list RS - 24/2016): vse informacije je mogoče 

pridobiti tudi v tekstovni obliki. 

 

Stroški posredovanja informacij javnega značaja: 

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja  

 

Stroški posredovanja informacij javnega značaja so podrobneje določeni v 16., 
17. in 18. členu zgoraj omenjene uredbe, enotni stroškovnik za posredovanje 
informacij javnega značaja je predpisan v 17. členu uredbe (Uradni list RS - 

24/2016), dostopne na spletni strani Uradnega lista. 
 

Stroškovnik se prične uporabljati z dnem 8. 5. 2016. 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.carina.gov.si/si/splosno/kolofon/kolofon/#c14792
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0994
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0994
http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ur/u2016024.pdf#!/u2016024-pdf
http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ur/u2016024.pdf#!/u2016024-pdf

