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Datum: 15. april 2015      SPOROČILO ZA JAVNOST 

 

 

Finančna uprava RS: preprečevanje dela in zaposlovanja na 
črno v letu 2014 

V letu 2014 je bilo opravljenih 4947 postopkov nadzora in izrečenih za skoraj 283 tisoč evrov 

glob. Pri tem so nam v pomoč prijave, saj lahko vsakdo prijavi sum dela in zaposlovanja na črno 

ter nedovoljenega oglaševanja posameznikov.  

 

Finančna uprava RS je na podlagi zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, 

ki se je začel uporabljati 18. avgusta 2014, dobila nove pristojnosti pri nadzoru dela na 

črno, zaposlovanja na črno in nedovoljenega oglaševanja. Nadzor opravljajo predvsem 

mobilni oddelki pa tudi finančni inšpektorji, ki so v letu 2014 skupaj opravili 4947 

postopkov nadzora dela na črno, zaposlovanja na črno in nedovoljenega oglaševanja.  

 

Prednost mobilnih oddelkov Finančne uprave RS je, da so na terenu 24 ur na dan in vse dni v 

tednu, torej tudi ob koncih tedna, v večernih in nočnih urah, kar omogoča nadzor in odkrivanje 

kršitev v času, ko se opravlja največ dela in zaposlovanja na črno. Nadzor je bil največkrat 

opravljen v naslednjih dejavnostih: promet in skladiščenje, gradbeništvo, gostinstvo, 

cvetličarstvo in vrtnarstvo, vulkanizerstvo, trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil, pa 

tudi pekarstvo, kmetijska dejavnost, svečarstvo in predelovalna dejavnost. Skupaj je bilo 

izrečenih 121 upravnih ukrepov po odločbah s prepovedjo dela in dejavnosti, 322 prekrškovnih 

ukrepov in za 282.931 evrov glob. Največ kršitev je bilo v dejavnosti prometa in skladiščenja, 

gradbeništvu in gostinstvu. 

 

Nadzor Finančne uprava RS nad delom in zaposlovanjem na črno ter nedovoljenim 

oglaševanjem v letu 2014 

 Št. postopkov 

nadzora 
Izrečeni ukrepi 

Delo na črno 

 1819  

 101 prepoved opravljanja dela in dejavnosti 

na črno 

 154 prekrškovnih ukrepov (99.768 € glob) 

Zaposlovanje na črno 

 
2988  

 20 prepovedi dela posameznikom 

 153 prekrškovnih ukrepov (175.663 € glob) 

Nedovoljeno oglaševanje 

posameznikov 
140   15 prekrškovnih ukrepov (7.500 € glob) 

 

Vsakdo lahko prijavi sum kršitev predpisov na naš e-naslov prijave.fu@gov.si, na 24-urni 

brezplačni anonimni telefon 080 11 22 ali po pošti na naslov Finančna uprava RS, Šmartinska 

55, 1001 Ljubljana. Pri tem nam bo v pomoč, če navedete čim več podatkov, kot so ime in 

priimek domnevnega kršitelja, vrsta dela, čas in kraj opravljanja dela, morebitna cena oziroma 

podatki o plačilu za delo ipd. Finančna uprava RS sproti obravnava vse prijave. Po preveritvi 

podatkov iz uradnih evidenc se za vsako prijavo določi stopnja tveganja. Če je slednja visoka, 

se nadzor uvede takoj, kot je to, denimo, pri prijavah zoper delodajalce, ki hujše kršijo pravice 

delavcev. 
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Celotno poročilo o dejavnostih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno Finančne uprave 

Republike Slovenije za leto 2014 je objavljeno na naši spletni strani. 

 

Lep pozdrav, 

 

 

 Odnosi z javnostmi 

 Finančna uprava RS 

http://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/nadzor_nad_delom_in_zaposlovanjem_na_crno/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2808&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=abfd358972da58611cb57b9fd95019c4
http://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/nadzor_nad_delom_in_zaposlovanjem_na_crno/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2808&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=abfd358972da58611cb57b9fd95019c4

