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CARINSKA VOJNA
ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO
Zvezna carinska uprava je zaradi ponovnega neizvajanja odloka o zagotavljanju izvrševanja zveznih predpisov o plačevanju carine in drugih
uvoznih dajatev poslala dopis, da se odlok začne izvajati 26. junija 1991 ob polnoči. Istega dne je bil v slovenski skupščini sprejet niz
osamosvojitvenih zakonov, med njimi tudi zakon o carinski službi, ki je urejal delovanje carinske službe v novi, samostojni Sloveniji.
Tega dne so nekateri delavci Zvezne carinske uprave dobili odločbe o razporeditvi na delovno mesto upravnika carinarnice v Sloveniji, kamor
so nato prinesli tudi odločbe o razrešitvi tedanjih upravnikov.
Zakon o carinski službi
Uradni list RS, št. 1-25. 6. 1991

Imenovanje Svita Vižintina na mesto
upravnika Carinarnice Nova Gorica

26. junija 1991 so slovenske carinarnice prejele pismo predsednika Izvršnega sveta RS Lojzeta Peterleta, napisano
25. junija 1991, s katerim jih je uradno obvestil, da je carinska služba v Sloveniji z dnem objave slovenskega zakona
o carinski službi postala organ v sestavi Republiškega sekretariata za finance. Hkrati je zagotovil zaposlitev vsem
carinskim uslužbencem, ki bodo 26. junija 1991 v delovnem razmerju v carinskih organih Republike Slovenije.
Na mejnih prehodih so tega dopoldneva spustili jugoslovanske zastave, izobesili slovenske, namesto tabel SFRJ
pa postavili table z napisom Republika Slovenija. Cariniki na slovenskih mejnih prehodih so simbole Zvezne
carinske uprave odstranili in si nadeli priponko z napisom CARINA REPUBLIKA SLOVENIJA.

Slovenska carina je s preusmerjanjem pobranih carin in drugih uvoznih dajatev močno krepila proračun novonastajajoče države.
Čeprav je bila neposredno podrejena oblastem v Beogradu, je opravila veliko delo in pomembno prispevala k samostojnosti
nove slovenske države.

Menjava tabel (Slovenska vojska, maj 2001)

Carinik Jože Petrena ob prvih dneh carinske kontrole na Gruškovju

Pripoved uslužbencev Zvezne carinske
uprave o situaciji na slovenskih mejnih
prehodih

Foto: Egon Škamlec, dokumentacija časopisa Večer

CARINIK, št. 13, str. 115

Tankovsko pogorišče na mejnem prehodu Rožna dolina

Holmec v plamenih, 28. 6. 1991

Fotoarhiv CU Nova Gorica

Fotoarhiv PU Slovenj Gradec

Pismo enega izmed carinikov,
poslanih na »pomoč« 27. junija 1991.

Vrtojba je mejni prehod, ki je deloval ves čas vojne za Slovenijo.

Mejni prehod Bizeljsko, november 1991, Mladen Mokotar, Dardo Topolovec

Prvo izobešanje slovenske zastave na mejnem prehodu

Kontrolna točka na mejnem prehodu Obrežje po osamosvojitvi

Fotoarhiv CURS

Fotoarhiv Boris Dovžak
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Medijski odmevi iz časopisov Delo in Večer
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