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KLJUČNI DOGODKI
V SLOVENSKI CARINI OD 1991 DO 2011
1991–2001

REPUBLIŠKA CARINSKA UPRAVA
19. 3. 1992
Direktor

Namestnik direktorja

25. junij 1991
S prvim slovenskim zakonom o carinski službi je bila
ustanovljena Republiška carinska uprava kot upravni
organ v sestavi Republiškega sekretariata za financeV.

8. oktober 1991
Vzpostavitev carinske kontrole na celotnem slovenskem
ozemlju. Iztekel se je rok iz Brionske deklaracije, ki je za
tri mesece zamrznila osamosvojitvene aktivnosti v
Sloveniji. 8. oktober je dan slovenske carine.

Sektor za carinsko
pravne in upravne
zadeve

Sektor za nadzornoanalitične zadeve

Služba za splošne,
kadrovske in finančne
zadeve ter investicije

Sektor za informatiko

Odsek za carinsko pravne
zadeve ter zadeve uvoza in
izvoza

Odsek za kontrolno analitične
zadeve in koordinacijo
prekrškov

Odsek za splošne,
organizacijske, kadrovske
zadeve in strokovno
izobraževanje

Odsek za razvoj
informacijskega sistema

Referat za carinsko-upravne
zadeve

Referat za koordinacijo del,
odkrivanje carinskih prekrškov
in preprečevanje tihotapstva

Referat za finančno-materialne
in premoženjsko pravne razmere

Informacijski center

Odsek za carinsko tarifo,
carinsko vrednost, carinski
laboratorij in mednarodno
sodelovanje

Referat za investicije in
vzdrževanje

Slovenski mejni organi na mejnem prehodu Rigonce,
oktober 1991

Organizacijska shema Republiške carinske uprave, 1992

Pomlad 1992
Nov carinski znak in nova carinska uniforma.

Junij 1992
Včlanitev v Svetovno carinsko organizacijo –
mednarodno priznanje slovenske carine.

Februar 1993
Uporaba evropskega carinskega obrazca.

Novi carinski znak je v obliki elipse.
Na belem polju z zlatorumenimi žarki,
ki izhajajo iz sredine elipse, je stiliziran
mejni kamen v barvah slovenske
zastave, nad mejnim kamnom pa je
grb Republike Slovenije v izvirnih barvah.
Do prejema novih uniform v sivozeleni barvi so cariniki nosili jugoslovanske
uniforme z rumeno priponko z napisom CARINA REPUBLIKA SLOVENIJA.

Vzpostavitev meje s Hrvaško in pričetek gradnje
mednarodnega prehoda Obrežje, 1991

5. april 1993
Podpis sporazuma o sodelovanju med Slovenijo in EGS.

December 1993
Prevzem policijskih pooblastil na maloobmejnih
prehodih z Italijo in Avstrijo.

Znak Svetovne carinske organizacije

Konec leta 1994
Vzpostavitev lokalnih računalniških omrežij v večini
carinskih izpostav.

1. januar 1996
Uveljavitev »evropskega« carinskega zakona.
Zakonodajnim in organizacijskim spremembam so sledile
tudi spremembe informacijskega sistema, ki je omogočil
povezavo posameznih postopkov in samodejno
razbremenjevanje carinskega nadzora.

Uveljavitev sporazuma je Sloveniji in slovenski
carini odprla vrata za pridobivanje sredstev
pomoči Evropske skupnosti v okviru programa
Phare in do drugih oblik pomoči.

Obrazec enotne carinske listine (ECL), ki je nadomestil dotedanji obrazec
za prijavo blaga v tranzitnem postopku.

10. junij 1996
Podpis evropskega sporazuma o pridružitvi. Sporazum
je predvideval približevanje slovenskega carinskega
sistema sistemu Skupnosti, izmenjavo informacij, razvoj
čezmejne infrastrukture, povezavo med tranzitnima
sistemoma Skupnosti in Slovenije, poenostavitev
pregledov in formalnosti pri prevozu blaga, organizacijo
seminarjev in prakso v tujini ter tehnično pomoč.

1997
Ustanovitev novih sektorjev in začetek delovanja
mobilnih ekip. Ustanovljena sta bila sektorja za
preiskovalne zadeve ter za tarifo, vrednost in poreklo.
Referati za zatiranje tihotapstva (mobilne enote) so bili
organizirani v okviru oddelkov za preiskave.

Carinik pri opravljanju carinske in policijske kontrole na mejnem
prehodu za obmejni promet Gorjansko, 1997

Deklarant

Prva strategija razvoja carinske službe.

1998

Carinski IS

Paket
Priprava
deklaracij deklaracij

Prevzem
paketa

RIP št.

Prevzem
Zavrnitev

Odprava
napak

Vrsta
pregleda

RIP št.
Priprava
ECL

RIP št.

Arhiv
Kontrola
deklaracij

Prevzem/zavrnitev
RIP št.

Vrsta
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December 1997

Izpostava

Referat za zatiranje tihotapstva Sežana
(Žarko Volk, Marjan Uranjek, Tomaž Suša, Ervin Oblak,
psa Jumbo in Akra) na mejnem prehodu Fernetiči, 1997

Prevzem
deklaracije

RIP št.

Deklaracije

Vzdrževanje
deklaracij

Shema delovanja analize tveganja v carinskih postopkih.
Zeleni pas je pomenil prosto pot, rumeni pregled carinskih
dokumentov in rdeči fizični pregled blaga.

Namen dogovora, ki se je izvajal na mejnih prehodih Vrtojba in
Fernetiči,je bil preprečiti goljufije in zagotoviti, da bo na eni strani
meje prijavljeno blago ocarinjeno in enako prijavljeno tudi na drugi.

Uvedba elektronskega sistema analize tveganja.

21. maj 1998
Dogovor o uskladitvi carinskih postopkov med
Slovenijo in Italijo.

1. julij 1999
Carina je postala pristojna za pobiranje DDV ob
uvozu blaga in za pobiranje trošarin na celotnem
ozemlju Slovenije. V Generalnem carinskem uradu je
bil ustanovljen Sektor za trošarine, v carinarnicah
pa so nastali trošarinski oddelki.

Prva spletna stran Preiskovalnega informacijsko-analitskega centra
(avtor Jani Ponikvar), avgust 2000

1999

Novi sistem pobiranja trošarin je prinesel novosti pri nadzoru:
trošarinska dovoljenja, spremni trošarinski dokument, različne
pravice do vračila trošarine (na primer za pogon strojev
v kmetijstvu in gozdarstvu), uporabo trošarinskih izdelkov
brez plačila trošarine.

Ustanovitev Preiskovalnega
informacijsko-analitskega centra.

1999
Nov zakon o carinski službi. Carini je prinesel pristojnosti
na celotnem ozemlju, carinikom pa je priznal posebne
delovne razmere in izboljšal njihov status.

Junij 2000

Carina je podjetjem omogočila elektronsko vlaganje
deklaracij, junij 2000.

Začetek elektronskega vlaganja deklaracij.

2000
Vzpostavitev carinske spletne strani.

December 2000
Začetek delovanja anonimnega telefona.

Kartica s številko telefona CARINA ZAUPNO

Spletna stran CURS, 2000
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