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KLJUČNI DOGODKI
V SLOVENSKI CARINI OD 1991 DO 2011
2001–2011
Julij 2001
Dogovor z Ministrstvom za gospodarstvo, da carina po
vstopu v EU prevzame upravljanje sistema TARIC.

9. julij 2002
Sporazum z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja o kontrolah v skupni kmetijski politiki.

November 2002
Dodelitev pristojnosti za pobiranje okoljske dajatve
zaradi onesnaževanja zraka z emisijo CO2.

Novinarska konferenca, na kateri je generalni direktor Franc Košir
javnosti predstavil reorganizacijo CURS zaradi vstopa Slovenije v EU.

December 2002
Ministrstvo za finance prevzame od Carinske uprave
vlogo drugostopenjskega organa za odločanje v
upravnih zadevah.

23. januar 2003
Vlada RS sprejme akt o reorganizaciji carinske službe
zaradi vstopa v EU.

Maj 2003
Ustanovitev centralne tranzitne pisarne in službe za
pomoč uporabnikom.

Z reorganizacijo so bile ukinjene
vse mejne izpostave z Italijo, Avstrijo
in Madžarsko ter številne notranje
blagovne izpostave.
Carina je z vstopom v EU prevzela
nekatere nove naloge (TARIC,
sistem razdeljevanja tarifnih kvot,
naloge skupne kmetijske politike,
intrastat …). Treba je bilo okrepiti
carinski nadzor na bodoči zunanji
meji EU (meji s Hrvaško), zato je bil
tam ustanovljen Carinski urad Brežice.
V reorganizacijo je bilo zajetih 957
delavcev: 503 delavci so bili premeščeni na druga delovna mesta v
carinski službi, 454 delavcev pa je bilo
ali prerazporejenih v druge državne
organe, ali so se upokojili, ali so
sporazumno prekinili delovno
razmerje.

Oddelek za pomoč uporabnikom v Novi Gorici

1. december 2003
Odprtje prenovljenega mejnega prehoda Obrežje.

1. marec 2004
Prva številka internega glasila Carina.si.

30. april 2004
Sporazum s Statističnim uradom RS o zbiranju
statističnih podatkov o blagovni menjavi med
državami članicami EU (intrastatu).

Carinska uprava RS je postopoma prevzemala pobiranje
okoljskih dajatev.

1. maj 2004

Na mejnem prehodu Obrežje so poleg carine in policije še veterinarska,
fitosanitarna in zdravstvena inšpekcija. Drugi tovrstni prehodi v Sloveniji
so Jelšane in Gruškovje, železniški prehod Dobova, letališki prehod na
Brniku, pristaniški prehod v luki Koper.

Vstop Slovenije v EU.

April 2005
Uvedba sistema analize tveganja v postopkih
carinjenja.

2005
Začetek elektronske izmenjave podatkov s Hrvaško pri
preprečevanju goljufij.

29. marec 2006

Obvestilo o prenehanju dela carinske
službe na notranjih mejah EU
Fotoarhiv CU Jesenice

Menjava tabel ob vstopu v EU na mejnem prehodu Korensko sedlo

Naslovnica 1. številke glasila Carina.si

Foto: Boštjan Sikošek

Z dopolnitvijo zakona o veteranih je bilo dano
priznanje vlogi carinske službe in njenih delavcev v
procesu osamosvajanja.

2006
Prenova carinskega znaka in zastave.

1. marec 2007

CARINSKA UPRAVA
REPUBLIKE SLOVENIJE

Stari carinski znak, ki se je uporabljal od 1992, je bil stilsko in
oblikovno prenovljen.

Elektronska izmenjava s Hrvaško

Uvedba avtomatiziranega izvoznega sistema (SIAES).

Oktober 2007
Potrdilo pooblaščenega gospodarskega
subjekta lahko dobijo podjetja, ki poslujejo
kot varen in zanesljiv partner v
mednarodni trgovini.

Upokojitev dolgoletnega generalnega direktorja
Franca Koširja.

1. marec 2007
Carina začne pobirati trošarino na električno energijo.

Junij 2008
Prvo potrdilo pooblaščenega gospodarskega subjekta
v Sloveniji; prejelo ga je Gorenje, d. d.

1. marec 2009

Novi generalni direktor Rajko Skubic ob simboličnem prevzemu
ključev iz rok Franca Koširja, november 2007

Uvedba avtomatiziranega uvoznega sistema (SIAIS).

13. junij 2009
Spremembe zakona o carinski službi, ki so prinesle
carini dodatna pooblastila in podlago za prevzem
izvršb od Davčne uprave RS.

1. julij 2009
Začetek veljavnosti t. i. varnostne uredbe EU.
Pričetek prevzemanja davčnih izvršb od
Davčne uprave RS.

April 2010
Uvedba elektronskega nadzora nad gibanjem
trošarinskih izdelkov.

2011
Prenovljena carinska uniforma.

Naslovna stran brošure Evropske komisije o varnostnih predpisih, ki so v carinski postopke
uvedli obvezno vlaganje elektronske vstopne in izstopne skupne deklaracije,
številko EORI in vnos dodatnih podatkov pri prijavi blaga.

Delovna uniforma člana mobilnega oddelka
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