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Letošnje leto je za carinsko službo še posebej pomembno in 

praznično. Mineva petnajst let, odkar smo vzpostavili carinski 

nadzor na mejah nove države. Priprave na prevzem carinskih 

nalog na vseh mejnih prehodih s sosednjimi državami Italijo, 

Avstrijo in Madžarsko ter na postavitev nove organizacijske 

strukture na meji s Hrvaško so bile končane že do odločilnega 

dne, 25. junija 1991. Načrtovani prevzem je ustavila Brionska 

deklaracija, zato smo samostojno in dejansko začeli opravljati 

delo na meji s Hrvaško 8. oktobra 1991.

Priprave na osamosvojitev države in njenih pomembnih služb 

segajo v leto 1990, ko smo storili prve korake. Nekateri smo imeli 

kljub ciljem, ki so se mnogim zdeli sanjski in neuresničljivi, vseeno 

toliko upanja in še več poguma, da smo v oklepu Zvezne carinske 

uprave sklenili storiti odločilne korake za pripravo carinske 

službe na bodočo samostojno Slovenijo. Ni bilo lahko. V zelo 

ozkem krogu ljudi smo postopoma oblikovali osnovno področno 

zakonodajo, sodelavce in sodelavke pa smo začeli pripravljati 

na možnost samostojnosti. Imeli smo nešteto predvidenih, še 

več nepredvidenih težav. Potrebna je bila izjemna previdnost, 

delali smo v strogi tajnosti, da bi kar najmanj novic prišlo do 

beograjskih ušes. Toda bili smo predani svojemu cilju, delali smo 

naprej, da bi ugledali luč na koncu predora. 

V letu 1991 smo od Zvezne carinske uprave že dobivali opozorila, 

da moramo strogo spoštovati zvezne carinske predpise. Zlasti 

je bil pomemben zvezni proračun, v katerega je tedaj največ 

prispevala prav slovenska carinska služba. Bolj ko smo se 

približevali odločilnemu dnevu, bolj je naraščala napetost na vseh 

ravneh službe, najbolj pa pri sodelavcih, ki so začeli spoznavati, 

da se bo treba počasi odločiti ZA ali PROTI. Zvezna carinska 

uprava nam je pogosto pošiljala kontrolorje za ugotavljanje 

dejanskega stanja, predvsem v blagovnem prometu. Prepričani 

smo bili, da so v Beogradu dobivali informacije, da se v Sloveniji 

uvaža blago na način, ki ni v skladu z zakonodajo, in bo lahko 

uporabljeno v osamosvojitvene namene. Zaradi pobiranja uvoznih 

dajatev, uvoza različnega blaga in organizacijskih priprav je 

bila v Slovenijo poslana ekipa Zveznega izvršnega sveta, da bi 

razčistila težave. Toda številnih delegacij se nismo ustrašili, še 

več, nadaljevali smo z delom po svojem načrtu. Prestrašila nas ni 

niti grožnja z orožjem na zadnjem skupnem kolegiju generalnega 

direktorja Zvezne carinske uprave na Ohridu. 

Ker je bilo veliko vodilnih carinskih delavcev z drugih območij 

tedanje države, smo se v tem zadnjem obdobju močno trudili 

prepričati jih, naj podprejo odločitev Slovenije, da se osamosvoji 

od Jugoslavije. 

Prišel je 25. junij 1991. Upravniki carinarnic so dobili odločbe, da 

so uslužbenci slovenske carinske službe, pozneje so jih dobili še 

ostali sodelavci. A veselje je bilo kratko, saj je takoj sledil napad 

JLA. 

Slovenski cariniki smo med vojno odigrali izjemno pomembno 

vlogo. Poskrbeli smo za carinjenje blaga tudi v času napadov. Kljub 

še vedno strogim omejitvam smo carinili blago široke potrošnje, 

najpomembnejše pa je bilo carinjenje nujno potrebnih surovin in 

repromateriala ter opreme za proizvodnjo v podjetjih, ob tem pa še 

blaga, ki je bilo nujno za obrambo nove države. Blago smo carinili 

tudi na neuradnih lokacijah: v podjetjih, skladiščih, trgovinah, na 

cestah itd. Storili smo vse, da bi proizvodnja in življenje ljudi 

potekala nemoteno. Seveda smo svoj del posla opravili tudi na 

mejnih prehodih, kjer je bilo delo še zlasti zahtevno in naporno, 

saj je nekatere zasedla JLA. 

V tem obdobju je bila naloga novega vodstva carinske službe, da 

čim bolje organizira delo v devetih carinarnicah. Ni šlo gladko. 

V večini carinarnic so bili člani kolegija upravnika ljudje, ki niso 

bili naklonjeni osamosvojitvi. Vendar nam je uspelo. Veliko je bilo 

zamenjav, veliko zamer in hude krvi, a se je vse srečno končalo. 

8. oktobra 1991 smo vzpostavili carinski nadzor na celotni meji 

nove države Slovenije. Pogoji na južni meji so bili nemogoči; 

zdržali smo, ker smo verjeli v samostojnost in lepšo prihodnost.

Ob tej priložnosti se ponovno zahvaljujem vsem svojim sodelavcem 

in sodelavkam, ki ste v veliki meri prispevali k samostojnosti. 

Ponosen sem, da ste v tistih trenutkih zbrali toliko moči in 

poguma, da ste verjeli v končno zmago, da ste zaupali vodstvu. 

Spremembe so izjemne in brez vas ne bi dosegli tako odličnih 

rezultatov.

Franc Košir, generalni direktor

Petnajst let slovenske carine • • • • • • • • 

Tokratna številka Carina.si je jubilejna, namenjena 15. obletnici 
samostojne carinske službe v samostojni Sloveniji. Dogodke iz 
osamosvojitvenega obdobja so po spominih in zabeležkah zapisali 
cariniki, ki so bili udeleženi v takratnih prizadevanjih in dogodkih. 
Veliko truda, poguma, volje, odločnosti je bilo potrebno za 
osamosvojitev slovenske carinske službe in zagotovitev carinskega 
nadzora nad mejami Republike Slovenije. Zapisana pričevanja naj 
vsem delavcem carinske službe osvetlijo dogodke in čas pred 15 
leti, ko smo ustvarjali novo mejo, novo carino in novo državo. 

Uredništvo
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Državna meja je obeležena z mejnimi kamni, ki v naravi do-
ločajo mejno črto. Mejne črte ni dovoljeno (razen redkim iz-
jemam) prestopiti nikjer in nikomur. Prestop je mogoč le na 
mestih, določenih s predpisom, na mejnih prehodih (pravilo-
ma ob zapornici). Mejo lahko prestopijo le osebe z veljavno 
listino, ne glede na to, ali potujejo same ali pa nosijo/vozijo s 
seboj blago, ki ga morajo prijaviti po veljavnih predpisih.

O nastanku severne in zahodne meje, krivicah, ki so jih do-
življali, in pogumu, ki so ga pokazali naši ljudje, o botrova-
nju in vplivih večjih držav pri določanju teh meja, bi lahko 
v nekem drugem prispevku napisal veliko. V tem bom na 
kratko povzel nekaj dejstev iz novejše zgodovine. 

Nazadnje smo Slovenci živeli več desetletij v skupnosti 
južnih Slovanov: najprej v državi SHS in na koncu v SFRJ. 
Narodi tega prostora so pričakovali razvoj demokratičnega 
sistema, v resnici pa se je prikrito krepil centralizem, zlasti v 
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ob spremembi ustave. 
Nezadovoljstvo se je poglabljalo (zgodili so se nemiri ru-
darjev na Kosovu, skupna izobraževalna jedra, Nova revija, 
mitingi »resnice« ...), razmere so klicale po demokratičnih 
spremembah, ki so sovpadale s spremembami in hotenji v 
vzhodni Evropi (padec Berlinskega zidu, razpad SSSR …). 
Brez večjih žrtev je nastajal nov politični zemljevid Evrope. 
Tudi Slovenci smo 25. junija leta 1991 uresničili zgodovinsko 
težnjo naših prednikov in živeče generacije z razglasitvijo 
Republike Slovenije kot samostojne in neodvisne države. 

Pa se vrnimo k mejam. S »starimi« državami sosedami so 
bile državne meje dogovorjene, osvojene in postavljene. 
Republika Slovenija je takšne tudi sprejela in potrdila. Ob 
osamosvojitvi je bilo potrebno določiti le še državno mejo 

Kako smo vzpostavili južno mejo

med novima državama Republiko Hrvaško in Republiko 
Slovenijo. Razmere v času priprav na osamosvojitev so 
kazale, da bo proces dogovarjanja le formalen, hiter in 
bo potrebno samo potrditi stanje na dan razglasitve samo-
stojnosti novih držav. Tako je bilo tudi ponovljeno in rečeno 
na zadnjem sestanku obeh vlad na Brionih. 

Vsekakor je bilo potrebno ob osamosvojitvi, ne glede na 
zaplete, vendarle vzpostaviti vsaj začasne pogoje za delo 
mejnih organov (mejno policijo, carino, veterino, špedicije 
…). Odločili smo se, da na južni meji zgradimo in opremimo 
štiriindvajset cestnih mejnih prehodov (Sečovlje, Dragonja, 
Sočerga, Starod, Jelšane, Babno Polje, Podplanina, Petrina, 
Vinica, Metlika, Slovenska vas, Obrežje, Rigonce, Bizeljsko, 
Imeno, Rogatec, Leskovec, Gruškovje, Ormož, Središče, 
Zavrč, Razkrižje, Gibina in Petišovci) in osem železniških 
mejnih prehodov (Rakitovec-Hrpelje, Ilirska Bistrica-Metli-
ka, Dobova-Imeno, Rogatec-Središče in Gornja Radgona). 

Obsotelska dolina jeseni 1991
Foto: Dardo Topolovec

Meje med državami so zgodovinsko gledano nastajale 

daljše obdobje. Na žalost so bile večkrat vzpostavljene tudi 

s silo, dokončno pa so državno mejo določili ratificirani 

meddržavni ali mednarodni sporazumi. Državno mejo so 

države zavarovale z ustrezno zakonodajo in s fizičnim 

varovanjem pristojnih državnih organov (mejna policija, 

carina, izjemoma celo vojska). 

Obrežje oktober – november 91
Foto: Mladen Mokotar
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Bilo je še nekaj dodatnih predlogov za cestne mejne pre-
hode, vendar se je odločitev začasno odložila. 

Imenovana je bila posebna delovna skupina – komisija pri 
Ministrstvu za notranje zadeve, v katero so bile povabljene 
številne resorne službe, Gospodarska zbornica in carinska 
služba. Komisija se je redno tedensko sestajala. Člani so 
spremljali dela na terenu, poročali in predlagali spremembe 
ali dopolnila. Časa do predvidene vzpostavitve mejnih pre-
hodov namreč ni bilo več veliko.

Carinska služba je bila zadolžena za določitev voznih pasov 
in parkirnih mest za prevoz blaga, ločeno za uvoz in izvoz, 
ter glede na specifične pogoje ločeno po mejnih prehodih. 
Potrebno je bilo predvideti in utemeljiti potrebe po fizičnem 
carinskem nadzoru (ograje, zapornice …), ki je zagotavljal 
zakonito prijavo in spremljanje blaga v notranjost in preko dr-
žave. Prav tako je bilo potrebno predvideti ustrezne kontrolne 
površine, površino delovnih in spremljajočih prostorov (ca-
rinski prekrški, zaslišanja, priročna skladišča, čakalnice itd.). 

Omenjena komisija je na podlagi ugotovljenih potreb na-
bavila primerno število bivalnikov, ki so bili postavljeni na 
mejnih prehodih. Nekateri še vedno služijo svojemu name-
nu. Pisarniško pohištvo in najnujnejše pripomočke, kot so 
telefoni in telefaksi, je zagotovila carinska služba sama. 

Navidez enostavne naloge so spremljali časovna stiska in 
nepredvideni zapleti: dodatne ojačitve plazovitih terenov 
na gradbiščih, zamude dobaviteljev, slabo vreme, neki gene-
ral nam je čez noč odpeljal v Jelšanah postavljeni bivalnik, 
trimesečni brionski moratorij, nenaklonjene izjave pred-
stavnikov pomembnih velesil, ideja o zeleni meji, očitki, 
da je gradnja mejnih prehodov črna gradnja, ustanavljanje 
Republiške carinske uprave, pomanjkanje ustreznih kadrov, 
velika oddaljenost novih mejnih prehodov in preko 500 km 
dolga mejna črta. Težave je povzročala še vojna na Hrva-
škem, zaradi česar je nekoliko zaostajala izgradnja mejnih 
prehodov na njihovem ozemlju. 

Še najmanj težav je bilo pri ustanavljanju železniških 
mejnih prehodov. Železniško gospodarstvo Ljubljana je na 
vseh novih mejnih postajah pravočasno pripravilo prosto-
re z inventarjem. Precej težje jih je bilo prepričati, da se 
morajo vsi vlaki (uvoz/izvoz, potniški/tovorni) na mejnih 
postajah ustaviti oziroma ustavljati zaradi carinskega pre-
gleda potnikov ali blaga, predvsem zaradi pomanjkanja 
železniških tirov in neprilagojenega voznega reda. Največ 
težav je bilo na progi Pragersko–Središče, kjer je bil močan 
tranzitni promet. Rešili smo jih s pomožnim carinskim 
mestom na postaji Pragersko. 

Pri vzpostavitvi mejnih prehodov so ustrezno sodelovale 
tudi takratne špedicije, ki so zagotovile potreben servis na 
večini cestnih in železniških mejnih prehodih. Vsi pred-
videni mejni prehodi so bili do meseca avgusta z veliko 
truda dograjeni oziroma v taki fazi izgradnje, da smo lahko 
določili 8. oktober za datum vzpostavitve meddržavnega 
in mednarodnega prometa za potnike in blago po takrat 
veljavnih predpisih. 

Območne carinarnice Murska Sobota, Celje, Ljubljana 
in Koper (ki so jim bile dodeljene najbližje carinske eno-
te) so poskrbele za ustrezne kadre in zagotovile izvajanje 
operativnega dela.

5. oktobra je bil sklican meddržavni sestanek carinskih 
služb Republike Slovenije in Republike Hrvaške na Otočcu. 
Uskladili smo nekatere poglede v zvezi s carinskim nadzo-
rom na splošno in zlasti prijavo carinskega blaga (začasno 
z več izvodi izvozne prijave na naših dotedanjih mejnih 
prehodih na zahodni in severni meji Slovenije, kar je bilo 
v veliko pomoč predvsem hrvaški carinski službi). Na ne-
katerih prehodih (npr. Dobovi) smo jim morali začasno 
dodeliti v uporabo naše prostore. 

Zgodaj zjutraj 8. oktobra 1991 se je prebujal megličast dan 
in ponekod je tudi deževalo. Peljal sem po položni cesti po 
Gorjancih, blizu Trdinovega vrha. To pot sem že večkrat 
prevozil, tako kot vse ceste od mejnega prehoda Sečovlje do 
Dolge vasi. Takrat nisem bil sam. Z menoj so bili v vozilu 
carinski delavci, ki so kljub slabemu vremenu vedrih obra-
zov odhajali na delovno mesto na novi, južni državni meji.

France Kovačič, upokojeni delavec
(takratne) Carinarnice Ljubljana

Rigonce, oktober–november 1991
Foto: Mladen Mokotar
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Veliko nas je še aktivnih v Carinskem 
uradu Maribor, ki smo doživeli veselje 
in ponos ob ustanovitvi lastne države 
ter strah in tesnobo, ko je jugoslovan-
ska armada napadala lastni narod. 
Ponosni smo na dosežke v našem 
uradu v vseh teh letih, ne smemo pa 
pozabiti, kako se je začelo.

Cariniki takratne Carinarnice Ma-
ribor so na mednarodnih mejnih 
prehodih Šentilj in Jurij delali ves čas 
vojne za Slovenijo, svojih dolžnosti 
niso mogli opravljati zgolj v času ne-
posrednih spopadov. 

Začelo se je z vojno. Ko smo 25. junija 
postali slovenski cariniki in dobili pri-
ponke CARINA REPUBLIKA SLO-
VENIJA se nam je zdelo, da smo del 
nečesa velikega, kar se človeku lahko 
zgodi redko v življenju.

Šentilj, Jurij, Gruškovje, Zavrč 

Šentilj

Naslednji dan so že hrumeli tanki 
proti Šentilju, obkolile pa so ga tudi 
mejne enote JLA.

Sledil je poskus prihoda zveznih milični-
kov in carinikov na mejni prehod s he-
likopterji, kar sta policija in teritorialna 
obramba preprečili. Vojno za Slovenijo 
so prebili v stražnici JLA v Ceršaku, 
približno 5 km vzhodno od mejnega 
prehoda. Šentilj so videli samo iz zraka. 
V Beogradu so bili tako prepričani v svoj 
uspešni prihod, da so že klicali na Šentilj 
in želeli vodjo zvezne carine. Slovenski 
carinik jim je z velikanskim veseljem 
povedal, da jih na Šentilju še ni.

Do odločilnega spopada je prišlo 2. ju-
lija. Tanki so zaradi barikad in uspešne 
obrambe potrebovali do Šentilja cele 
tri dni. Nekaj kilometrov pred Šenti-
ljem so jih enote teritorialne obrambe 
prisilile k predaji, tako da so tanki pri-

Policist v obkoljenem Šentilju 
Foto: Egon Škamlec, dokumentacija časopisa Večer

Tank teritorialne obrambe na mejnem prehodu Šentilj 
Foto: Boris Strmšek, dokumentacija časopisa Večer

speli na mejo s slovenskimi oznakami. 
Na meji so takoj tudi bojno delovali, saj 
so s topovskim ognjem prisilili k vdaji 
posadko mejne stražnice JLA Šentilj.

Jurij

Na mejnem prehodu Jurij so se večje 
aktivnosti dogajale predvsem na avstrij-
ski strani, saj so njihovi vojaki izkopali 
strelske jarke za obrambo proti vojski 
JLA. Milica in teritorialna obramba sta 
ves čas vojne varovali mejni prehod.

Čeprav naj bi se stanje v Jugoslaviji z 
Brionsko deklaracijo umirilo, je ta že ta-
krat priznala slovensko carinsko službo.
Sledili so trije meseci do 8. oktobra 
1991, ko so potekali razni obiski. Ne-
kateri so celo pričakovali, da bomo 
slovensko zastavo zamenjali s staro. 
Dočakali smo legalno nastanitev na 
južno mejo, razmere pa so bile vse 
prej kot normalne.
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Gruškovje

In kako je carinik Jože Petrena do-
življal začetke nove slovenske meje? 
8. oktobra sta se skupaj s sodelavcem 
Dušanom Frangežem odpeljala na-
mesto na Jurij, kot vsa leta doslej, na 
povsem nov prehod Gruškovje. Bila 
sta prva predstavnika carine na tem 
koncu Slovenije, začela sta v dnevni 

izmeni in sledile so jima izmene po 
dva carinika v vsaki. Nikakor ne more 
pozabiti svojega prvega delovnega 
dne, ko je zavzel »svoj položaj« do-
besedno pod milim nebom. Vse, kar 
je bilo tam, je bil Kompasov senčnik, 
brez kotička zavetja, brez sanitarij … 
Vreme tudi ni obetalo nič dobrega. 
Tik preden se je ulilo, jima je takratni 
upravnik Carinarnice Maribor Mirko 
Weingerl prinesel iz Maribora dežne 
plašče in ju rešil mokrih oblačil. En 
delček prostora v svojem zabojniku 
so jima odstopili policisti, ki so bili v 
Gruškovju že nekaj mesecev prej – na 
kontrolni točki, svoje zabojnike pa so 
cariniki dobili že čez nekaj dni. 

A razlike med urejenimi carinskimi 
prostori na Juriju in zabojniki nika-
kor ni mogoče pozabiti kar čez noč. 
Pravega prometa in carinskega dela 
seveda v prvih dneh ni bilo. Cariniki 
so potnike šele navajali na svojo pri-
sotnost in na novi mejni prehod. To 
se je kmalu spremenilo: povečeval se 
je mednarodni tovorni promet in tudi 
potniškega je bilo vsak dan več. 

Začetki dela slovenske carine na Gru-
škovju so bili brez prisotnosti hrvaške 

carine; ko se je na njihovi strani odprl 
Macelj, hrvaški cariniki prav tako niso 
imeli strehe nad glavo – v svojem za-
bojniku so jih tako nekaj dni »gostili« 
slovenski kolegi.

Zavrč

Podobno je bilo v Zavrču, kjer smo 
zabojnike dobili novembra. Upravnik 
carinarnice je carinike prvi dan sam 
odpeljal na novo delovno mesto. In 
kako se tega spominja?
»Tisto jutro v oktobru, ko sem carinike 
odpeljal v smeri Gruškovja in Zavrča, 
je bilo dokaj turobno in deževno. V 
Zavrču smo se med samimi delovnimi 
stroji zapeljali na golo gradbišče, dež je 
sicer pojenjal, a blata je bilo do gležnjev. 
Sredi gradbišča je imela policija svoj 
mini zabojnik, neke vrste prikolico v 
velikosti ene mize in enega stola, ter nič-
esar drugega. Prvi objekt – gostilna – je 
bil oddaljen dobrih 300 m, na levo in 
desno pa njive koruze in grmovje. Mej-
ni prehod je sicer bil v fazi izgradnje, 
toda daleč od tega, da bi bil primeren za 
carinsko delo. Veste, od carinikov sem 
vedno zahteval, da se delo opravlja vest-
no in dobro – a poskrbel sem tudi za 
to, da so bili pogoji dela vredni človeka. 
Policistka, ki je bila tistega dne v službi, 
se je na moje vprašanje, kje so sanita-
rije, žalostno nasmehnila, skomignila z 
rameni … In bilo je dovolj. Fantom sem 
dejal, da gremo nazaj! No, na delovno 
mesto so cariniki ponovno prišli, ko je 
bil postavljen zabojnik – vsaj streho nad 
glavo so imeli.
Vsekakor začetki niso bili enostavni 
niti za nas carinike niti za tamkajšnje 
prebivalstvo. Veliko je bilo ljudi, ki so 
imeli stalno prebivališče na eni strani, 
na drugi pa zemljišča; branjevke, ki so 
oskrbovale tržnice Ptuja in Maribora 
so bile v glavnem z domačij onkraj 
meje. Vse te primere je bilo potrebno 
rešiti na najmanj boleč način.«
Na tej poti v Zavrč je bil tudi carinik 
Milan Kolarič, ki se je takole spomnil 

Policist med vojno na mejnem prehodu 
Jurij 
Foto: Danilo Škofič, dokumentacija časopisa Večer

Carinik Jože Petrena v prvih dneh carinske kontrole na Gruškovju 
Foto: Egon Škamlec, dokumentacija časopisa Večer
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svojega prvega dne: »Dan prej, ob 
15. uri popoldne, ko sem se ravno z 
vlakom vrnil iz Avstrije – delal sem na-
mreč na železniški izpostavi Maribor 
– me je sodelavec obvestil, da me je 
klical upravnik. Seveda sem mu takoj 
telefoniral in se mu javil. Postavil mi 
je samo eno vprašanje: ‘Milan, bi ti šel 
na južno mejo?’ Tudi moj odgovor je 
bil kratek: ‘Da’. Torej sva se dogovo-
rila za kraj in čas, naslednje jutro pa 
sem se skupaj z ostalimi, odpravil na 
jug.«

Ne glede na to, da je stopil iz avta sre-
di gradbišča, sredi ničesar, pa niti za 
trenutek ni obžaloval svoje privolitve, 
da gre delat na novo mejo. »Tudi če bi 
me takrat upravnik še enkrat vprašal, 
bi bil odgovor isti.«

Pri vsem tem so ga obhajali zelo mešani 
občutki. »Prehoda tako rekoč sploh ni 
bilo, a bil je postavljen drog za zastavo. 

V avtu smo imeli slovensko zastavo in 
imel sem čast, da sem jo izobesil. Tako 
je na tem, še ne izgrajenem prehodu, 
pravzaprav kontrolni točki, prvič zapla-
polala slovenska zastava. Človek nima 
velikokrat takšne priložnosti, takšne 
časti. Bil sem hvaležen tudi upravniku 
in sem spoštoval njegovo odločitev, da 
nas ni pustil sredi gradbišča samo zato, 
da bi lahko rekel, da je carina na meji. 
Razmere dejansko niso bile primerne 
za carinsko delo. Res pa je bilo nasled-
nji mesec stanje že boljše, dobili smo 
svoj zabojnik in začeli smo z delom.«

Napetosti vojne ni bilo čutiti le na mej-
nih prehodih. Delo je vse dni potekalo 
tudi v carinarnici v Mariboru. Carinje-
nje blaga, še vedno za vso Jugoslavijo, se 
je odvijalo v prisotnosti večjega števila 
pripadnikov TO. Več kot 60 jih je bilo 
neposredni bližini in v stavbi, kjer so 
tudi spali, pri vhodu v stavbo pa je bil 
poleg carinskega delavca še policist.

V tako zastraženi objekt je upravnik 
Mirko Weingerl dobil obvestilo polici-
stov s kontrolne točke na novi meji, da 
želijo vstopiti v Slovenijo predstavniki 
Zvezne carinske uprave iz Beograda in 
so namenjeni v Maribor. Upravnik je 
v dogovoru z organi državne varnosti 
dal soglasje za vstop v državo in jih na-
potil v hotel Slavija ter se dogovoril za 
srečanje naslednji dan. Spomni se, da 
je bil to prvi četrtek v juliju leta 1991.

Naslednjega dne je »delegacija« v jutra-
njih urah prišla v carinarnico, polno 
pripadnikov TO, na vhodu sta jih 
pričakala carinik in policist, ki sta jih 
spremila vse do upravnikove pisarne.

Ozračje je bilo dokaj naelektreno. 
»Najprej nam bo Zmaga skuhala 
kavico, potem pa se bomo dalje po-
govarjali«, je vljudno začel upravnik. 
Tako je tudi bilo. Skupino je vodil 
Vujadin Latinović iz Zvezne carinske 
uprave, ostali pa so bili iz carinarnic 
z območja Srbije in Makedonije, vsi s 
potnimi nalogi ZCU za izvršitev po-
sebne naloge. In kakšna je bila?
»G. Latinović mi je sporočil odločitev 
ZCU, da sem suspendiran z delovnega 
mesta upravnika, njegovi sodelavci pa 
bodo prevzeli druge vodstvene pol-
ožaje na carinarnici. Pred tem sem 
dobil odločbo iz Beograda, da sem 
premeščen na drugo delovno mesto 
v ZCU, na moje mesto pa se določi 
Vujadin Latinović. Pojasnil sem mu, 
da jaz in moji sodelavci nismo več v 
carinski službi SFRJ, temveč v sloven-
ski carinski službi, na mesto upravnika 
Carinarnice Maribor pa me je postavi-
la Republika Slovenija oz. sem na to 
mesto bil postavljen z odločbo pred-
sednika Izvršnega sveta RS Lojzeta 
Peterleta, ki me edini lahko premesti.

Dovolil sem mu, da se je po telefonu 
posvetoval z Beogradom, s takratnim 
direktorjem ZCU g. Sekulićem. Odloči-
li so se za odhod iz carinarnice, jaz pa 
sem jim svetoval, naj gredo naravnost 

Carinika Milan Kolarič in Suad Osmanbegovič v začetku kontole v Zavrču. 
Foto: Igor Napast, dokumentacija časopisa Večer
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Proti koncu osemdesetih, ko so težnje 
Slovencev po osamosvojitvi postajale 
vedno bolj jasne in realne, smo se 
cariniki v Šentilju pogosto šalili na ra-
čun morebitne “južne” meje; nekatere 
naše sodelavce si v Mariboru srečal s 
priponko: “Ko bom velik, bom carinik 
na Kolpi”. Sicer je to takrat izgledalo 
bolj kot šala oz. provokacija, ampak 
naše želje so se hitro uresničile.

Prva generacija carinikov je s Šentilja 
prispela v Gruškovje jeseni 1991. Prvi 
vtisi niso bili najlepši. Če je bil Šentilj 
takrat imenovan “dolina nasilja”, se je 

Prva generacija carinikov na Gruškovju 
porajalo vprašanje, kako bi poimeno-
vali Gruškovje. Ko si malo pogledal 
naokrog, si videl hribe, cesto, potok, 
čez potok zopet cesto, ki je peljala v 
isti smeri, pa brez kontrole. Dejansko 
je bila to kotanja, v kateri se je sonce 
prikazalo za nekaj ur sredi dneva. 

Prvi zametek mejnega prehoda je bil 
bivalnik, v katerem so svoje delo druž-
no opravljali slovenski policisti, hrvaški 
cariniki in slovenski cariniki. Čez čas 
je prispela druga generacija carinikov, 
medtem se je prehod dograjeval. Tako 
je carinski del prehoda sestavljala enota 

iz štirih zabojnikov. V skrajnem vzhod-
nem delu “kompleksa” sta kraljevala 
WC s prho in kuhinja z jedilnico, malo 
vstran se je širil hodnik, napolnjen z 
omarami. Pravokotno na hodnik je bil 
še en hodnik, ki je povezoval vstop in 
izstop ter hkrati omogočal z ene strani 
dostop do pisarne vodje izpostave, z 
druge strani pa do čakalnice za stranke 
ter naprej do prostora za administra-
cijo. V istem prostoru je bil pult, kjer 
so cariniki vnašali dokumente, in se je 
zaključil s prostorom za vodjo izmene. 
Obstajalo je še manjše skladišče, v kate-
rega smo vstopali z zunanje strani. 

nazaj v hotel in naj ne poskušajo iskati 
nasilnih rešitev, saj v tem primeru ne 
bom mogel jamčiti za njihovo varnost.

V nedeljo zjutraj smo jih skupaj z 
organi državne varnosti pospremili v 
Avstrijo, saj smo se z avstrijskimi ob-
lastmi dogovorili za varen prevoz čez 
njihovo ozemlje, čeprav brez ustreznih 
osebnih dokumentov, vse do Madžar-

ske, tam pa so se Avstrijci dogovorili 
z madžarskimi oblastmi, da so varno 
prišli do mejnega prehoda v Subotici.

V tem času bi morala na zahtevo ZCU 
priti iz carinarnice v Zagrebu v Maribor 
‘izpomoč’, okrog 60 carinikov. Z upravni-
co Carinarnice Zagreb sva iskala rešitev, 
ki bi fante ubranila pred nevarno potjo 
in očitno sva našla zadosten argument, 

saj jim na pot ni bilo treba. Zagrebška 
upravnica je od Beograda zahtevala 
vnaprejšnje plačilo potnih stroškov in 
stroškov bivanja za vse carinike; nato ‘iz-
pomoč’ ni bila več potrebna, a tudi vstop 
v Slovenijo ni bil več mogoč.«

Podatke zbrala in prispevek pripravila:
Hermina Ropoša, CU Maribor

Izgradnja nadstrešnice na Gruškovju pred 15. leti 
Foto: Milan Klep
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Seveda smo bili popolnoma prepuš-
čeni vplivom narave. Na prehodu ni 
bilo nadstrešnice in ne kabin, tako 
da so cariniki ob jesenskem dežju z 
dežnikom skakali iz zabojnikov pred 
vozila, ki so prehajala mejo. Pred 
prihodom zime smo se ustrezno orga-
nizirali, tako da smo za delo nabavili 
dve paleti, ki smo ju naložili eno vrh 
druge. Kompas MTS nam je prijazno 
odstopil promocijski dežnik in že smo 
bili pod streho ter pričarali simulacijo 
mejne točke. Simulacijo zato, ker se je 
nekaj prometa odvijalo tudi preko po-
toka Rogatnica na makadamski cesti, 
ki je bila prvotno namenjena lokalne-
mu prometu in dostopu do kmetij na 
slovenski strani meje, po vzpostavitvi 
carinske kontrole na glavni cesti pa se 
je bolj ali manj uspešno uporabljala za 
izogibanje carinski kontroli. 

Iz tistih časov je veliko anekdot. S 
smehom smo marsikateri trenutek 
napravili znosnejši. Tako nam je ne-
kega dne voznik, ki je že prej dolga 
leta vozil ribe preko meje in smo 
ga poznali s Šentilja, na silo izročil 
soma, češ da so mu ga pustili pri raz-
kladanju vozila. Nekateri sodelavci 
so si takoj zaželeli okusnega kosila. 
Rečeno, storjeno. Kolega je pripravil 
za peko kar v kabini za prhanje, ki je 
po opravljenem delu izgledala, kot bi v 
njej klali svinjo. 

Somovo glavo smo vrgli v Rogatnico 
in ko je naslednje jutro prišel na delo 
pomočnik komandirja policije ter v 
potoku zagledal somovo glavo, ga je 
seveda zanimalo, kaj je s tem. Carini-
ki so se tiho muzali, le eden je bolj na 
tiho izustil, češ kakšne velike ribe so v 
tem potoku. V popoldanskih urah smo 
s prehoda zagledali istega pomočnika 
v civilni obleki, z veliko ribiško palico, 
ki jo je začel namakati v tisti mlakuži, 
imenovani potok. 

Glede na to, da je takrat na Hrvaškem 
divjala vojna, so hrvaški politiki po-
gosto uporabili naš prehod za pot 
proti Evropi. Tudi na njihov račun 
se spominjamo prenekaterih zgodb, 
dejstvo pa je, da so ti politiki skupaj 
s spremstvom večinoma zdivjali preko 
prehoda s takšno hitrostjo, da smo se 
raje umaknili na varno v zabojnik, ker 
bi bili drugače mokri ali prašni. Med 
takratnimi hrvaškimi politiki je bil 
izjema le Zdravko Tomac, ki je ob vsa-
kem prehodu meje izstopil iz vozila in 
se pozdravil ter rokoval s carinikom. 

Leta so tekla, promet se je vsako leto 
povečeval, cariniki so se menjavali, a 
mejni prehod se ni veliko spreminjal. 
Nameščene so bile kabine, postavlje-
na nadstrešnica, na izstopni strani so 
bili ob potoku postavljeni trije novi 
zabojniki (za policijo in carino), na 

vstopni je zraslo nekaj zabojnikov za 
špedicije. Tako je bilo tudi ob vstopu 
Slovenije v EU, leta 2005 pa je bil 
zgrajen nov prehod. 

Na osnovi zapisov kolegov Karla Janžka 
in Dejana Kranerja ter po lastnih 

spominih sestavil Milan Klep

Foto: Milan Klep

Nova in stara uniforma
Foto: Jože Petrena
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Tako pomemben dogodek, kot je 
osamosvojitev, ustanovitev lastne 
države, ostane v trajnem in živem spo-
minu. V tem času sem delal kot vodja 
izpostave, ki je obsegala mednarodni 
mejni prehod za potniški promet Ge-
derovci in tri maloobmejne prehode. 
Predosamosvojitveni čas smo cariniki 
doživljali tako kot vsi prebivalci Slo-
venije. Spremljali smo vse napetosti 
v Jugoslaviji in politična dogajanja 
v Sloveniji. Zaradi znanih razmer v 
tedanji skupni državi smo tudi mi 
(v veliki večini) podpirali uveljavitev 
pravice do odločanja o lastni prihod-
nosti in dejavnosti za osamosvojitev. 
Etnične in politične napetosti v naši 
družbi so se odražale pri vsakodnev-
nem izvajanju carinskega postopka 
v potniškem prometu. Poleg očitkov 
smo doživljali verbalne nacionalistič-
ne izpade in celo grožnje. Zaznavali 
smo skoraj vsakodnevne aktivnosti 
varnostno-obveščevalnih služb JLA 
na mejnem prehodu. Poseben način 
pritiska so bili tudi pogosti nočni pre-
miki vojakov iz bližnje stražnice, ki so 
obkolili mejni prehod in vadili napad 
na objekt.

Nastopil je 26. junij s svečano razgla-
sitvijo samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije, vendar je bilo 
praznovanje kratko. Že naslednji dan 
sta JLA in Savezna milicija začeli izva-
jati ukaz o zasedbi državne meje v Slo-
veniji. Helikopterja JLA sta pripeljala 
dodatne vojake in minomete kot okre-
pitev vojaškima enotama iz sosednjih 
mejnih stražnic in vojašnice iz Murske 
Sobote, ki sta že zavzeli položaje okrog 
mejnega prehoda. Ponoči istega dne se 
je začel boj za mejni prehod. 

Enota takratne mejne milice Gede-
rovci z rezervnimi miličniki in eno-
te TO so proti jutru prisilile enote 

JLA k umiku v stražnico Petanjci in 
končno k vdaji. Tako je mejni prehod 
ostal nezavzet. Za promet je bil zaprt 
praktično samo eno noč. V primeru 
vojaške zasedbe bi bil mejni prehod 
Gederovci z vsemi maloobmejnimi 
prehodi popolnoma zaprt za ves pro-
met, kar se na srečo ni uresničilo. 

Carinski delavci smo bili na mejnem 
prehodu prisotni ves čas – tudi v času 
bojev – in smo opravljali svoje delo, 
kolikor je bilo mogoče. Nekaj sodelav-
cev iz izpostave je bilo takrat aktivnih 
v enotah TO. Po nekajdnevnih bojih 
na območju vse Slovenije se je začelo 
stanje umirjati. Prometa je bilo v teh 
dneh zelo malo, še največ je bilo iz-
stopov tujcev, ki so se vračali domov 
ali pa se umikali iz Slovenije in drugih 
delov Jugoslavije. Posebej prijetni so 
bili prihodi okoliških krajanov, ki so 
na prehod prišli izrazit podporo in 
veselje, da je ostal odprt. Zapomnil 
sem si dogodek, ki se mi je takrat 
zdel skoraj neverjeten. Starejša za-
konca sta potovala v Avstrijo in vsa 

začudena spraševala, kaj se dogaja, 
da so postavljene straže okrog mej-
nega prehoda in je toliko oboroženih 
miličnikov. Očitno že kar nekaj časa 
nista spremljala poročanja medijev in 
dogodkov, saj sploh nista vedela, da 
smo v vojni.

Osebna poznanstva in dobri odnosi z 
avstrijskimi kolegi so nam takrat po-
magali, da je do odprtja drugih mejnih 
prehodov na našo prošnjo začasno po-
tekal tudi tovorni promet, kar je veliko 
pomenilo za naša podjetja pri nabavi 
potrebnega repromateriala in dostavi 
blaga po že dogovorjenih pogodbah. 

Po sprejetju Brionske deklaracije 
je mejni prehod v avgustu obiskala 
skupina evropskih opazovalcev, ki so 
ugotavljali, ali se sprejeta deklaracija 
izvaja na terenu. Promet na mejnem 
prehodu se je postopoma normali-
ziral, carinske postopke smo izvajali 
v skladu s takratnimi predpisi in do-
datnimi navodili. 8. oktobra je potekel 
moratorij na osamosvojitvena dejanja.

Na Gederovcih prehod zaprt le eno noč

Foto: Arhiv CU Murska sobota
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Slovenija se je intenzivno pripravljala 
za sprejem nove in uveljavitev že 
sprejete zakonodaje, poleg tega pa 
na prevzem in nadzor celotne meje 
v Sloveniji. V pristojnost Carinarnice 
Murska Sobota so prišli novi mejni 

prehodi na meji z Republiko Hrvaško, 
kar je v začetku povzročilo precejšnje 
kadrovske težave. Postopno se je iz-
grajevala nova carinska služba Repu-
blike Slovenije, carinski predpisi pa so 
se začeli prilagajati potrebam časa.

V svojih spominih na čas osamosvojitve 
sem skušal opisati takratno dogajanje, 
kot sem ga doživljal. Vsi, ki smo se takrat 
odločili in smo prispevali svoj skromni 
delež k organiziranosti in delu carinske 
službe, smo lahko na to ponosni.

Ludvik Mörec, CU Murska Sobota

Osamosvojitvena vojna je dala mojim 
doživetjem poseben pečat. V tem ča-
su sem služboval na mejnem prehodu 
v Gornji Radgoni. Bil sem zadnji 
carinski delavec, ki je zapustil mejni 
prehod pred prihodom jugoslovanske 
vojske v Gornjo Radgono. Pred tem 

Odhod zadnjega carinika z MP 
Gornja Radgona

sem imel v nočni izmeni kontrolo 
iz Zvezne carinske uprave. Namig 
Jelača me je precej dolgo zasliševal 
o načinu dela, “odvajanju” denarja in 
drugem. Nisem mu dal nobene izjave 
in sem ga odslovil, naj se zjutraj javi 
pri upravniku carinarnice. 

Pred svojim odhodom sem službene 
stvari (računalnike, pisalne stroje, 
klešče) dal v dve kovinski omari, ki sta 
po vdoru jugoslovanske vojske ostali 
zaklenjeni in nepoškodovani. Ob od-
hodu mi je komandir takratne mejne 
policije dejal, da se bo policija pričela 
umikati v bližnji gozd in da grem lah-
ko z njimi. Odgovoril sem mu, da sem 
vse, kar je bilo mogoče, pospravil, za-
klenil, ključe, pečate, žige in denar pa 
nesem s sabo domov. Tako sem odšel 
z mejnega prehoda peš, približno dva 
kilometra ob reki Muri, do doma pa 
me pripeljal voznik mopeda. 

Po končani osamosvojitveni vojni sem 
se vrnil na uničeni mejni prehod, kjer 
sem s sodelavci pričel s čiščenjem in 
opravljanjem carinskega dela.

Štefan Ščap, upokojeni delavec CU 
Murska Sobota 

Foto: Arhiv CU Nova Gorica 
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Tudi Carinarnica Celje je bila junija 
1991 vključena v »program disciplini-
ranja«, ki ga je izvajala Zvezna carinska 
uprava (SUC) iz Beograda v Sloveniji. 
V ta namen so teden dni pred začetkom 
vojne za Slovenijo prišli v našo carinar-
nico iz Beograda trije carinski revizorji 
inštruktorji, ki naj bi kontrolirali naše 
delo in nam pomagali pri delu.

Prve dni je bilo enako kot ob prejšnjih 
zveznih kontrolah, po nekaj dneh pa je 
postalo dokaj mučno, saj je zmanjkalo 
snovi za kontrolo. Potrebno je bilo poča-
kati na dan D, ko naj bi prevzeli vodenje 
Carinarnice Celje. S seboj so namreč že 
imeli odločbe o zamenjavi upravnika in 
šefov izpostav v Celju in Velenju.

V zgradbo carinarnice je v noči s 26. na 
27. junij prispela enota TO Slovenije, 
da bi zavarovala objekt. Ko so zjutraj 
iz hotela Evropa prispeli revizorji, so 
bili povabljeni v upravnikovo pisarno, 
kjer jim je upravnik ob kavi pojasnil 
razmere. Jasno jim je bilo povedano, da 
v naši carinarnici ne morejo opravljati 
nobenega dela več. Brez ugovarjanja so 
zapustili carinarnico.

Na naše veliko presenečenje so nasled-
nje jutro spet prišli. Z njimi je bila tudi 
ženska, ki je prejšnje dni ni bilo. Pred 
vhodom v carinarnico je njihov avto-
mobil ustavil oborožen pripadnik TO, 
ki jim ni dovolil izstopiti iz avtomobila 
in je poklical upravnika. Ta jim je raz-
ložil, da ne morejo več v carinarnico, 
in jim svetoval, naj čim prej zapustijo 
Slovenijo preko Zidanega Mosta in 
Krškega, kjer je bila odprta še edina 
pot proti Beogradu.

Nasveta žal niso upoštevali, temveč so 
se v skladu z navodili SUC zatekli v vo-
jašnico JLA v Celju, za kar smo izvedeli 
šele po deblokadi vojašnice. 

Revizorji iz Beograda
Revizorji so svoje doživetje in občutke 
pozneje opisali v eni izmed zadnjih šte-
vilk lista delavcev carinske službe SFRJ 
CARINIK, v članku »Ratni izveštaj SMB 
(sivo maslinaste boje) carinika - U prvim 
obrambenim redovima«. V nadaljevanju 
skrajšano povzemam ta članek, da 
starejše carinike spomnim na tiste čase, 
mlajše sodelavke in sodelavce pa sezna-
nim z vojnimi časi slovenske carinske 
službe v letu 1991. Takole je poročal 
jugoslovanski carinski časopis:
»... carinsko uniformo smo zamenjali 
z vojaško in namesto pisal ali klešč za 
plombiranje smo v roke vzeli puške in delili 
usodo z vojaki JLA, med katerimi smo se 
nepričakovano znašli. Za moški del naše 
štiričlanske ekipe to ni bila neka posebna 
situacija, za sodelavko pa je bil to velik šok 
– a se je zelo dobro vživela v ta položaj, 
tako da je kmalu dobila ime ‘vojnička 
majka’ ... 27. junija nas je pred vhodom 
v carinarnico v Celju pričakal oborožen 
teritorialec, ki nam ni dovolil vstopa v 
zgradbo. Upravnik carinarnice nam je 
sporočil, da smo nezaželeni, ker je tu sedaj 
slovenska carina in ne zvezna. Tako smo z 
v naše hrbte uperjenimi puškami zapuščali 
svoje dosedanje delovno mesto in se vrnili 
v hotel. V hotelu smo zvedeli, da je za 
nami razpisana poizvedba (tiralica), zato 
smo skozi hotelsko kuhinjo poiskali izhod 
– rešitev pred teritorialci, ki so nas pravkar 
hoteli vkleniti …
Po posvetu s SUC smo bili napoteni v 
kasarno v centru Celja, kamor nam je 
nekako tudi uspelo priti. Kasarna je bila 
namreč pod blokado TO, v njej sta bila 
izključena elektrika in telefon, starešinski 
kader pa se je pripravljal na predajo ...
Številčno stanje v kasarni se je kmalu 
zmanjšalo na vsega nekaj starešin in 150 
vojakov, od katerih polovica še ‘zakletve’ 
ni opravila … in nas štiri carinike (ena 
carinica), ki smo na lastno zahtevo vzeli 
orožje v roke. Okoli kasarne je bilo 2000 
teritorialcev, med katerimi so bili tudi 

prebegli iz kasarne ... Na mlade vojake, 
ki so jih zapustili starešine, je bil vršen 
velik psihološki pritisk … Pod psihološkim 
pritiskom, v strahu, napetosti in negotovosti 
smo v kasarni preživeli 7 dni in 7 nepre-
spanih noči tudi mi. Eden naših kolegov 
vseh teh pritiskov ni več prenašal, zato 
nam je nekako uspelo vzpostaviti pismeni 
kontakt s teritorialci in jim pojasniti, da 
smo mi cariniki in da se želimo le vrniti 
domov, z njihovo garancijo, da nas ne bodo 
zajeli. Po mnogih peripetijah, policijskih 
obdelavah, negotovosti (da bomo mogoče 
kljub vsem zagotovilom le zajeti), se nam je 
uspelo prebiti skozi barikade in ob slabem 
vremenu na poti vrniti domov ... V Celju ni 
bil izstreljen niti en naboj .… Ostal nam je 
pa čuden občutek, ko smo se po vsem doži-
vetem končno zopet znašli na svobodi ... !«

Skoraj celotna številka lista CARINIK 
s pomenljivim naslovom na naslovnici 
»Jedinstvena služba – dokle?« (Enotna 
služba – kako dolgo še?) je bila posve-
čena zapisom spominov na dogodke, ki 
so jih delavci takratne SUC Beograd 
preživeli na območju Slovenije v času 
slovenske vojne, ko so bili v Slovenijo 
napoteni z nalogo, da prevzamejo vod-
stvo v vseh slovenskih carinarnicah.

Spomine zbral in zapis oblikoval: 
Ivan Šef, Izpostava Celje

Ivan Šef
Foto: Arhiv CU Celje
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Tudi v Celju nas je bilo strah 
V Carinski izpostavi Celje je bilo stanje 
vse bolj negotovo. Bilo nas je zelo strah. 
Imeli smo nekaj sodelavcev iz drugih 
republik, pa tudi informacij od vodilnih 
v carinarnici ni bilo nobenih. Ob po-
slušanju radia, kaj se dogaja po Sloveniji, 
je postajalo vedno bolj napeto. Vse ob-
jekte na območju Carinarnice Celje 
(skladišča, prostore špedicije in carine) 

Leta 1988 sem bil imenovan za 
vodjo Carinske izpostave Aerodrom 
Ljubljana in to dolžnost opravljal do 
leta 1994. Na letališču sem bil tudi 
v času vojaške agresije na Republiko 
Slovenijo. Zato bi rad osvetlil ne-
katere dogodke, ki so jih mnogi že 
pozabili, hkrati pa vemo, da so bili 
odločilni tudi za našo službo v samo-
stojni Sloveniji.

Brnik v osamosvojitveni vojni

je varovala TO. Pritisk se je večal in ker 
nismo vedeli, kaj se bo zgodilo, sva se s 
sodelavcem inšpektorjem Bogom Planin-
cem ob koncu delovnega dne spontano 
odločila, da umakneva vse kontrolnike 
za knjiženje deklaracij, računalnik, ki je 
služil za obračune, in arhiv tekočega leta 
na različne skrivne lokacije na območju 
carinarnice. S tem dejanjem sva onemo-
gočila, da bi prišla dokumentacija v roke 
ljudem, ki so prišli iz Beograda. 

Naslednji dan smo zaposleni prišli v 
službo s tesnobo v srcu. Že čez pol ure 
smo si lahko oddahnili, saj je bila sku-
pina iz Beograda zadržana v kasarni 
Celje, kjer so bili varovani s strani TO. 

Nista minili dve uri, ko se je zgodil 
incident s stranko v postopku cari-
njenja. Lastnik, ki je hotel ocariniti 
osebno vozilo za BiH, nas je skupaj 
s svojim očetom pričel zmerjati in se 
grobo obnašati v prostoru za stranke. 
Zaradi preventive smo poklicali po-
stajo milice v Celju. Le nekaj minut 

Viljem Kuzma
Foto: Arhiv CU Celje

zatem je prispela skupina miličnikov, 
ki je po hitrem postopku vklenila oba 
(sina in očeta). Naša previdnost se je 
pokazala za upravičeno, saj je bil eden 
izmed njiju nekdanji miličnik iz Banja 
Luke in oborožen z vojaško pištolo. 

Drugih incidentov v Celju v tistem 
času ni bilo. Kontrolnike smo vsak 
dan ob koncu delovnega dne skrili, in 
to vse do konca vojne v Sloveniji. Tudi 
vodstvo iz Beograda je bilo do konca 
vojne na »varnem« v zavetju celjske 
kasarne in pripadnikov TO Slovenije.

Moram povedati, da so bili vsi sode-
lavci iz drugih republik lojalni z nami. 
Tudi njih je bilo zelo strah, verjetno še 
bolj kot nas.

Vse se je končalo v naše zadovoljstvo. 
Ta čas strahu je tako ostal le še zgo-
dovina in obenem pomnik bodočim 
generacijam.

Viljem Kuzma, Izpostava Celje

[CARINARNICA LJUBLJANA]  >  >  >  >  >

Ob osamosvojitvi Slovenije se je v 
okviru Republiškega sekretariata za 
finance oblikovala Republiška ca-
rinska uprava, ki jo je vodil direktor 
Franc Košir, tudi član republiške 
koordinacijske skupine. Za upravnika 
Carinarnice Ljubljana je bil imenovan 
Milan Ozmec, ki je odločitve in navo-
dila republiške koordinacijske skupine 
prenašal na vodje carinskih izpostav. 

Vse zadolžitve so bile zaradi tajnosti 
posredovane ustno.

Priprave na delo carinske službe v 
samostojni Sloveniji so potekale že 
vse leto 1991. S problematiko smo 
bili vodje izpostav seznanjeni na 
sestankih kolegija upravnika, naloge 
pa smo izvajali tudi na podlagi ustnih 
zadolžitev.
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Dogodki v času osamosvajanja so na 
Carinski izpostavi Aerodrom Ljublja-
na potekali precej burno. 

25. junija 1991 so bile že izdane od-
ločbe o razporeditvi na delovno mesto 
v Republiško carinsko upravo. V Ca-
rinsko izpostavo Aerodrom Ljubljana 
smo dobili priponke z napisom CARI-
NA REPUBLIKA SLOVENIJA. Zato 
sem vse delavce izpostave zadolžil, da 
so z uniform odstranili oznake Zvezne 
carinske uprave Jugoslavije in si pripe-
li razdeljene priponke.

V torek, 26. junija, sem po telefonu do-
bil opozorila in naloge. Izvedel sem, da 
je Zvezni izvršni svet (ZIS) 25. junija 
odredil Zvezni carinski upravi (ZCU), 
da naslednji dan ob 00.00 začne z 
izvajanjem »Odluke o obezbeivanju 
izvršavanja saveznih propisa o naplati 
carine i drugih uvoznih dažbina na 
teritoriji Republike Slovenije, jer je ova 
republika, kao i više puta ranije, odbila, 
da primenjuje dogovor postignut sa 
SIV-om 20. juna.«* 

Zvezna carinska uprava je določila 62, 
predvsem srbskih carinskih delavcev 
(delavce Zvezne carinske uprave in 

Letališče Brnik v začetku 90. let 
Foto: Danilo Cvetnič (fotografija iz monografije Dotik neba iz zemlje)

* Iz lista Carinik o vojnih dogodkih v 
Sloveniji.

lojalne šefe več-
jih izpostav po 
Jugoslaviji), da 
skupaj z zapo-
slenimi v carinar-
nicah v Sloveniji 
zagotovijo izvaja-
nje odloka ZIS. 
Mišljeni sta bili 
odstranitev šefov 
carinskih izpo-
stav v Sloveniji 
in izvajanje od-
ločitve ZIS-a po 
direktivah ZCU. 

Ko so ugotovili, da s prepričevanjem 
ne bodo uspeli, so z grožnjami zapu-
stili prostore carinske izpostave. 

Medtem je postaja milice na Brniku že 
dobila nova navodila. Izvedel sem, da 
so ob izhodu iz objekta vse štiri zadrža-
li in jih odpeljali z območja letališča.

Okoli 12. ure je letališče v nizkem letu 
preletelo vojaško letalo. Okoli 13. ure 
je iz kontrolnega stolpa prišlo obvesti-
lo, da so iz Beograda dobili depešo, 
da so tako letališče Ljubljana kot tudi 
vsa druga letališča v Sloveniji zaradi 
tehničnih razlogov zaprta.

V izpostavi sem za nočni čas odredil 
dežurnega carinika Tomaža Muska, 
ker sem vedel, da letališča v bližnji 
prihodnosti ne bodo odprli za letalski 
potniški in tovorni promet.

V okviru letališča je bila oblikovana 
skupina, ki je sledila dogajanju v 
Jugoslaviji. Tako so po najavi prileta 
transportnih letal ob 20.35 vedeli, da 
bi to pomenilo letalsko invazijo in so 
iz kontrolnega stolpa prepovedali pri-
stanek, na pristajalno stezo pa posta-
vili ovire: vstopne stopnice za letala, 
prikolice, vlačilce itd. Nekaj ur pozne-
je so na cestah že hrumeli tanki.

V sredo, 27. junija, po 6. uri zjutraj, 
sem poskušal s svojim vozilom priti 
do letališča, vendar sem se moral na 
obvoznici ustaviti zaradi tankov in 
barikad. Ugotovil sem, da do Brnika 
ne bom mogel priti, zato sem se vrnil 
in se javil v upravni zgradbi Carinar-
nice Ljubljana na Šmartinski 152a 
pri upravniku Milanu Ozmecu. Po 
telefonu sva sprejemala klice ostalih 
sodelavcev Carinske izpostave Aero-
drom Ljubljana. Večina je sporočila, 
da ne morejo priti do izpostave, saj 
so bili na vseh dovoznih cestah do 
letališča barikade in tanki z vojsko 
JLA, zato sva jih razporedila na druge 
lokacije v Ljubljani in Kranju.

Povezal sem se s postajo milice na 
Brniku, kjer je komandir že vedel za 
akcije ZIS-a. Dogovorili smo se, da 
bodo posredovali, če bi bilo potrebno. 
V organizaciji Aerodroma Ljubljana 
so na letališču že postavili slovenske 
zastave.

Kmalu so se na letališče pripeljali 
štirje predstavniki ZCU, ki so želeli 
vstopiti v Carinsko izpostavo Aero-
drom Ljubljana. Odločil sem se, da jih 
bom sprejel v svoji pisarni, prisotne 
sodelavce pa sem obvestil o odločitvi 
in jih pozval, naj bodo pozorni, če bi 
se zgodilo kaj nepredvidenega.

Po prihodu vseh štirih predstavnikov 
ZCU v mojo pisarno sem ugotovil, da 
niso imeli namena biti nasilni, ampak 
so me hoteli s političnim prepričeva-
njem pripraviti do tega, da bi jim odsto-
pil vodenje izpostave. Ugotovil sem, da 
naj bi moje mesto zasedel eden izmed 
četverice, ki je bil sicer vodja Carinske 
izpostave Aerodrom Split. 

Prepričevali so me, da je to moja za-
dnja priložnost, da ne smem nasedati 
Koširju, da ne delam po predpisih, naj 
jim v miru predam vodenje izpostave 
in podobno. Pojasnil sem jim, da je 
odločitev Slovenije jasna, da smo raz-
glasili samostojnost, da imamo namen 
vztrajati do končne razdružitve. 
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Do prostorov Carinske izpostave Ae-
rodrom Ljubljana na Brniku je uspelo 
s kranjske strani priti carinskima 
delavcema Alojzu Fajmutu in Jožetu 
Ančimru, z ljubljanske pa Franciju 
Sitarju mimo že postavljenih barikad. 
Šoferju kombija Mihu Grubarju in 
cariniku Zvonetu Perovšku je uspelo 
priti do Zg. Brnika, kjer sta se po 
telefonu javila iz gostišča Cilka. Sveto-
vali smo jima, naj se poskusita vrniti v 
Ljubljano, na Šmartinsko 152a.

S Fajmutom, Sitarjem, Ančimrom in 
Muskom smo se po telefonu dogovo-
rili, da vse carinske pečate in klešče 
pospravijo v železno blagajno in po-
skusijo čim bolj pospraviti in zaščititi 
vse carinske dokumente v izpostavi. 
Potem smo Musku, ki je dežural po-
noči, predlagali, da poskuša letališče 
zapustiti, kar mu je po kolovoznih 
poteh skozi gozd tudi uspelo.

Po 9. uri smo potem napotili iz izpo-
stave tudi Ančimra, okoli 13. ure pa 
še Fajmuta in Sitarja, ker je bila na 
letališču najavljena evakuacija zaradi 
možnega letalskega napada. Vsem 
je po stranskih poteh uspelo priti z 
okupiranega območja.

Zvone Perovšek, ki je relativno hitro 
prišel na Šmartinsko 152a, je bil 
zadolžen, da pri vhodu v zgradbo 
Carinarnice Ljubljana preverja ose-
be, ki vstopajo. Dobili smo namreč 
informacije, da bi se lahko kdo izmed 

62 carinskih delavcev ZCU zatekel v 
naše prostore, saj so nekatere medtem 
že zadržali pripadniki TO in milice po 
Sloveniji. Jaz sem bil s strani upravni-
ka Ozmeca določen, da s Perovškom, 
če bi do take situacije prišlo, opraviva 
identifikacijo in zadrživa sumljive 
osebe.

V četrtek, 28. junija, so se naloge 
prejšnjega dne nadaljevale: varovanje 
ob vstopu oseb v objekt Carinarnice 
Ljubljana, telefonska koordinacija de-
la delavcev na rezervnih lokacijah ter 
preverjanje informacij z Aerodroma 
Ljubljana, čeprav delavcev carinske 
službe tam ni bilo.

Sporočeno je bilo, da je bil izveden 
letalski napad na letališče, poškodo-
vani so bili letala, hangar ADRIE, 
policijski prostori, parkirni prostori in 
avtomobili, manevrske površine. 

Izvedeli smo, da je jugoslovanska 
armada iz tankov na južni strani leta-
lišča streljala na vozilo novinarjev na 
letališki ploščadi. V popolnoma unič-
enem vozilu sta umrla tuja novinarja. 
Streli so zadeli tudi prostore Carinske 
izpostave Aerodrom Ljubljana.

V petek, 5. julija, so se po pogovorih 
Janše, Bavčarja in generala Rašeta 
enote jugoslovanske armade s tanki, 
ki so več kot teden dni obkoljevali 
letališče, odpeljale.

V ponedeljek, 8. julija, je nekaj de-
lavcev Carinske izpostave Aerodrom 
Ljubljana po desetih dneh prišlo na 
delo na letališče, čeprav je bilo letališ-
če uradno zaprto. Beograjska kontrola 
ni dala dovoljenja za letalski promet 
do 26. julija.

Ob prihodu v svoje prostore smo 
ugotovili, da so tankovski streli med 
drugim prebili cev centralne kurjave, 
kar je povzročilo poplavo, poškodova-
lo pohištvo z dokumenti, dvignilo tla 

in povzročilo veliko umazanijo. Drugi 
streli so poškodovali zidove, okna in 
okenske okvire ter prebili pet omar. 
Prva skrb je bila torej odprava škode 
in vzpostavitev stanja v prostorih za 
normalno delo. 

Ker letalski promet nad Slovenijo 
ni bil dovoljen, smo prevoznikom 
in špedicijam dovolili, da se blago-
vni letalski promet odvija do letališč 
v Avstriji in Italiji, blago do letališča 
pripelje s tovornjaki in na Carinski 
izpostavi Aerodrom Ljubljana, kot 
lokaciji, določeni v izrednih razme-
rah, carini blago na podlagi letalskih 
tovornih listov.

Tako smo v Carinski izpostavi Aero-
drom Ljubljana kljub zaprtemu zrač-
nemu prostoru do 26. julija v izrednih 
razmerah carinili letalske pošiljke kar 
na tovornjakih.

Božidar Sotler, vodja Izpostave Jarše 

Foto: arhiv Aerodroma Ljubljana 
(fotografija iz biltena Letališče Ljubljana 1991)

CI Aerodrom Brnik – poškodbe opreme
Foto: Zvonko Perovšek
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V Krškem nismo podlegli pritiskom
V obdobju do 25. junija so organi 
zvezne oblasti (Zvezni izvršni svet 
in Zvezna carinska uprava) preko 
carinske službe v Republiki Sloveniji 
poskušali izvajati pritisk na novo de-
mokratično oblast in Vlado Republike 
Slovenije. Zahtevali so, da carinska 
služba slovenskim podjetjem ne bi 
carinila blaga, če ne bi predložila do-
kazila, da so zapadle carinske dajatve 
plačali in so nakazane na račun Zvez-
ne carinske uprave v Beogradu. 

Če bi carinska služba v Sloveniji ta-
krat izvajala zahteve Zvezne carinske 
uprave, bi slovenskim podjetjem in 
gospodarstvu povzročili veliko škodo, 
saj bi z blokado uvoza reprodukcij-
skega materiala, opreme in rezervnih 
delov ustavili slovensko gospodarstvo. 
Namen zveznih oblasti je bil, da bi na 
ta način povzročili pritisk podjetij in 
gospodarstva na slovensko vlado in ji 
s tem otežili osamosvojitvene procese. 
Kljub pritiskom je carinska služba v 
Sloveniji vztrajala pri podpori Vlade 
Republike Slovenije in zato odredb 
Zvezne carinske uprave ni spoštovala 
oziroma izvajala. To je v Beogradu 
povzročilo tolikšno nervozo, da je no-
voimenovani direktor Zvezne carinske 
uprave Sekulič maja in junija preko 
sredstev javnega obveščanja grozil 
carinski službi v Sloveniji z zamenjavo 
upravnikov carinarnic, šefov izpostav 
in drugih delavcev, ki ne spoštujejo 
njihovih odločitev. Vendar tudi to ni 
pomagalo.

V Carinski izpostavi Krško smo v 
tistem času carinili opremo za rekon-
strukcijo papirnega stroja v tovarni 
papirja in celuloze VIPAP, Krško. Uvoz 
se je izvajal postopoma, tako da je bila 
v maju in juniju 1991, v času najhujših 
pritiskov, uvožena opreme v vrednosti 
50 milijonov ameriških dolarjev (200 

kamionskih pošiljk). Če bi takrat 
popustili pritiskom, bi onemogočili 
rekonstrukcijo papirnega stroja. Rekon-
strukcija je bila večinoma končana pred 
agresijo jugoslovanske vojske in zveznih 
oblasti na Republiko Slovenijo.

Ob pritiskih zveznih oblasti so istočas-
no potekale priprave na vzpostavitev 
carinske kontrole na meji z Republiko 
Hrvaško. V sredini meseca junija sem 
bil v soboto ob 8. uri zvečer obveščen, 
da imamo naslednji dan, v nedeljo ob 
7. uri zjutraj sestanek kolegija Carinar-
nice Ljubljana v Ljubljani. Bilo je lepo 
nedeljsko jutro, polno negotovosti, saj 
se je pritisk zveznih oblasti stopnje-
val. Upravnik Carinarnice Ljubljana 
Franc Košir je uvodoma pojasnil, da 
je nenavadni čas sklica kolegija po-
vezan z varnostjo. Ker so se grožnje 
Zvezne carinske uprave povečevale, 
smo na sestanku dobili usmeritve, da 
se povežemo s pristojnimi upravami 
za javno varnost, ki nam bodo v pri-

meru fizične ogroženosti izpostav in 
zaposlenih nudile zaščito in pomoč.

G. Košir je v nadaljevanju povedal, 
da bomo po razglasitvi samostojno-
sti vzpostavili carinsko kontrolo na 
mejnih kontrolnih točkah z Republiko 
Hrvaško, za kar se moramo ustrezno 
pripraviti, organizirati. Zavedali smo 
se resnosti položaja, saj so v tistem 
času prihajale že zelo resne grožnje 
s strani zvezne vlade in jugoslovanske 
vojske, da ne bodo dopustili posta-
vitve carinske in mejne kontrole na 
notranjih republiških mejah. Bili smo 
pripravljeni, da gremo na kontrolne 
točke na mejo z Republiko Hrvaško in 
zagotovimo vzpostavitev carinskega 
območja Republike Slovenije. 

Po vrnitvi s kolegija sem v nedeljo 
popoldan stopil v stik z načelnikom 
Uprave za javno varnost Krško Raj-
mundom Vebrom in mu predstavil ne-
varnost, ki je grozila izpostavi Krško 

Foto: Arhiv CU Nova Gorica 
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Bolj ko se je bližal dan razglasitve ne-
odvisnosti, večji je bil pritisk in večja 
so bila pričakovanja. Pritisk smo vzdr-
žali, pričakovanja pa smo uresničili 8. 
oktobra, ko smo vzpostavili carinsko 
kontrolo in nadzor na meji z Republi-
ko Hrvaško.

Carinska služba Republike Slovenije 
je v procesu osamosvajanja Slovenije 
naredila veliko in več, kot je bilo pove-
danega v medijih. Zavedali smo se in 
se še danes, da je carinski sistem eden 
izmed temeljev državnosti, zato smo 
ga pomagali ustvariti in s tem dodali 
pomembnem del k samostojnosti in 
neodvisnosti slovenske države.

Ivan Lah, CU Brežice

in zaposlenim v izpostavi. Načelnik 
UJV Krško mi je zagotovil pomoč. 

Bolj ko se je približeval dan razglasit-
ve samostojnosti Republlike Slovenije, 
večja je bila nevarnost, da bodo zvezni 
organi s pomočjo JNA poskušali pre-
vzeti nadzor nad carinsko službo v 
Sloveniji. Obstajala je nevarnost areta-
cij carinskih delavcev. Zaradi tega me 
je pomočnik upravnika Milan Ozmec 
obvestil, naj zaposleni v prihodnje 
hodimo v službo raje v civilni obleki, 
da ne bomo izpostavljeni. Med delo-
vnim časom smo bili pozorni na vse, 
še zlasti na prisotnost vozil JLA v bli-
žini. Pozorni smi bili zato, da bi se v 
primeru nevarnosti lahko pravočasno 
zaščitili in zaprosili za pomoč UJV. 

JUŽNA

Smo se pred petnajstimi leti skup dobili,
da bi južno mejo poživili.
Smo se natepli z vseh vetrov,
vse do triglavskih vrhov.
Jeseničani so nas marsičesa naučili,
Ljubljančani so lepo z nami govorili.
A mi Posavci nismo dovolili,
da bi cviček v Ljubljano nam vozili,
skupaj družno smo stopili,
se carinskih zakonov naučili.
Potlej za nas ni bilo več mej,
ne v službi, ne po njej.
Uniforme pridno smo nosili,
večkrat se dobili,
da smo zakone in člene lažje  osvojili.
Ko smo osvojili zakonik,
carina bila je pravi  hit.
Zdaj smo se že porazgubili,
nove položaje osvojili,
vendar lepih začetnih dni
ne bomo nikdar pozabili!

 Mojca Tabor

Foto: Arhiv CU Nova Gorica 
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Ozrimo se na naše začetke na Obrežju, na pot, ki smo jo 
prehodili. Začetki »starih Obrežanov« segajo v spomladan-
ski čas leta 1992, ko smo začeli delo na CI Obrežje. Na 
mednarodnem mejnem prehodu Obrežje so nas pričakali 
novi prostori: bivalniki, nadstreški itd., ki so zdržali vse do 
decembra 2003. 

Povečini smo bili zelo mladi, praktično po šolanju in redki 
z izkušnjami. Pa nič zato. O carini tako in tako ni vedel 
nobeden nič. Na delu so nas pričakali izkušeni cariniki iz 
drugih carinarnic. V začetku z Jesenic in kasneje iz Ljub-
ljane. Mladi ljudje so po naravi željni izkušenj, spoznanj pa 
tudi priznanj. In ker je vsak začetek lep, nas na tiste čase 
vežejo izredno lepi spomini. Bili smo zagnani, vsrkali smo 
vsako novo znanje in novo izkušnjo. V jeseni 1992 se je 
na Obrežju vzpostavil sistem, ki je temeljil na transparent-
nosti, upoštevanju pisarniškega poslovanja, dorečenosti 
postopkov, sistemu organizacije dela itd.

V letih, ki so sledila, smo opravili potrebne strokovne izpite, 
zakrožili med izpostavama Dobova in Krško, se udeleževali 
usposabljanj in bogatili izkušnje. Kar nekaj jih je začelo s 
študijem ob delu.

Ob trdem delu so se na podlagi znanja, delovnih izkušenj 
in zagnanosti postopoma začeli vrstiti lepi dosežki na po-
dročju odkrivanja kršitev, zlorab in tihotapljenja.

Velike spremembe so se začele dogajati konec leta 2003. 
Decembra smo se preselili v nove prostore, saj je bila za-
ključena izgradnja novega mednarodnega mejnega prehoda 
Obrežje, ki je zares sodoben objekt in ponuja boljše delovne 
pogoje delavcem ter več možnosti za učinkovito izvedbo 
carinskih in drugih postopkov.

1. aprila 2004 je bil ustanovljen nov, najmlajši Carinski 
urad Brežice. Ob vstopu Republike Slovenije v EU se je 
Izpostava Obrežje po številu zaposlenih podvojila. K nam 
so prišli sodelavci iz drugih carinskih uradov. V skrbeh, če 
sploh pridejo in kakšni bodo, smo si oddahnili, saj smo 

Izpostava Obrežje od 
svoje ustanovitve

Ob razglasitvi samostojnosti je bila na Obrežju vzpostavljena 
kontrolna točka, na kateri so pričeli delovati policisti, ki so se 
morali ob agresiji JLA za nekaj časa umakniti.

Pričetek gradnje starega mejnega prehoda Obrežje je 
pomenil upanje carinikom Carinske izpostave Obrežje.

Stari mejni prehod Obrežje je začel dobivati obliko konec 
leta 1991 in je pomenil pridobitev prostorskih pogojev za 
delo carinske službe na mejnem prehodu Obrežje.
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kmalu videli, da so odlični ljudje in dobri sodelavci. Razvili 
smo nova prijateljstva in korektne odnose. Nekaj delavcev 
prihaja iz oddaljenih krajev, zato je del vsakdana, še po-
sebej pa v zimskem času, skrb za varen prevoz, saj zna biti 
cesta tudi usodna. 

Na izpostavi so se začeli povsem novi postopki, nove 
aplikacije ipd. V zadnjih dveh letih je bilo veliko revizij in 
delovnih obiskov, kar kaže na pomembnost in obenem tve-
ganje te mejne točke. Vsi obiski prinašajo bogate izkušnje v 
formalnem in neformalnem smislu.

Naj na koncu naštejemo nekaj ključnih besed za asociacijo 
na zadnjih 15 let na Obrežju: službena psička Rozi, Suba-
novi krofi, Idina kava, skupni prostori, skupni WC, službeni 
šofer Miha, gradnja novega prehoda, selitev, rušitev starega 
prehoda, nov CU Brežice, novi sodelavci iz drugih uradov, 
novosprejeti sodelavci. Ostajajo lepi spomini na druženje, 
spoznavanje in prizadevnost za ohranjanje dobro utečenih 
navad!

Postopen, a vztrajen razvoj carinske službe, pridobivanje iz-
kušenj zaposlenih na vseh ravneh, oblikovanje in negovanje 
dobrih medčloveških odnosov ter dobro delovno ozračje so 
podprli in omogočili praktično neboleč prehod na delo po 
zakonodaji in usmeritvah EU. 

Milan Kelher s sodelavci (Izpostava Obrežje)

Gradnja novega mejnega prehoda Obrežje se je pričela konec 
leta 2002 in trajala do decembra 2003. V času gradnje je 
bilo potrebnih veliko naporov vseh služb na mejnem prehodu, 
da so dela lahko potekala nemoteno ob sočasnem odvijanju 
prometa in zagotavljanju ustreznega nadzora.

Potniški promet v novem sijaju

Avtor teksta pod fotografijami: Anton Kmetič
Foto: Arhiv CU Brežice

Tovorni terminal v izgradnji

Novozgrajeni mejni prehod Obrežje je bil odprt 1. decembra 
2003. Vse službe so pridobile ustrezne delovne in tehnične 
pogoje za izvajanje dejavnosti. V okviru reorganizacije 
carinske službe ob vstopu Republike Slovenije v EU je bil 
1. aprila 2004 ustanovljen CU Brežice, ki deluje na lokaciji 
mejnega prehoda Obrežje.

Z vstopom Republike Slovenije v EU postane mejni prehod Obrežje 
kontrolna točka na desetem evropskem prometnem koridorju, 
preko katerega se lahko prevažajo vse vrste blaga, ki so zavezane 
predpisom Skupnosti s področja prepovedi in omejitev. 
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8. oktobra 1991 je slovenska carina 
postavila svoje vrste na južno mejo in 
vzpostavila mejne prehode z Republi-
ko Hrvaško. Sežanska carinarnica je 
odprla tri mejne prehode: železniški 
prehod Ilirska Bistrica ter cestna pre-
hoda Jelšane in Starod (ob odprtju 
Podgrad).Vendar je pred tem tudi 
sežanska carina bila svojo vojno …

Ena ključnih oseb, ki je osamosvojitev 
Slovenije aktivno spremljala od začet-
ka in vse do vzpostavitve mejnih preho-
dov z Republiko Hrvaško, je bil Darko 
Žigon, carinik, ki je svojo pot začel v 
Carinarnici Sežana 2. julija 1975, se 
tu povzpel do vodje ekipe za zatiranje 
tihotapstva, med agresijo na Slovenijo 
stal v vodstvenih vrstah teritorialne 
obrambe, 2. julija 1991 ponovno odprl 
mejni prehod Fernetiči, po vojni vpe-
ljal carino na mejni prehod Starod kot 
v. d. vodje izpostave, nato nadaljeval 
službovanje kot v. d. vodje CI Jelšane, 
vodil mejni prehod Lipica, nato pa je 
leta 1994 iz sežanskega urada prestopil 
v Generalni carinski urad. 

Z Darkom Žigonom sem se pogovar-
jala o vojni, o tistih trenutkih, ki so 
določili našo usodo, o aktivnostih, 
akcijah, podvigih, zaradi katerih je ves 
čas agresije visela v zraku gotovost, 
da bomo zmagali, da bomo dosanjali 
svoje sanje. Takratni predsednik drža-
ve Milan Kučan je dejal, da so »nocoj 
(25. junija 1991) dovoljene sanje, jutri 
pa bo nov dan«. 

V Sežano so se 26. junija začeli zgri-
njati tanki jugoslovanske vojske, ki so 
se pripeljali skozi Vremsko dolino in 
se zlovešče namestili na slovensko-
italijanski meji, s topovi, obrnjenimi 
proti »neposlušni« Sloveniji.
 
Carinikom, ki smo v tistem obdobju 
stali na robu soda s smodnikom, se 

Darko Žigon in njegov boj za sežansko carino
ob omembi vojne porodijo spomini: 
odločnost braniti svojo novo državo, 
zanesenost, upanje pa tudi jeza in bes. 
Zdi se mi, da tako med seboj povezani, 
kot smo bili takrat, ko smo si na jugos-
lovansko uniformo pripeli priponke 
nove slovenske carine, nismo bili nikoli 
več. Marsikdo za spomin še vedno čuva 
rumeno priponko z napisom CARINA 
REPUBLIKA SLOVENIJA. Koliko 
ponosa in pričakovanj, zanesenosti in 
odločnosti je bilo v enem samem gibu, 
s katerim smo jo pripeli … Koliko po-
guma in odločnosti je tlelo okoli nas. In 
koliko razočaranj, ko smo bivše sode-
lavce, za katere smo mislili, da jih zelo 
dobro poznamo, naenkrat videli v luči 
agresorja, ki so nas, Slovence, pošiljali 
domov z besedami »Ajde, poberi se, kaj 
še čakaš, naši so tu, ne potrebujemo te 
več, saj je konec koncev samoumevno, 
da je ta carina jugoslovanska…«. 

Večina carinikov ni vedela, kaj se »tam 
zunaj« zares dogaja, so pa bili taki, ki 
so dogajanje zunaj ustvarjali, in Darko 
Žigon je bil eden izmed njih. Spomi-
nja se: »Kot član občinskega štaba TO 
sem že pred 25. junijem prejel poziv na 
usposabljanje v center v Poljčah pri Be-
gunjah, kjer sem takoj sprevidel, da gre 
zares, da je vrag odnesel šalo. Z novimi 
uniformami so posameznikom podelili 
posebne izkaznice, ki so predstavljale 
nekakšno legitimacijo za primer agresi-
je. Usposabljanje ni trajalo dolgo, saj so 
se razmere začele zaostrovati, zato sem 
se kmalu vrnil v Sežano kot oficir za 
varnost pri TO, moje delo pa je odrejala 
državna organizacija TO v Ljubljani. 
V okviru primarne naloge – varovanja 
območja – smo v kleti sežanske cari-
narnice za primer agresije spravili kar 
nekaj orožja, ki ga je varoval poseben 
vod teritorialcev. Toda ko so se pred 
vrati carinarnice začeli zbirati agresorji, 
je postalo jasno, da je potrebno orožje 
in teritorialce umakniti iz kletnih pros-

torov. Akcija je bila hitra in učinkovita. 
Preko prostorov blagovne izpostave in 
s pomočjo odgovornega delavca, ki je 
odklenil pomožna vrata carinskega 
skladišča, sem skozi skladišče BTC so-
borce povedel iz carinskih prostorov, še 
preden so v stavbo carinarnice vstopili 
'Beograjčani'. Nihče ne ve, kaj bi se zgo-
dilo, če bi agresorji našli teritorialce in 
orožje v kleti carinarnice.«

Spomni se, da je ob glavni cesti skozi 
Sežano v zasedi in z napeto puško 
ležal skupaj s pripadniki TO, točno 
nasproti železniške postaje, kjer je stal 
vojaški oklepnik kot branitelj jugos-
lovanske enotnosti, ki pa so ga nato 
obkolili in se je posadka predala. Šele 
pozneje je razmišljal o tem, da je za 
hrbtom imel stanovanje svoje družine 
in stanovanja tistih, ki so se izkazali 
za pomagače agresorja. Takrat ni bilo 
časa razmišljati o tem, potrebno je 
bilo braniti »naše sanje«. Prijetni so 
spomini na trenutke, ko so prvo za-
plenjeno vozilo jugoslovanske armade 
odpeljali na varovano območje zunaj 
Sežane. »Kot da bi majhnemu otroku 
dal igračko, tako vesel je bil šofer, ki je 
imel nalogo to vozilo odpeljati na varno, 
da smo se njegovega veselja in sreče 
nalezli vsi, in to je bil najlepši trenutek 
tistega obdobja«, se Darko spominja 
prvih zmag.

Vprašam ga, kako so izvedeli za na-
mere vojske, ki se je 26. junija s tanki 
pripeljala prav do slovensko-italijanske 
meje, in izvem: »Med vojno je kar nekaj 
vojakov in tudi častnikov prestopilo na 
stran slovenske vojske, med prvimi dva 
vojaka albanske narodnosti, ki sta po-
begnila vojaščini na mejnem prehodu in 
takoj po prestopu k nam izdala pozicije 
tankov. Tanke smo obkolili in čakali na 
nadaljnje ukaze. Bili smo kar razočarani, 
ko je prišel ukaz za deblokado in umik. 
Istočasno smo dobili posebno nalogo, 
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zavarovati vse pomembne točke okoli 
sežanske občinske stavbe, kjer naj bi se 
predstavniki občine pogajali z generalom 
Čadom, poveljnikom Reške garnizije.«

In carina? »Agresorji so istočasno s 
tanki na Fernetičih prevzeli mejo tako, 
da so postavili svoje carinike, ki so jih 
pripeljali iz Beograda in jih namestili v 
sežanski vojašnici. Službujoče carinike 
so postavili pred dejstvo: ostati z agresor-
ji ali oditi domov. Jugoslovanski carini-
ki in tisti, ki so ostali z njimi, so potem 
zasedli mejni prehod. Svojo kulturo jim 
je uspelo pokazati, saj so v tistih nekaj 
dnevih uničili vse, kar je bilo mogoče 
uničiti. Medtem so pogajalci na občini 
dosegli dogovor, da se tanki umaknejo z 
meje. In ne samo to, obveljal je pogoj, da 
se čez Sežano odpeljejo na tovornjakih. 
Sežančani so stali ob cesti in navdušeno 
ploskali odhajajočim poražencem. To je 
bilo veselja!«

Vprašam ga, ali ga je bilo med vojno 
kdaj koli česar koli strah in pravi: 
»Strah? Takrat nismo mislili na to, kar 
bi se lahko slabega zgodilo. Enostavno 
nismo razmišljali, pa tudi časa ni bilo, 
to je prišlo kasneje, potem ko smo se 
pogovarjali, analizirali … Med vojno 
nas je vodila ena sama misel: svobodna 
Slovenija za vsako ceno.«
 

Mnogi vemo, da je bil Darko Žigon s 
svojo ekipo prvi, ki je ponovno odprl 
mejni prehod Fernetiči. O tem ponos-
no pove: »2. julija (točno na dan, ko 
sem praznoval 16. obletnico nastopa ca-
rinske službe), smo v službi TO tik pred 
polnočjo prišli na Fernetiče in ponovno 
prižgali luči na mejnem prehodu. Mejni 
prehod je bil spet odprt. Italijanski kole-
gi so prihiteli s svoje strani mejnega pre-
hoda k nam, bili so tako vznemirjeni, 
da nam niso mogli povedati, kako zelo 
so veseli, da smo ponovno tukaj. S seboj 
so prinesli (tak je bil običaj za novo leto) 
steklenico šampanjca in nazdravili smo. 
Ganljiv je bil trenutek, ko smo dvignili 
slovensko zastavo. Neizmerno smo bili 
ponosni na ponovno postavljeno tablo  
z napisom Republika Slovenija. Meja 
je bila pod slovensko oblastjo, 3. julija 
zjutraj pa je slovenska carina ponovno 
začela opravljati svoje delo.«

Darko je bil do 10. julija v uniformi TO, 
nato je ponovno oblekel carinsko uni-
formo. Spomni se, da se je v času tri-
mesečnega moratorija, do 8. oktobra, 
veliko sestankovalo, načrtovalo, pri-
pravljal se je načrt nove sistemizacije, 
ki ga je narekovalo vzpostavljanje južne 
meje s Hrvaško. 

8. oktobra ob 7. uri je kot vodja novo-
ustanovljenega mejnega prehoda Sta-
rod skupaj z dvema sodelavcema začel 
izvajati carinsko kontrolo. Pripoveduje: 
»Najprej je bila pisarna kar v prtljažniku 
osebnega vozila, delo se je opravljalo pod 
marelo na cestišču, nekaj dni pozneje pa 
so pripeljali pravo razkošje: pisarniški 
zabojnik. Ko so čez nekaj tednov prišli še 
hrvaški cariniki, ki niso imeli ničesar svo-
jega, smo jim na ponudili mizo in prostor 
v bivalniku. Tako slovenski kot hrvaški 
cariniki smo imeli enake uniforme, še 
iz skupne jugoslovanske službe, razliko-
vali smo se le po priponkah Republika 
Slovenija in Republika Hrvaška. Ker ni 
bilo običajno, da imajo cariniki različnih 
držav enake uniforme, so bili potniki, 
predvsem tujci, zmedeni in začudeni. 

Dobra stran delovnega mesta pa je bila, 
da je bilo treba šoferjem samo enkrat iz 
tovornjaka, saj so carinske formalnosti 
dveh držav opravili na enem mestu: slo-
venski izstop blaga iz države Slovenije in 
hrvaški vstop blaga v državo Hrvaško ali 
obratno. Pravo pionirsko delo.«

Spomladi leta 1992 je bil Darko pre-
meščen za vodjo CI Jelšane, leta 1994 
za odgovornega na CI Lipica, nato je 
septembra 1994 sprejel delovno mesto 
v takratnem Sektorju za mednarodno 
sodelovanje (sedaj Sektor za preiska-
ve) na Generalnem carinskem uradu v 
Ljubljani, kjer službuje še danes. 

Leta 1994 je bil odlikovan z bronasto 
medaljo slovenske vojske za izjemne 
zasluge, požrtvovalnost in prizadev-
nost pri krepitvi in uspehih Ministrstva 
za obrambo, leta 1996 je prejel spomin-
ski znak 45. Obm. PSV Sežana za dol-
goletno delo, za predano in nesebično 
delo pa leta 1998 spominski znak 
Fernetiči 1991. Leta 1998 je prejel še 
zlati znak, priznanje carinske službe 
RS. Kaj bi govorili – zlati carinski znak 
se ne podeljuje kar tako! 

Kaj mu pomenijo priznanja? »Priznanje 
mojemu delu, prizadevanjem, naporom, 
predanosti.« 

Darko je tudi avtor petih knjig, ki jih 
je ustvaril v obdobju od leta 1995 do 
2005. Štiri knjige o prepovedanih dro-
gah in eno knjigo o zatiranju tihotap-
stva je napisal z namenom povečanja 
učinkovitosti dela carinskih delavcev 
na mejnih prehodih, za uspešnejše za-
tiranje največjega zla sodobnega časa. 

Vedno je kaj, kar žene Darka naprej, 
vedno je kakšen cilj, ki ga želi doseči, 
zato le naprej, Darko, v nove delo-
vne zmage, proti novim življenjskim 
obzorjem! 

Z Darkom Žigonom se je pogovarjala:
Neda Ravbar, CU Sežana

Darko Žigon na MP Fernetiči, 
2. julija 1991
Foto: arhiv CU Sežana
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Letos mineva že petnajsto leto od urad-
ne postavitve mejnega prehoda Starod 
na meji med Slovenijo in Hrvaško. Opi-
sati vtise o začetku delovanja mejnega 
prehoda ni lahko. Med občutke ponosa, 
ki smo jih doživljali ob svoji samostojni 
državi, so se mešala drugačna občutja; 
trgale so se namreč vezi s sodelavci, 
vzpostavljala se je nova meja. 

Uradno in formalno je bila uveljavljena 
meja med državama, ki sta izstopili 
iz prejšnje skupnosti držav in postali 
samostojni državi. Domačini smo 
natančno poznali mesto na cestnem 
odseku pod vasjo Starod, kjer smo 
stopili v sosednjo Hrvaško. To se je naj-
bolj poznalo po črti na asfaltu, do koder 
so ga zaplastili slovenski cestni delavci. 
Spominjam se voženj, ko smo se vračali 
s potovanj po Hrvaški, prevozili to črto 
in vzdihnili: »No, pa smo doma.« V 
času pred postavitvijo meje smo veliko 
potovali v sosednjo republiko, v okolico 
po nakupih, na plažo in celo k zdrav-
niku, mnogi tudi na delo ali samo na 
sprehode ob morju, ko sta nas v našem 
kraju še oklepala zima in mraz. 

Podgrad, ki so ga domačini preimenovali v Starod

Po postavitvi meje se je marsikaj spre-
menilo, saj od tedaj tam ni več prostega 
prehoda. Vzpostavljena je kontrola in 
ob tem so neizbežno nastale vrste. Meja 
je, na kateri te pri prestopu nekaj stiska, 
čeprav ne prevažaš nič in se nimaš nič-
esar bati, ampak nikoli se ne ve.

Po razglasitvi samostojne Slovenije 
in preteku obdobja, ki ga je določila 
Brionska deklaracija, so nam predpo-
stavljeni rekli: »Fantje, potrebno je za-
gotoviti carinski nadzor na novi južni 
meji.« Poslali so skupino carinikov, 
večinoma delavce CI Kozina. Do-
ločil so vodjo izpostave in štiri vodje 
izmene. Vsi smo bili brez ustrezne 
izobrazbe, a starejši in izkušeni. V 
tistem trenutku drugih ni bilo na voljo 
in smo tudi mi prišli prav.

Ko sem prvič prišel na novi mejni 
prehod, sem bil začuden, da ga niso 
postavili ob črti na asfaltu, kjer je pra-
va mejna črta, ampak so ga pomaknili 
več kot kilometer na slovensko ozem-
lje. Tolažil sem se z mislijo, da je 
postavitev začasna, saj so gradbeni 

delavci v nekaj dnevih v veliki naglici 
za silo uredili prehod. Postavljen je v 
klancu. To me je na začetku motilo. 
Včasih sem si hudomušno dejal, da bi 
tam prav prišel carinik z eno krajšo 
nogo. Le tako bi pravilno stal na 
kontroli. Z leti sem se privadil, prav 
tako grmenju polnih tovornjakov, ki v 
velikih oblakih izpušnega dima težko 
speljujejo po klancu navzgor.

Na prehod so postavili dva stara bival-
nika, sposojena od gradbenega podjetja. 
Služila sta kot urad za carino in policijo. 
Nadstrešnice na prehodu ni bilo, zato je 
delo potekalo pod milim nebom. Stali 
smo sredi ceste, sredi narave. Čez cesto 
so bili še dolinica, njiva, borov gozd. 
Bilo je, kot bi imeli nekakšno impro-
vizirano zasedo. Nosili smo še vedno 
jugoslovanske uniforme, le da smo si na 
žepni zavihek pripeli napis CARINA 
REPUBLIKA SLOVENIJA. 

Tudi policisti so bili večinoma starejši de-
lavci, prekaljeni v svojem poklicu, vdani 
v svojo usodo, ker so se morali voziti na 
delo celo iz Tolmina in drugih oddalje-

MP Starod – le še kratek čas na sedanji lokaciji, novogradnja mejnega prehoda bliže meji se je že pričela. 
Foto: Dušan Grošelj
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čim bolj prizadeli. Med sporočili je 
bilo veliko pozivov, naj se ena ali druga 
stran preda, ter razmišljanj o nesmislu 
vojne. Nenehno smo mislili na vojno, ki 
je besnela nekaj deset kilometrov proč 
od nas. Ozirali smo se proti Hrvaški in 
v tihih nočeh se mi je zdelo, da vidim 
odbleske in slišim grmenje eksplozij. 
Očitno je obstajala nevarnost, saj so 
nam gradbinci nedaleč od prehoda 
vkopali nekaj velikih betonskih cevi, ki 
naj bi služile kot zaklonišče. 

Kmalu so razumeli, da bomo zaradi 
bližajoče se zime potrebovali električ-
no energijo za ogrevanje bivalnikov, 
zato so pripeljali star, malo večji agre-
gat. Bil je smešno okroglo zaobljen, 
kot da je bil narejen na Kitajskem. 
Brnel je noč in dan, ni smel ostati 
brez goriva, saj ga je bilo težko po-
novno zagnati. Splezali smo nanj in 
vtaknili lij, ki smo ga naredili tako, 
da smo plastenki odrezali dno. Ker 
je stroj zelo vibriral, je nafta pogosto 
stekla po pokrovu, zato smo drseli po 
pokrovu in potrebne je bilo precej 
spretnosti, da nismo zgrmeli na tla. 
Kadar je močno deževalo, smo žrebali 
»žrtev«, ki je šla točit gorivo.

Potniki nas v začetku niso jemali res-
no. Pritoževali so se in nekateri celo 
jezili, češ da tu ni meje. Velikokrat 
smo morali zaustavljati vozila, ki bi 
sicer z vso hitrostjo peljala mimo. 
Včasih je bilo veliko hudih besed in 
nejevolje. Cariniki smo se res morali 
dokazati z delom. Resnično je izgle-
dalo precej čudno, saj sta bila mejna 
prehoda skromno urejena in precej 
oddaljena drug od drugega.

Na hrvaški strani je bila samo policijska 
kontrola. Nekaj časa smo gostili tudi hr-
vaške carinike, ki na svoji strani še niso 
imeli urejenih primernih prostorov za 
delo. Odstopili smo jim del našega 
prostora, tako sta na kontroli stala sku-
paj slovenski in hrvaški carinik. Prav 
tako so to bili starejši delavci in mar-

sikoga smo poznali že od prej. Težava 
je bila le, ker niso poznali postopkov 
v cestnem prometu, saj so prej delali 
v luki. Morali smo jim pomagati in od 
nas so se učili. Za tovor na tovornjakih 
smo v začetku samo zbirali račune in 
jih vpisovali v nekakšen kontrolnik. 
Kmalu se je začelo delo po predpisanih 
postopkih. Uvedli smo dovolilnice, 
plačilo cestnih taks in normalen sistem 
nadzora. Hudo je bilo, ko so začeli 
zaradi vedno hujših spopadov v Bosni 
prihajati na mejo begunci. Doma so 
pobrali so najnujnejše in se poskušali 
zateči na Zahod. Zelo težki so bili pri-
zori, ko so se očetje poslavljali od svojih 
družin. Rekli so nam: »Pripeljal sem jih 
do vaše meje in sedaj se vračam na 
fronto.« Veliko žalostnih trenutkov je 
bilo, veliko prelitih solz, dolgi objemi, 
poljubi, bledi obrazi, poslavljanje, mor-
da za vedno. Težko je bilo tistim, ki niso 
imeli potrebnih dokumentov in so nam 
v obraz očitali, da jih vračamo v smrt. 
Naša meja je postajala vedno bolj prava 
meja, trda, stroga in nepopustljiva.

Prebivalci Staroda so novo mejo prijaz-
no sprejeli. Odstopili so zemljišče za 
mejni prehod. Dobro voljo so pokazali 
tudi s tem, da so nas obiskovali in vese-
lo ogovarjali: »Kako ste kaj, fantje?« Iz 
domače gostilne je prišlo ob otvoritvi 
nekaj hrane in pijače. Mala vasica 
Starod je na nadmorski višini približno 
700 metrov. Prebivalci so večinoma 
starejši ljudje. Nad vasjo so na vrhu 
Gradina ostanki gradišča. Tod poteka 
najkrajša pot iz Tržaškega v Kvarnerski 
zaliv. Prebivalci so ponosni na svojega 
svetnika svetega Hijeronima, ki naj bi 
bil domnevno doma od tod. 

Novi mejni prehod so na začetku 
poimenovali Podgrad in ime se je 
že dobro prijelo. Vendar so Starojci 
protestirali in vztrajali, naj se imenuje 
Starod. Vztrajni in trdoživi, kakor so, 
so dosegli preimenovanje.

Dušan Štrancar, CU Sežana

nih krajev. Težki delovni pogoji, ko smo 
drug ob drugem vse noči in dneve stali 
na odprtem in opravljali kontrolo, so 
nas zbližali. V njih sem prepoznal čudo-
vite ljudi. Spominjam se njihovih zgodb, 
s katerimi so nam krajšali dolge nočne 
ure, ko smo stali ob cesti in kurili ogenj, 
da bi se ogreli v mrzlih poznojesenskih 
nočeh. V izmeni smo določili nekoga, 
ki je moral poskrbeti za drva. Tako smo 
blodili po bližnjem borovem gozdu in 
nabirali suhe veje za kurjavo. Včasih 
nam je kakšen voznik tovornjaka od 
svojega tovora kar sam nametal k ognju 
nekaj metrskih drv in je bil problem za 
nekaj časa rešen. Ogenj je bil večni, saj 
je gorel noč in dan. Nastal je velik kup 
žerjavice, ki je ves dan tlel, zvečer ga je 
bilo potrebno samo malo razbrskati in 
dodati nekaj polen. 

Pozneje, v jeseni se je ozračje močno 
ohladilo. Ko sem se grel ob ognju, sem 
opazil, da mi je bilo z ene strani toplo, 
na hrbtu pa se mi je nabirala slana. 
Smešno je bilo, ko so prišli gradbeni 
delavci in so začudeni gledali v beton-
ske podstavke, ki so bili brez opaža. 
Razumeli so našo stisko in se niso 
jezili, vedeli so, da smo deske skurili. 
Hudi so bili le enkrat, ko je zginila 
lesena lestev. Na začetku je električno 
energijo dovajal majhen agregat, ki 
je glasno brnel noč in dan, a še ta je 
napajal samo policijske naprave za 
komunikacijo in razsvetljavo. 

V sosednjih državah, v Hrvaški in v Bos-
ni je divjala vojna. Policijska radijska po-
staja je še vedno uporabljala frekvence, 
ki so bile skupne za vso državo. Na teh 
frekvencah so delali tudi radijski opera-
terji držav in etnij, ki so bile v spopadu. 
Naši so prejemali navodila po radijski 
postaji, zato je morala biti neprestano 
vključena. Tako so morali vse dneve 
in noči poslušati prerekanje in žaljivke 
med »ujkoti« in »čedoti«. Nekajkrat sem 
poslušal ta sporočila v živo in so me 
pretresle nizkotne besede in zmerljivke, 
ki so jih uporabljali, da bi drug drugega 
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Do osamosvojitve Slovenije sem delal 
na Carinski izpostavi ŽP Sežana pod 
okriljem takratne Carinarnice Sežana. 
Delo na ŽP Sežana je bilo pred osamo-
svojitvijo Slovenije zelo naporno. Potni-
kov iz bivše skupne države Jugoslavije 
je bilo veliko, upoštevati je bilo potreb-
no predpise Zvezne carinske uprave 
takratne Jugoslavije; režim je bil zelo 
oster; omejen je bil iznos dinarskih in 
deviznih plačilnih sredstev, obenem pa 
je bil omejen vnos blaga. 

Delalo se je nepretrgoma po dvanajst 
ur dnevno, potem pa smo po dnevni 
izmeni zaradi velikega števila potni-
kov prišli še na pomoč nočni izmeni, 
da so bili večerni vlaki pregledani v 
čim krajšem času in so bile zamude 
vlakov čim manjše. Vstopni potniški 
vlaki so bili tako polni, da carinske 
kontrole nismo mogli opraviti na 
vlaku in smo potnike, ki so napolnili 
hodnike vlaka, skupaj s prtljago po-
spremili v pregledni prostor izpostave 

Na ŽP Sežana smo srečevali različne ljudi

ter tam opravili carinske formalnosti. 
Kontrola na vlaku je bila naporna, saj 
je bil še najmanjši kotiček napolnjen 
z blagom. 

Struktura potnikov je bila različna, 
z različnih jezikovnih območij, tako 
da se je bilo včasih res težko spora-
zumeti. Obračun dajatev za blago, 
ki so ga potniki nosili s seboj, je po-
tekal na vlaku. Carinik je imel blok 
za obračun dajatev, določil je njihov 
znesek, potniki pa so lahko plačevali v 
gotovini ali s čeki vseh jugoslovanskih 
bank, ki so bili velikokrat izpolnjeni v 
cirilici. Opravka je imel z različnimi 
plačilnimi sredstvi, ki si jih je na vlaku 
tlačil kar v žep, nato pa po koncu iz-
mene napravil obračun. Na vlaku je 
bil ves prepoten, velikokrat je umazal 
uniformo. V komunikaciji s potniki 
je moral vsaj delno obvladati jezike 
bivše države, v primeru nejasnosti pa 
so pomagali kolegi iz ostalih republik 
bivše Jugoslavije. 

Veliko blaga je bilo na vlaku skritega, 
potniki so si izmišljali vse vrste prevar, 
da bi prenesli blago preko meje brez 
plačila dajatev. 

7. oktobra 1991 smo popoldne prejeli 
sporočilo vodje izpostave, da bo 8. ok-
tobra administrativna meja med Slove-
nijo in Hrvaško postala prava meja z 
vzpostavljenim carinskim nadzorom. 
S sodelavci smo takoj poskrbeli za 
najnujnejšo potrebno opremo (pisalni 
stroj, carinske pečate, ročne kontrolni-
ke …), ki smo jo naslednji dan vzeli 
s seboj na ŽP Ilirska Bistrica. Tam 
nas je čakal samo prazen bivalnik, 
v katerem smo opravljali vsa dela in 
naloge za potrebe carinske službe. Na 
izpostavi smo opravljali pregled nad 
potniki in blagom, ki se je prevažalo. 
Potrebno je bilo veliko strpnosti in 
razumevanja, saj se potniki na vlakih 
niso mogli sprijazniti z dejstvom, da 
se je vzpostavila meja med sosednjima 
republikama. Zanimiva in hkrati težka 

Železniška postaja Sežana Železniška postaja Ilirska Bistrica
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je bila mejna kontrola. Na Hrvaškem 
je divjala vojna vihra, na vlakih smo se 
srečeval z različnimi potniki: delavci 
na začasnem delu v tujini, domačini 
in ljudmi, ki so bežali s svojih do-

mov pred vojnim nasiljem. Nekateri 
so imeli v prtljagi samo najnujnejše 
stvari, ki so jih lahko odnesli s svojih 
domov (oblačila, hrana …). 

Najtežji trenutki so bili v času, ko je bil 
prekinjen železniški promet med Za-
grebom in Reko. Takrat so vlaki vozili 
preko slovenskega ozemlja, struktura 
potnikov pa je bila tako raznolika, da 
praktično nismo vedeli, s kom imamo 
opravka. Nekateri so imeli osebne do-
kumente, drugi ničesar, tretji pa sploh 
niso vedeli, kaj potrebujejo v tistih 
težkih časih. 

Najtežje je bilo razložiti domačinom, da 
se morajo z vzpostavitvijo nove meje, ki 
jih je ločevala, sprijazniti. Veliko jih je 
bilo iz narodnostno mešanih zakonov, 

kmetje iz teh obmejnih krajev so za pre-
živetje prodajali pridelke v zaledje Reke. 

Na izpostavi smo blagovno carinili tu-
di za potrebe lokalnega gospodarstva. 
Vse postopke smo opravljali ročno, s 
pomočjo ročnega računskega stroja … 

Vse je bilo opravljeno za našo novo dr-
žavo Slovenijo. Vzpostavili smo novo 
mejo, ponosno nosili carinsko unifor-
mo. Ponosni smo na vse dosežke, ki 
jih ne bi bilo brez resnične predanosti 
carinski službi, pristnih medsebojnih 
odnosov in zaupanja med sodelavci. 
Spominjamo se prehojene poti in 
vemo, da nam je danes veliko lažje, saj 
so delovni pogoji boljši. 

Mag. Rado Pirjevec, CU Sežana
Foto: Dušan Grošelj

Osamosvojitveni dnevi na južnem Primorskem
Cariniki na Primorskem smo vojno za Slovenijo doživeli 
»dan prej«, to je v sredo 26. junija 1991. Gre za to, da so šle 
enote jugoslovanske armade na mejne prehode prej kot dru-
gam. Medtem ko je Slovenija praznovala, je bila Primorska 
(že) okupirana. Sam sem bil tega dne na delovnem mestu 
vodje izmene na mejnem prehodu Škofije. 

Cariniki smo dobili pismo predsednika IS RS Lojzeta 
Peterleta, v katerem nas je obvestil, da je z dnem objave 
Zakona o carinski službi (25. junija 1991) postala carinska 
služba na območju Slovenije organ v sestavi Republiškega 
sekretariata za finance. Obenem smo dobili priponke 
CARINA REPUBLIKA SLOVENIJA, ki smo jih nemu-
doma nataknili na vidno mesto in pričeli ponosno izvajati 
carinski nadzor v novem državnem organu. Seveda so bili 
tudi taki, ki oznake niso nosili (predvsem nekateri v upravi 
carinarnice), kar bi se lahko štelo za hujšo kršitev delovne 
discipline, o čemer pa ni takrat nihče razmišljal. Pri vodji 
izpostave sem prevzel priponke in jih podelil vsem, ki so 
bili tega dne na delovnem mestu, in vsakogar vprašal, ali jo 
želi sprejeti in prevzeti novo odgovornost. Nihče ni zavrnil 

Rado Pirjevec na sedanjem delovnem 
mestu 

[CARINARNICA KOPER] >  >  >  >  >  >  >

Časopis Delo, 27. junij 1991, št. 149
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povabila, bilo pa je pri nekaterih čutiti nelagodje, predvsem 
pri posameznih starejših carinikih in carinicah, ki so se pre-
več navadili starega sistema. 

Predstavniki Zvezne carinske uprave (ZUC) so že bili v 
Kopru, saj so prišli s posebnimi sklepi iz Beograda prevze-
mat vodenje carinarnice. Tako je v dopoldanskih urah pri-
peljal načelnika ZCU Čučkoviča na mejni prehod delavec 
Carinarnice Koper brez ustreznih oznak in očitno po svoji 
vesti, brez vednosti upravnika carinarnice. Seveda si prav 
na mejni prehod niso upali priti; le za kratek čas so ustavili 
v pisarni vodje izpostave. 

Prava drama 

Zjutraj se je na mejnem pre-
hodu odvijala prava drama, 
saj je prispela posebna enota 
koprske milice, da varuje delavce 
cestnega podjetja ob zamenjavi 
mejnih tabel. Treba je pojasniti, 
da so pripadniki jugoslovanske 
armade obkolili mejni prehod že 
v jutranjih urah. Vojake smo lahko 
videli le nekaj metrov stran, v ne-
posredni bližini in na obeh straneh 
mejnega prehoda, kako s puškinimi cevmi, uperjenimi proti 
nam, spremljajo dogajanje na meji in čakajo ukaz nadrejenih 
za morebitni poseg. Že ob menjavi jugoslovanske zastave s 
slovensko je prišlo do incidenta, ko je poveljnik vojaške enote 
skočil iz skrivališča na mejni plato in grozil komandirju mej-
ne postaje milice, da bodo v primeru, če ne vzpostavijo prvot-
nega stanja in ne izobesijo ponovno jugoslovanske zastave, 
to storili sami, z uporabo vojaške sile. Prerekanje je trajalo 
kar nekaj časa, dokler niso miličniki našli ugoden trenutek, 
ko je pozornost armadnih vojakov nekoliko splahnela. To je 
bil pravi trenutek za izobešanje slovenske zastave. Okrog 9. 
ure se je pričela odvijati drama ob menjavi mejne table, ki 
označuje Republiko Slovenijo. Z vodjem miličnikov sva se 
dogovorila, da bova vse tovornjake, odhajajoče v smeri proti 
Italiji in prihajajoče iz smeri Italije, zadržala na tovornem 
pasu in spustila zapornico. 

Šoferje smo poslali na pijačo in jim naročili, naj se ne pri-
bližajo k tovornjakom, dokler jih ne pokličemo. Tako smo ar-
madnim vojakom preprečili pregled nad dogajanjem na meji, 
kar so delavci cestnega podjetja takoj izkoristili za menjavo 
mejnih tabel. Varovali so nas miličniki posebne enote, ki so 
zavzeli vse strateške točke mejnega prehoda, zavarovali me-
njavo in bili pripravljeni za morebitni spopad z vojaki. Tedaj 

sem se skupaj z nekaterimi cariniki zatekel v službene pros-
tore ter čakal na razplet dogodkov, drugi pa so se umaknili 
na varnejše mesto v zgornje prostore blagovnega terminala. 
Vse se je odvijalo bliskovito in tabla je bila zamenjana v nekaj 
minutah. Armadni vojaki so bili zaradi barikade, ki smo jo 
naredili s tovornjaki, presenečeni in zmedeni, tako da sploh 
niso takoj opazili, kaj vse je bilo v tistih trenutkih narejenega. 
Zamenjavo tabel so opazili šele čez čas, vendar na srečo ni 
šlo dlje od groženj in zahtev po odstranitvi. 

Časopis Delo, 2. julij 1991, št. 153 

Časopis Delo, 2. julij 1991, št. 153 
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Nenavaden obisk 

Doživeli smo še en nenavaden obisk. 
V poznih dopoldanskih urah sta pri-
šla delavka in delavec Carinarnice 
Koper v civilni obleki, brez vsakršnih 
oznak, brez pravega razloga in dovo-
ljenja upravnika. Stopila sta v pisarno, 
kjer sem urejal službene zadeve, mi za-
stavljala čudna vprašanja in pričela br-
skati po dnevnem razporedu. Takoj mi 
je bilo jasno, da sta prišla z namenom 
ugotoviti, kdo vse je na delovnem mestu 
in kdo je pristopil k carinski službi Re-
publike Slovenije. Oba sem opozoril, da 
sta na mejnem prehodu nezaželena, saj 
za prisotnost nimata pravega razloga. Za-
pustila sta prostore na meji in se napotila 
v prostore tovornega terminala. O njunem 
prihodu sem obvestil upravnika carinarnice, ki nas je obis-
kal v popoldanskem času. Zatrdil je, da sta se odpravila na 
mejne prehode brez njegove vednosti in privolitve. Da je bil 
njun prihod na mejo povezan z aktivnostim proti Republiki 
Sloveniji, se je izkazalo nekaj minut pozneje, ko je eden 
nepooblaščenih delavcev carinarnice zabrusil referentu v 
blagovnem delu izpostave »Zapamti kad si izgubio službu 
u Saveznoj upravi carine« in s prstom kazal na priponko 
CARINA REPUBLIKA SLOVENIJA. 

Moja štirinajsturna izmena (delali smo v dnevni izmeni od 
7. ure do 21. ure) se je tega nepozabnega dne bližala koncu. 
Psihično smo bili vsi zelo utrujeni, vendar ponosni, da smo 
dali svoj prispevek k začetni podobi nove države. Počakal 
sem na zamenjavo delavcev, ki so prišli v nočno izmeno. 
Slednjim sem razdelil nove oznake slovenske carine in jim 
zaželel mirno noč v upanju, da naslednjega dne tudi sam 
prevzamem nočno izmeno. Domov sem prišel ravno ob 
pravem času, da sem po televiziji še ujel nekaj trenutkov 
proslave ob razglasitvi samostojnosti. 

Naslednjega dne, 27. junija, sem bil v stalnem stiku z mej-
nim prehodom. Ko sva se v zgodnjih popoldanskih urah 
slišala z vodjem izmene, mi je sporočil, da je okrog 15. ure 
dobil obisk predstavnikov ZCU in se po naročilu upravnika 
carinarnice dogovarja z njimi za predajo službe. Enako 
počnejo tudi naši miličniki. Mejni prehod Škofije je bil ob 
17.15 predan zveznim miličnikom in armadni vojski. 

Naslednjega dne sem se kot mnogi kolegi, ki so zaradi na-
stalih razmer ostali doma, javil na sedežu carinarnice, da bi 
dobil napotke, kako naprej. 

ugotoviti, kdo vse je na delovnem mestu 
in kdo je pristopil k carinski službi Re-
publike Slovenije. Oba sem opozoril, da 
sta na mejnem prehodu nezaželena, saj 
za prisotnost nimata pravega razloga. Za-
pustila sta prostore na meji in se napotila 
v prostore tovornega terminala. O njunem 

Časopis Delo, 
6. julij 1991, št. 157 

Delavca ZCU, ki sta skupaj z zveznimi miličniki zasedla 
naša delovna mesta na Škofijah, sta tam ostala od 28. do 
30. junija, nato sta v noči na 1. julij zbežala preko Italije 
nazaj v Beograd. Tako je bilo vsaj carinske okupacije mej-
nega prehoda konec, čeprav nista imela možnosti izvajanja 
carinskih postopkov ali nadzora.

Časopis Delo, 5. julij 1991, št. 156
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28. junija ob 3. uri zjutraj so pripadniki posebne enote slo-
venske milice vstopili v sobe hotela Triglav v Kopru in areti-
rali peterico zveznih carinikov. Med njimi je bil že omenjeni 
Čučkovič. Marsikdo v usodnih in nevarnih dneh ni vedel, da 
je bil tovorni terminal na Škofijah v rokah slovenske carine 
do vključno 29. junija 1991. Tega dne je prišlo z mejnega pre-
hoda proti vasi Škofije do streljanja, ki ga je sprožila zvezna 
armada pod poveljstvom zloglasnega poročnika Šakleva. 
Krogle so prerešetale tudi delovne prostore tovornega ter-
minala, kjer sta se pod točo rafalov znašla naša dva hrabra 
referenta Djuro in Andrej, ki sta po nalogu upravnika cari-
narnice redno prihajala na delovno mesto. Njuna pretresljiva 
zgodba je zapisana in objavljena v glasilu Carinskega urada 
Nova Gorica »Carinik«, v številki 6, ki je izšla 8. oktobra 
2001, ob desetletnici carinske službe Republike Slovenije. 

Tudi mejni prehod Lazaret je istega dne okrog 18. ure padel 
v roke zveznim miličnikom in armadnim vojakom. Tja so 
prišli zvezni cariniki na obisk okrog 14. ure, torej nekoliko 
prej kot na Škofije. Mejni prehod Lazaret sta osvobodila 
slovenska milica in TO 1. julija, kmalu po 4. uri zjutraj. Za-
nimivo je, da je jugoslovanska vojska zasedla vse mednarod-
ne mejne prehode na Primorskem in Krasu, od Lazareta do 
Fernetičev, tudi maloobmejne prehode. To se ni zgodilo le 
na prehodu Socerb, kamor je slovenski miličnik prišel vsak 
dan in je bil odprt ves čas. Čez ta prehod so med vojno po-
tovale vse Cimosove pošiljke za Citroenovo proizvodnjo, in 
sicer na Intereuropinih tovornjakih. Tudi za druga podjetja 
je pomenil Socerb v tistih dneh pravo okno v svet. 

V službi nove domovine

2. julija me je pomočnik upravnika poklical po telefonu in 
mi naročil, naj naslednjega dne odidem na mejni prehod 
Lazaret, kjer bom opravljal carinski nadzor nad vnosom/
iznosom blaga za potrebe podjetij, saj je bil o tem sklenjen 
dogovor z italijanskimi obmejnimi organi. Ko sem se zjutraj 
po dobrem tednu ponovno odpravil na delo, je bil občutek 
nepopisen. Na prehodu je bilo potrebno najprej pospraviti 
delovni prostor in si urediti začasne razmere za delo, saj so 
zvezni policisti in armada pustili pravo razdejanje, s seboj 
so odnesli celo straniščno školjko. Tega dne ne bom nikoli 
pozabil, saj se je pravzaprav pričelo vse znova. 

Ves dan smo budno spremljali dogajanje na mejnem prehodu 
Škofije, ki je bil še vedno okupiran. Ko sem z mejnega preho-
da Lazaret ob 19. uri zvečer odhajal domov, mi je misel uhaja-
la na Škofije. Razmišljal sem, kako in kdaj bodo naše Škofije 
ponovno v naših rokah. Po radiu so poročali, da pričakujejo 
trenutek, ko se bo okupatorska vojska umaknila z meje. To se 

je dejansko zgodilo nekaj minut pred 21. uro. Takoj zatem ko 
je zadnji tovornjak izginil iz ankaranskega križišča, se je v vasi 
začelo slavje: zastave, vriskanje in petje. Na mejo so se z več-
jo skupino ljudi napotili tudi slovenski policisti. Ko sem od 
doma po radiu spremljal dogajanje na naših Škofijah, me je 
zamikalo, da bi se še sam odpravil praznovat na mejo, a sem 
bil preveč utrujen. Rekel sem si: »Pa saj bom to lahko doživel 
naslednjega dne, ko se bomo tam zbrali vsi cariniki skupaj z 
vodstvom carinarnice in praznovali svojo vrnitev!« 

Na mejnem prehodu je bila prava norišnica: domačini so 
pripeljali vino, pršut, škampe. Z mejnika, na katerem je bil 
petdesetlitrski »flaškon« vina, je pod udarci izginjal napis 
SFR Jugoslavija. Veselje z nami so iskreno delili italijanski 
financarji, karabinjerji in cariniki. 

Naslednje jutro sem se zbudil zelo zgodaj in se odpravil na 
Škofije. Tam me je pričakalo pravo razdejanje, saj je mejni 
prehod z notranjimi prostori vred kazal vidne znake in po-
sledice nekajdnevnega gostovanja zveznih organov, ki so za 
seboj pustili uničeno in prevrnjeno pohištvo, razbita korita 
in zapornice, barikade in smeti na vseh koncih. Ob mojem 
prihodu so bili polno zaposleni delavci koprske komunale, ki 
so pometali ter odvažali smeti in razbitine. Počasi smo se tudi 
cariniki organizirali, poiskali, kar je ostalo od naše opreme, 
in poskušali zbrati najnujnejše za začetek dela. Seveda nas je 
večina pomagala komunalcem pri čiščenju in pospravljanju. 
Večino dneva smo tako posvetili pospravljanju in pregledova-
nju posledic okupacije mejnega prehoda ter izmenjavi zgodb 
in doživetij. Zaposleni v mejni brezcarinski prodajalni so nas 
opozorili, da sta si zvezna milica in armada postregli tudi pri 
njih in odnesli precej dragocenosti. Inventura je pokazala, da 
je bilo izropanega za okroglih 60 tisoč nemških mark blaga. 
Česar niso pojedli, popili in pokadili na mejnem prehodu (pi-
vo, čokolado, cigarete), so zvezni miličniki odnesli s seboj (ure, 
walkmane, nože, igralne karte, sončna očala, bižuterijo …).

Dnevi na meji so potekali v čudovitem vzdušju, saj so nas 
nenehno obiskovali domačini in znanci ter nam prinašali 
priboljške. Počasi in previdno so začeli iz smeri Italije pri-
hajati tudi tujci, predvsem tisti iz bližine, ki so prej večkrat 
potovali preko meje po nakupih. Nekateri so bili še vedno 
prestrašeni in so nas spraševali, ali je varno vstopiti, ali je še 
vedno vojna. So pa bili tudi taki, ki še mesece po končanih 
spopadih niso prišli na našo stran. 

Tako je izgledalo dogajanje na območju Carinarnice Koper 
v času med 26. junijem in 7. julijem 1991, čeprav bi bilo 
mogoče napisati še veliko podrobnosti in dogodkov.

Nedjan Jerman, CU Koper 
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Stvari so se pričele zapletati konec 
maja 1991 z objavo znanega odloka. 
V Beogradu so ugotovili, da dajatve 
ostajajo v Sloveniji in ne gredo v Be-
ograd. Kmalu se je izkazalo, da to po-
čnejo tudi druge republike, vendar je 
bila Slovenija najbolj na udaru. Druge 
republike so to počele že dolgo, Slove-
nija pa je bila pridna in poslušna. 

Zares se je začelo 14. junija, ko smo 
iz Beograda dobili teleks, ki nas je za-
vezoval, da spoštujemo odlok. Kasneje 
je sledilo še več teleksov ter takšnih in 
drugačnih groženj. Imeli smo več se-
stankov, kolegij upravnika, sestanek z 
delavci, kjer smo se odločali, ali bomo 
lojalni novonastajajoči državi Sloveniji 
ali Beogradu, od koder smo dobivali 
plače. Delavci so upoštevali navodila, 
ki jih je upravnik prinašal s tajnih 
sestankov. Lahko rečem, da na našem 
koncu s tem ni bilo nobenih težav.

V nadaljevanju prispevka je v obliki 
dnevnika je prikazan potek dogodkov 
na mednarodnem mejnem prehodu v 
Vrtojbi. Zapisal sem dneve zavzetja s 
strani zveznih organov in ponovnega 
prihoda slovenskih organov na prehod.

Dnevi zavzetja in svobode na Vrtojbi

26. 6. 1991, sreda. Dan prej so bili v 
skupščini sprejeti vsi potrebni pred-
pisi za uveljavitev samostojnosti 
Slovenije. Po Karantaniji smo prvič v 
zgodovini spet postali samostojna dr-
žava. Zjutraj smo vsi dobili priponke 
z napisom CARINA REPUBLIKA 
SLOVENIJA. Priponke smo nosili 
vsi. Kljub kasnejšim govoricam, da jih 
nekateri niso, to ni bilo res. Koliko jo 
je kdo nosil s srcem in koliko ne, pa ni 
tema, s katero bi se danes spopadali.

Zjutraj so na mejnih prehodih na-
domeščali table SFRJ s tablami 
Republike Slovenije. Najbolj se spo-
minjamo spuščanja jugoslovanskih in 
izobešanja slovenskih zastav. Bilo je 
nekaj težav z dobavo zastav. Na Vrtoj-
bi je slovenska zastava zaplapolala ob 
16.10. Spuščanje in dviganje zastave je 
opravil namestnik komandirja postaje 
mejne milice Drago Kumer.

Koliko veselja, upanja, načrtov. Carina 
dela s polno paro, od srca se nam je od-
valil velik kamen negotovosti. Nismo 
želeli misliti na to, da beograjski jastre-
bi ne bodo kar tako spustili iz objema 
svoje »kure nesnice«. Popoldne pa se 

je zgodilo. Tanki so krenili iz vojašnic 
Ilirska Bistrica in Pivka in se pomikali 
proti mejnim prehodom. Preostanek 
dneva je minil v tesnobi, razočaranju 
nad jugoarmado in pričakovanju novih 
poročil. Tanki so se bolj ali manj uspeš-
no prebili preko barikad in prenočili v 
vojašnicah v Vipavi in Ajdovščini. 

27. 6. 1991, četrtek. Ko smo zjutraj 
prišli na delovna mesta, je napetost 
iz minute v minuto naraščala. Nismo 
se veliko pogovarjali, pripravljala se 
je obramba našega mejnega prehoda. 
Nekaj carinikov sem že v jutranjih 
urah poslal domov. Kmalu sem dobil 
povratno informacijo, da nisem ravnal 
pravilno. Glede na vir, iz katerega je 
prišel namig, sem vedel, da je bilo prav, 
saj očitno nekdo ni več dobival želenih 
informacij z mejnega prehoda.

Tanki so se bližali z nepojmljivo 
hitrostjo. Kaj sedaj, se umakniti na 
varno? Priti nazaj, ko bo čisto? Ni 
bilo panike. Na obrazih sodelavcev 
so odsevale žalost, jeza, nemoč. Misel 
na družino, ki doma čaka in posluša 
poročila. Kaj storiti? Dogovorili smo 
se, da gredo delavci z uvoza in potni-
škega prometa predčasno domov, saj 
bi preveliko število ljudi lahko oviralo 
obrambo prehoda. Večina delavcev je 
odšla okrog štirih popoldne. Tišina 
je naraščala sorazmerno s približeva-
njem tankov. Ostali smo trije, mogoče 
štirje. Pospravili in skrili smo pečate, 
odklopili računalnike, telefonske po-
vezave, da jugocariniki ne bi mogli 
delati. Ura se je bližala šesti zvečer in 
ko je odbila pol sedmih, smo zaslišali 
hrumenje tankov. Z ogledne točke so 
javili, da vidijo osem tankov. Zaslišali 
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smo streljanje na podvozu pri črpalki. 
Začelo se je. Strah in negotovost sta 
minila. Prehod bomo branili. Takrat 
ni nihče razmišljal, ali je to mogoče 
ali ne. V srcih je bila ena sama resnica: 
to je naše, tega ne damo. Da se tan-
kom in okoli 300 dobro oboroženim 
vojakom ni mogoče postaviti v bran 
s petnajstimi avtomati, verjetno tedaj 
ni nihče razmišljal. Videl in spoznal 
sem, kaj pomeni imeti eno domovino, 
en dom. Če ti vzamejo to, ti vzamejo 
življenje. Če ne stojiš pred cevmi 
zločestega sovraga, ki ti hoče vzeti, 
kar je najdragocenejše – domovino, 
ne moreš doumeti, da je strah pred 
izgubo lastnega življenja za čustvom 
varovati domovino – ki je ne pustim 
vzeti nikomur.

Tanki so se ustavili nekje pri črpalki. 
Vojaki so prišli bliže, do bifeja na 
vogalu. Gledali smo se iz oči v oči, 
samo majhna napaka in vnel bi se po-
žar, katerega posledic si ne smem niti 
zamišljati. Prišel je poveljujoči častnik, 
mislim, da Milenkovič po priimku. Z 
vodjem ekipe milice so se začela po-
gajanja. »Ne bomo se umaknili«, smo 
rekli. »To ni pametno«, je odgovoril 

častnik, »nimate možnosti, dobro smo 
oboroženi. Bodimo pametni, nočem žr-
tev! Hočem samo zasesti prehod. S tem 
bom uresničil ukaz.« Po dveh urah je 
padla odločitev. Imeli smo uro časa, da 
se umaknemo z vso opremo. Bili smo 
jezni, da moramo kar tako stran. Pozne-
je smo spoznali, da je bila to dobra in 
pametna odločitev. Prišli bomo nazaj, 
si rečemo, in to kmalu. V to smo verjeli, 
čeprav ni kazalo ravno najboljše.

28.06.1991, petek. Ob štirih sem po-
klical svojega takratnega namestnika 
Joca. Prosil sem ga, naj gre na Vrtojbo 
in preseli vse računalnike k Igorju. To 
sta ob šestih zjutraj, kljub 300 vojakom 
tik ob stavbi, tudi naredila. Tako je 
bilo jugocarini onemogočeno delo. Ob 
sedmih je bil v carinarnici sestanek. 
Sprejeta je bila odločitev, da gremo na 
prehode in poskušamo delati naprej, 
seveda po slovenskih predpisih. Okrog 
pol devetih sem prišel na Vrtojbo in 
videl plapolati jugoslovansko zastavo. 
Toliko let me ni motila, takrat pa me 
je stisnilo pri srcu. Trdno sem verjel, da 
bomo spet izobesili slovensko zastavo, 
na katero smo bili tako ponosni. 

Vsepovsod je bila vojska. Beograjska 
milica je že zavzela svoja mesta. Iz-

mena carinikov je bila zbrana okrog 
novega vodstva izpostave. Eden je bil 
iz Dimitrovgrada, drugi iz Srbije, tretji 
iz Pule. Nikoli nisem spraševal, kaj so 
se do takrat dogovorili. Pozdravil sem 
kolega iz Pule. Spomnim se, da sem mu 
rekel: »Ne komplicirajte! Pustite nas na 
miru. Lahko ste kmalu na vrsti tudi vi.« 
Imel je sklonjeno glavo. Videl je, da tu 
ne potrebujemo njegove pomoči. Po-
vedal je, da ni vedel, v kaj ga pošiljajo, 
in da naj delamo, kot želimo. Ostala 
dva stvari nista razumela enako. Pred-
lagal sem jima dogovor. Naj se delavci 
sami odločijo, kdo jim bo šef. Če se 
odločijo zanje, grem jaz, če se odločijo 
zame, gredo oni. Pogovor z delavci je 
trajal kakih 15 minut. Nato so si vsi 
pripeli priponke z napisom CARINA 
REPUBLIKA SLOVENIJA in odšli 
na svoja delovna mesta. Delali so po 
mojih navodilih, brez izjeme in brez 
ugovarjanja. Če se prav spomnim, je bil 
v izmeni eden ali dva Slovenca, ostali 
so bili Neslovenci. Kasnejša natolce-
vanja nekaterih, da posamezni delavci 
niso hoteli delati po naših navodilih in 
da so metali priponke po tleh, so čista 
izmišljotina. To preprosto ni bilo res. 

Po tem sestanku smo v prostorih 
poslovne skupnosti sklicali sestanek 
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z vodji špedicij. Razložil sem novo 
situacijo, da imam trenutno nadzor 
nad dogajanjem, a da ne vem, kako bo 
potekalo naprej. Dogovorili smo se, da 
bodo urejali dokumente, dokler bomo 
stvar imeli v rokah mi, če pa bi vodenje 
in delo prevzeli jugocariniki, bodo s tem 
delom prenehali. Ker sem še pričakoval 
pritiske, smo sklenili, da na dokumentih 
prikažejo kot namembni kraj carinjenja 
izpostavo v drugi republiki. Tako nam 
ne bi mogli očitati, da ne delamo po nji-
hovih predpisih. Iznašli smo sistem, ki 
je omogočal, da je bil mednarodni mejni 
prehod Vrtojba edini prehod v Sloveniji, 
kjer se je tovorni promet odvijal brez 
prekinitve. Skupaj z italijansko stranjo, 
ki nam je trdno stala ob strani, smo 
uredili tranzit slovenskega blaga proti 
obali. Moram reči, da smo imeli srečo, 
saj so bili na prehodu  redni miličniki 
iz Beograda in vojaki iz Vipave. Ne po-
veljnik milice ne poveljnik vojske nista 
dovolila svojim podrejenim vlomov v 
prostore. Zanimivo, da so celo vprašali 
za vodo, če jim jo lahko damo. 

Dan je mineval v napetem vzdušju. 
Jugoobiskovalci so izgubljali živce. 
Kapetana, ime mu je bilo Dragan in 

je bil Srb iz Like, sem nagovarjal, naj 
se preda naši milici, saj bo tako ohranil 
svoje življenje in življenja svojih voja-
kov. Ni bil ravno navdušen nad idejo, 
kar precej grobo mi je zabrusil, komu 
in kakšno zaprisego je dal. Verjel je v 
Jugoslavijo, to je bil njegov edini ideal, 
ki ga je poleg družine, o kateri mi je 
pripovedoval, nosil v svojem srcu. Po-
veljnik zvezne milice, ki je navezal stike 
z mano, ni vedel, kakšne pristojnosti 
ima nad carino. Izgleda, da na situacijo 
niso bili pripravljeni. Verjetno so celo 
mislili, da je vse v redu in da so izpolnili 
pričakovanja nadrejenih. V bistvu pa ni 
bilo tako. Jugocarinikov sem se otresel 
že zjutraj; odšli so v hotel v Gorico ali 
domov. Miličniki so me vprašali, kako 
teče njihovo delo na prehodu. Povedal 
sem jih osnovne stvari in jim pokazal 
delovna mesta, ki jih morajo pokrivati. 
Prometa ni bilo veliko. Zame je bilo 
pomembno, da nam niso delali težav 
in smo lahko kljub njihovi zasedbi 
opravljali delo popolnoma nemoteno 
in po slovenskih predpisih. Kakšna 
ironija. Toliko truda in razbitin, da 
so mejo zasedli, nato pa teče vse po 
starem. Svoje naloge niso izpolnili, ker 
niso vedeli, za kaj je sploh šlo. Na to 

kaže dejstvo, da niso bili pripravljeni 
na nikakršen odpor, ampak so mislili, 
da bodo tu našli poslušne Slovence, 
ki so bili že tako navajeni petdeset let 
delati po njihovih zamislih. 

Okrog 12. ure me je upravnik poklical 
na upravo v Novo Gorico, ni pa povedal 
razloga. Takoj sem se odpravil. V pisarni 
sta sedela upravnik in delavec Zvezne 
carinske uprave Branislav Knežić. Bil je 
vodja enega izmed sektorjev v upravi. Po-
znal sem ga s sestankov. Govoril je samo 
Beograjčan. Bil je zelo kratek in jasen. 
Pokazal mi je odločbo, s katero je bil 
nameščen za upravnika, in me vprašal, 
če bom lojalen in bom delal na izpo-
stavi po njegovih ukazih. Pogledal sem 
upravnika, saj nisem dobro razumel te 
igre. Dejal mi je, naj se odločim sam. Bil 
sem odkrit in kratek. Rekel sem, da sem 
pač Slovenec, tu imam dom in nimam 
nobene alternative pri odločitvi. Povedal 
sem, da priznavam in spoštujem ukaze 
dosedanjega upravnika, ne glede na to, 
ali ima odločbo ali ne. Ko sem končal, 
mi je beograjski upravnik rekel samo, da 
ceni mojo odkritost in da bo pač uredil 
zadeve s svojimi ljudmi. Nisem mu pove-
dal, da svojih ljudi na Vrtojbi sploh nima 
več. Ostal sem v pisarni, on pa je poklical 
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Toma Sekulića, šefa mejne carinske izpo-
stave z železniške postaje, in mu postavil 
enako vprašanje. Tomo mu je odgovoril 
enako kot jaz. Izjavil je, da bo lojalen do-
sedanjemu upravniku. Knežić je uvidel, 
da ne bo imel s kom upravljati.

29. 6. 1991, sobota. Dan se je začel 
normalno. Prometa je bilo kar ne-
kaj, manj potniškega, več tovornega. 
Na oddelku milice v Šempetru se je 
formiral štab za napad na Vrtojbo. 
Akcijo naj bi izvedla milica. Kapetana 
sem tipal, kako misli z vojsko po na-
padu na Rožno Dolino. Bil je živčen. 
Vkopal je tanke, razporedil ostrostrel-
ce, mitralješka gnezda. Vojsko je kar 
dobro razkropil po območju Vrtojbe. 
Izgledalo je, da je bolj prebrisan vojak 
kot Kovačič v Rožni Dolini. V vojsko 
je verjel in je bil prepričan, da se ne 
bo nobeden predal. Rekel je, da prvi 
gotovo ne bo streljal, bo pa z vsem 
ognjem odgovoril na napad. Bal se 
je za vojake, manj za sebe. Spominjal 
se je, kako je materam na zaprisegi 
obljubil, da jim bo vrnil sinove žive. 
To ga je bremenilo, zato sem mu ne-
kako verjel, da ne bo streljal prvi, in 
informacijo prenesel v štab na postajo 
milice v Šempetru. To se je kasneje 
izkazalo za resnično; držal je besedo, 
ni streljal, ker ni streljala milica. Bilo 
je ohranjeno marsikatero nedolžno 
življenje. V moji pisarni je večkrat iz-
gubil živce in razbijal z avtomatom po 
moji pisalni mizi. Skozi vrata je vsto-
pil upravnik. Ko je videl situacijo, se je 
obrnil, zaprl vrata in odšel. Kapetan je 
bil videti resnično razburjen. 

Popoldne je nastalo čudno ozračje, 
kot da se pripravlja k hudi nevihti. Po-
leg vročine je bilo v zraku še nekaj, če-
sar se ne da razložiti. To lahko človek 
samo čuti. Pripravljal se je napad. Do-
mov sem poslal vse carinike in okrog 
petih sem odšel še sam. Čez nekaj ur 
se je zgodilo. Po dveh dneh okupacije 
je spet zaplapolala naša nova zastava, 
spet smo potnike pozdravljali z dober 

dan. Bili smo veseli, prehod je bil spet 
samo naš. Bitka je bila dobljena, vojna 
še ne. Vseeno smo verjeli v Slovenijo, 
poti nazaj ni bilo več. 

Počasi se je pričelo vračati življenje. 
Naslednji dnevi so minevali v grožnjah 
z letalskimi napadi. Na prehodu ni bilo 
prav veliko dela. Nekaj dni so bili na 
prehodu tudi teritorialci in rezervni 

miličniki. Z Brionsko deklaracijo so 
se stvari umirile, pričeli smo normalno 
delati in verjeli smo, da ne bo nikoli 
več tako, kot je bilo. Trudili smo se 
čim prej spremeniti svoje navade iz 
prejšnjih časov. Imamo svojo Slovenijo 
in sedaj smo slovenski cariniki. 

Stanislav Mikuž, CU Nova Gorica
Foto: Arhiv CU Nova Gorica 
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V Carinskem uradu Jesenice so se 
v zadnjih 20 letih dogodile velike 
spremembe. Velik promet preko ka-
ravanških mejnih prehodov Jezersko, 
Ljubelj in Korensko sedlo je močno 
upadel. Odprtje cestnega mejnega 
prehoda Karavanke je preusmerilo 
prometne tokove. Priključitev države 
Slovenije k Evropski uniji je dala mož-

nost dostopa tujih trgovin na naše ob-
močje. Tako je upadel tudi vsakodnev-
ni nakupovalni turizem. Zmanjšalo se 
je število delavcev na začasnem delu v 
tujini. Vsem navedenim spremembam 
se je morala prilagajati tudi carinska 
služba in z njo Carinarnica Jesenice. 
Veliko naših carinikov je moralo za-
menjati svoje delovno okolje. 

Močan vpliv na naš urad je imela osamo-
svojitvena vojna. Po 15 letih samostojno-
sti je zanimivo pogledati v zgodovino. 

Predor Karavanke je bil odprt 1. juni-
ja 1991 z otvoritveno slovesnostjo na 
obeh straneh predora in na mejni črti 
v predoru. Po meddržavni pogodbi 
so se mejne formalnosti opravljale 
na obeh straneh predora, na Hrušici 
in v Podrožci, zato je bila Carinska 
izpostava Karavanke na obeh straneh 
predora za slovenske in avstrijske 
mejne organe. Na otvoritvi so bili tudi 
Pavle Milošević, predstavnik carine iz 
Beograda, in vsi upravniki carinarnic 
iz Slovenije. Začeli smo delati s 50 
novozaposlenimi cariniki, 30 cariniki 
iz drugih carinarnic in 15 cariniki, ki 
jih je poslala Zvezna carinska uprava. 

Promet preko mejnih prehodov na 
Gorenjskem se je z odprtjem predora 
močno spremenil. Težki tovornjaki 
so se preusmerili z Ljubelja na novi 
predor. Potniški in avtobusni promet 
se je počasi preusmerjal z Ljubelja in 
Korenskega sedla na Karavanke. To 
je bilo močno opazno pred prazniki 
in v turistični sezoni.

Odnosi z Beogradom so se zaostrili 
že ob zaključevanju gradnje objektov 
na mejnem platoju Karavanke. V 
času pred vojno so bili pritiski zelo 
močni, saj so v Beogradu v vodstvu 
carine izvedli kadrovske spremembe 
in postavili ljudi, ki so bili lojalni 
Miloševiću. To smo močno čutili tudi 
v carinski službi v Sloveniji. 

V času vojne je bil mejni prehod 
blokiran z zveznimi vojaki in policisti. 
1. julija so odšli. Za seboj so pustili 
veliko razdejanje in nastala je velika 
materialna škoda. Zopet smo gradili 
in obnavljali objekte. 

Zadnjih petnajst let jeseniške carine

MP Rateče, 26. junij 1991, obe tabli
Foto: Mirko Kunšiuč

MP Rateče, 26 junij 1991
Foto: Mirko Kunšiuč
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Zadeve na mejnem prehodu smo po-
časi postavili v red in življenje in delo 
sta tekla dalje. 

20. decembra 1991 smo se na Jeseni-
cah cariniki preselili v novo zgradbo 
carinarnice in blagovno izpostavo na 
Plavškem travniku. Tako so se zelo iz-
boljšali pogoji za delo celotne uprave 
in blagovne izpostave, ki je pred tem 
delala na železniški postaji Jesenice. 
Pregled vozil je bil na cesti pred stav-
bo. Gradnjo tega objekta smo izpeljali 
do III. faze še z denarjem iz Beograda, 
z zamenjavo dela stare carinarnice in 
z denarjem, ki nam ga je odobrila Pet-
erletova vlada.

Potrebno je omeniti tudi delo na že-
lezniški postaji Jesenice. Carinska iz-
postava je med agresijo zvezne vojske 
in policije delovala brez prekinitve. 
Izgleda, da so pozabili na zavzetje 
tega objekta. Naši državi je to prišlo 
zelo prav, saj je blagovni promet za 
potrebe slovenske industrije in države 

potekal nemoteno. Tudi potniški pro-
met je med vojno omogočal stike s 
tujino. 

Mejni prehod Ljubelj je bil pred 
odprtjem novega karavanškega pre-
dora najbolj obremenjen prehod v 
Sloveniji. Ker je bil najbližji Ljubljani, 
so ga ljudje največkrat uporabljali za 
potovanja v Avstrijo. Zato smo imeli 
cariniki zelo pisano druščino in ob-
sežno ter zanimivo delo. Po odprtju 
predora je promet zelo upadel. Tudi 
vsakodnevni nakupovalni promet je 
zamrl, ko so se v Sloveniji pojavile 
trgovine iz Evrope. 

Naši cariniki so ob vzpostavitvi meje 
s Hrvaško 8. oktobra 1991 prevzeli 
delo na Obrežju in Dobovi. Tako 
smo pomagali Carinarnici Ljubljana. 
Franc Kotnik, prvi šef obeh izpostav, 
je začel z delom pod milim nebom. 
Na Obrežju so delali pod dežnikom, 
saj je ravno tisti dan dopoldne močno 
deževalo. Policisti so bili že v bivalni-

ku, naši pa v naravi. Tudi v Dobovi 
je bilo treba začeti popolnoma na 
novo. Vsakih 14 dni smo menjali celo-
tno ekipo 30 ljudi s šefom vred. Tako 
je bila Jožica Dečman šefinja obeh 
izpostav. Izkušnje naših carinikov z 
zahodne meje so prišle zelo prav pri 
sodelovanju s policisti in železničarji, 
saj ti niso bili navajeni na izvajanje 
mejnih formalnosti. Tudi gospodar-
stvo in prebivalci so se počasi navajali 
na mejne kontrole. To so bili zares 
začetki, ko smo s srcem delali za našo 
novo državo. 

Na Jesenicah smo žilavi tudi v carini. 
Zato kljub velikim spremembam osta-
jamo. Iz carinarnice je odšlo preko 
150 sodelavcev. Ostaja nas 60, ki ure-
jamo preostalo blagovno carinjenje, 
imamo oddelek za TARIC in oddelek 
za trošarinsko področje. Okoljske 
dajatve, ki so za nas nov izziv, nam 
omogočajo ponoven razvoj urada in 
gotovost v zaposlitvi. Ugotavljamo, da 
je pravilen pristop, ki dopušča delo na 
novih področjih zunaj glavnega mesta, 
tudi po zgledu sosednjih držav.

V kratkem obdobju smo torej doživeli 
marsikaj. Prilagajamo se vsem spre-
membam, spomini vseh, ki so odšli iz 
carinske službe, in tistih, ki smo ostali, 
so lepi in jih kljub težavam in težkim 
dogodkom radi obujamo. 

Mihael Stojan, CU Jesenice
Fotografije povzete iz knjige Zgornja 

Gorenjska 1990-1991, 2001 

MP Korensko sedlo, 27. junij 1991 
Foto: Joško Wrolich
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Kdo bi si mislil, kaj vse se lahko 
zgodi v petnajstih letih! Leta 1991 še 
nerojeni otroci so že v srednjih šolah, 
takratni »abrahami« že veselo uživajo 
v pokoju, namesto z dinarji plačujemo 
s tolarji, kjer so bile včasih meje, jih 
več ni, in tam, kjer jih ni bilo, zdaj 
trdno stojijo. Včasih del Jugoslavije, 
danes del svobodne Evropske unije.

A do tega ni prišlo čez noč. Veliko tru-
da in prizadevanja je bilo potrebno, da 
se lahko pohvalimo s tem, kar imamo 
sedaj. Zaradi odrekanja in žal tudi pre-
livanja krvi lahko danes držite v rokah 
jubilejno številko glasila samostojne 
slovenske carinske službe.

Leto 1991 je bilo prelomno z vidika 
Slovenije in tudi slovenske carine. 
V takratni carinski službi so nas 
presenečale pogoste in višje plače, 

Na Koroškem smo se postavili  na pravo stran
poračuni in poračuni poračunov, tako 
da smo začeli razmišljati o tem, da nas 
želi Marković »kupiti« oziroma da ima 
načrte s slovensko carino. Seveda ni 
bilo težko uganiti, v katerem grmu tiči 
zajec, vendar so načrti padli v vodo 
takoj, ko so zarohneli tanki in letala in 
si nas je hotela Jugoslavija pokoriti. 

Slovenija bo samostojna in carina bo 
slovenska, smo se odločili, in tako je 
tudi bilo.

Večina Slovencev ve, kakšni so bili 
boji za severno mejo na Koroškem, če 
ne drugače, jih na to opominja izmiš-
ljena afera Vič-Holmec. Večina torej 
ve, da so na koroških mejnih prehodih 
padle žrtve, manj jih seznanjenih, da 
so poleg miličnikov in teritorialne 
obrambe tudi cariniki čvrsto ostali na 
položajih, bili v navzkrižnem ognju in 
niso pokleknili.

O naših sodelavcih, ki so takrat branili 
mejo in slovenstvo, bi se dalo marsikaj 
napisati, vendar sem se odločil, da na-
pišem nekaj o tistih, ki nismo bili v 
neposrednem ognju. Nad nami so se 
izvrševali hudi pritiski s strani Beogra-
da in jugoslovanske carine. 

Takratno doživljanje osamosvajanja 
v upravni zgradbi Carinarnice Dra-
vograd je nemogoče kronološko na-
tančno opisati. Spomin bledi, kakšna 
cvetka pa vendarle ostane, se zapiči v 
spomin in privre na dan v trenutkih, 
ko se spominjamo zanimivih dogod-
kov iz preteklosti, ko beseda nanese 
na dogodke iz leta 1991 in ko si na 
koncu zaželimo, da se kaj podobnega 
ne bi zgodilo nikdar več.

Upravniki carinarnic so dobili obve-
stila iz Beograda, da bodo zamenjani. 
Prišli bodo drugi ljudje, ki bodo zase-

dli njihove položaje in bodo Beogradu 
zvesti, zato naj posle lepo mirno pre-
dajo in naj se ne upirajo. Naš upravnik 
Peter Mihelič nas je s tem seznanil in 
potem smo v napetem pričakovanju 
razmišljali, na kakšen način in kdaj 
se bo to zgodilo. Seveda smo se dogo-
vorili, da našega »novega upravnika« v 
stavbo ne bomo spustili, zanašali pa 
smo se tudi na teritorialno obrambo, 
ki je imela v stavbi skladišče opreme 
in nas je z orožjem v roki varovala. 

Nekega dne so se le prikazale črne 
limuzine in vsi smo takoj vedeli, da gre 
zares. Zdaj bomo torej pokazali, koliko 
nas je v hlačah. Z vso hitrostjo smo 
zaklenili vhodna vrata, položaj pa so 
zasedli tudi teritorialci. Vsi zlikani so 
stopili iz vozil gospodje, ki so mislili, 
da jih bomo pričakali odprtih rok, za-
klenjena vrata in oboroženi fantje pa so 
jim dali vedeti, da so se pošteno ušteli.

Začelo se je pregovarjanje. Na vsak 
način so hoteli v stavbo do upravnika, 
ki pa jim je lepo razložil, da jih lahko 
pelje na čaj v sosednji bife, stavbe od 
znotraj pa ne bodo videli. Nikakršne 
grožnje ali prošnje niso pomagale, 
vrata so ostala zaklenjena. 

Ker je ura tekla, z njo pa naraščala tudi 
nervoza, so začeli provocirati. Nekdo 
je z roko hitro segel v notranji žep suk-
njiča, ko pa je vanj pogledala naperje-
na puška, je roko čisto počasi izvlekel 
in v njej držal škatlico cigaret, na 
obraz mu je prilezel ciničen nasmeh. 
»Samo ću jednog da pripalim,« je 
dejal, ni pa vedel, da mu bo cinizem 
kmalu izginil z obraza. Kmalu potem 
ko so nas z dolgimi nosovi zapustili, 
smo izvedeli, da so jih zajeli naši teri-
torialci in jih zaslišujejo. Prvo živčno 
vojno smo torej dobili, čeprav nismo 
vedeli, koliko jih še čaka.

Zamenjani napis 
Foto: Arhiv CU Dravograd
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Naš urad je malce odmaknjen od 
centra Dravograda, vseeno smo bili 
pošteno vznemirjeni, ko so se začele 
enote jugoslovanske vojske pomikati 
po cesti Maribor–Dravograd, še bolj 
potem ko so jih teritorialci z barikado 
zaustavili pred vstopom v Dravograd. 
Začeli so se boji in vsi smo se spraše-
vali, kdaj bo obramba popustila in bo 
jugovojska prišla tudi do nas. Na skalo 
nad Dravogradom je vojska postavila 
ostrostrelca, ki je imel pod nadzorom 
ves Dravograd. Spominjam se tesnob-
nih občutkov, ko sva s šoferjem vzela v 
roke edino pištolo, ki jo je takrat imel 
naš urad, sedla v upravnikov službeni 
avto, ki je bil najhitrejši, vzela denar, 
ki je še vedno prihajal kot pobrani 
prihodek na mejah, in ga z največjo 
hitrostjo, sklonjena, kot se je le dalo, 
odpeljala v banko, da ga položiva na 
slovenske in ne več jugoslovanske 
račune. Treba je bilo prečkati most pri 
postaji milice, na katero je streljal os-
trostrelec, tako da občutki res niso bili 
prijetni. Adrenalina sva bila polna, ob-
čutek, da sva tudi midva nekaj storila 
za Slovenijo, pa je bil resnično lep.

Podobni spomini se porajajo, ko po-
mislim, kako so nas preletavala letala, 
ko so se vklopili alarmi in ko smo 
izvedeli, da je letalo odvrglo v Dravo 
dve bombi, da bi porušilo most. Tudi 
naša upravna stavba je bila strateško 
pomembna, zato nas je malo stiskalo 
pri srcu. V sosednji stavbi je bilo za-
klonišče in nekateri so v njem poiskali 
zavetje do naznanitve konca nevarno-
sti, drugi so ostali v upravni zgradbi 
in delali naprej, tretji smo pri vhodnih 
vratih šteli letala in razmišljali, kako 
lepo bi bilo, če bi se že končalo. Ni 
šlo le za nas, ki smo ostali na delu. Vsi 
smo bili z mislimi tudi pri svojih dru-
žinah, ki so bile še bližje bojem pred 
Dravogradom kot mi. Zjutraj, ko smo 
šli v službo, nismo vedeli, ali bomo še 
lahko prišli domov.

Zelo nas je razžalostilo, ko smo izvede-
li, da je jugovojska popolnoma uničila 
naš mejni prehod na Holmcu. Bil je 
pač naš in vsakdo, ki je delal na njem, 
ga je imel rad. Ko smo po koncu bojev 
za Holmec prišli reševat, kar se je iz po-
gorele stavbe rešiti dalo, nas je pričakal 

Vič v vojni

žalosten pogled na nekdaj lep prehod. 
S pogorišča smo potegnili nekaj napol 
zgorelih obrazcev CT in CPD, kar je 
bilo skoraj vse. Prehod je pogorel do 
tal. Takrat smo se zares zavedli, da poti 
nazaj ni in da smo storili prav, ko smo 
se odločili za samostojno Slovenijo. 

Seveda so bile razmere napete tudi 
na naših ostalih mejnih prehodih in 
mogoče bo kdaj o tem kaj več napisal 
kakšen carinik, ki je v živo izkusil, kaj 
je pomenil boj za našo mejo. Sam sem 
opisal svoje spomine na čas, ko sem 
kot mlad carinski delavec spoznal, kaj 
pomeni biti Slovenec. Ni bilo lepših 
trenutkov, kot so bili tisti, ko so se na 
mejah prikazali napisi SLOVENIJA, 
ko smo zamenjali table na naših iz-
postavah in upravni stavbi in ko smo 
doumeli, da smo sami svoj gospodar. 

Izpustil sem veliko stvari, a mislim, 
da lahko iz napisanega ugotovite, da 
smo se Korošci spet znali postaviti za 
pravo, slovensko stvar.

Miran Krumpačnik, CU Dravograd

Že več kot mesec dni pred usodnim 
dnem je bilo čutiti na mejnem pre-
hodu napetost in nervozo. Bili smo 
pred osamosvojitvijo Slovenije. S 
strani državnih organov v Beogradu 
so bile napovedi zelo črnoglede. Že 
nekaj časa nismo pošiljali denarja od 
pobranih carinskih dajatev in cestnin. 
Nakazovali smo ga na poseben račun.

Potem je prišel 26. junij. Tega dne 
nisem bil v službi, šele naslednje jutro 
sem prišel na mejni prehod Vič pri 
Dravogradu. Že ponoči sem nepresta-

Tanki na prehodu
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no poslušal radijska poročila, ki so na-
znanjala, da so iz vojašnic krenili tanki 
in da zavzemajo mejne prehode.

Ob prihodu na delovno mesto sem 
se srečal s precej zaskrbljenimi 
obrazi svojih kolegov. Na drogu je 
visela slovenska zastava, zraven pa 
je bila pritrjena nova tabla z napisom 
Republika Slovenija. Tablo in zastavo 
sta čuvala dva oborožena miličnika v 
neprebojnih jopičih in čeladah. Prizor 
je bil po eni strani veličasten, na drugi 
strani pa me je navdajal s tesnobo, da 
to ne bo prineslo nič dobrega ...

Kmalu zatem se je na prehod pri-
peljalo kakih 20 miličnikov z dvema 
kombijema in osebnimi vozili. Na eno 
kombinirano vozilo so imeli pripeto 
tovorno prikolico, v njej pa strelivo, 
orožje in zaščitne obleke. Fantje so se 
brez besed oblekli v neprebojne suk-
njiče, si nadeli čelade, pograbili vsak 
svoje orožje in zavzeli položaje …

Cariniki smo se zbrali pri svojem šefu. 
Na kratko nam je razložil, v kakšni 
situaciji smo se znašli. Dosti nam ni 
bilo potrebno razlagati, saj smo sami 
videli stanje. V izmeni nas je bilo pet. 

Čez čas smo bili ponovno poklicani 
in seznanjeni, da lahko po navodilu 
upravnika zapustijo delovno mesto šef 
in dva carinika. Tako sva na prehodu 
ostala dva carinika: Vlado in jaz.

Kmalu po odhodu naših kolegov so na 
prehod prišli trije oficirji iz stražnice 
nad prehodom. Dva sem poznal že od 
prej. Zahtevali so, da vsi takoj zapusti-
mo mejni prehod. Komandir milice in 
pogajalec pri milici sta odločno pro-
testirala, da tega ne nameravamo sto-
riti pod nobenim pogojem. Ura je bila 
deset dopoldan. Oficirji so postavljali 
zahteve, da se v roku dveh ur premis-
limo, da bodo takrat ponovno prišli, 
sicer bodo uporabili silo in ogenj.

Promet je povsem zamrl. Postalo je 
prav grozljivo. Delavke iz mejne pro-
dajalne in bližnjega bifeja so zbežale 
domov. Z vseh strani smo bili obkolje-
ni od jugovojske. S strehe sosednjega 
senika so se začeli dvigati strešniki. 
Ko sem pogledal tja, sem videl ducat 
cevi, ki so merile vame … Kar vroče 
mi je postalo, noge me niso več ubo-
gale … Vsake toliko časa sem slišal, 
kako je kdo od vojakov »potisnil naboj 
v cev« in meril vame. To je grozen ob-
čutek, ki se ga ne da opisati! Na srečo 
ni prišlo do najhujšega.

Smrtno ranjeni na MP Holmec

Z avstrijskimi organi se kuje skupen načrt Promet na MP Vič je ohromel
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Čez čas je zazvonil telefon. Neka 
ženska je spraševala, če je njen Ibro že 
prišel. Govorila je srbsko. Njen mož 
naj bi postal novi šef carine na našem 
prehodu. Po vojni sem izvedel, da so 
v resnici prišli zvezni cariniki, vendar 
samo do Slovenj Gradca. Obrnili so, 
ko so videli, kakšna je situacija. Bilo 
jih je menda dvanajst.

Popoldne je klicala moja žena. Pove-
dal sem ji, da je položaj skorajda brez-
upen, da se morda ne bova nikoli več 
videla. Rekel sem ji še: »Lepo skrbi za 
otroke, če me ne bo iz tega pekla.« 
Oba sva jokala … Kmalu zatem je bila 
zveza prekinjena. 

Kolega Vlado je predlagal, da se skri-
jeva v klet bližnjega bifeja. Odgovoril 
sem mu, da tja ne nameravam, ker 
imam občutek, da bodo vse stavbe 
porušili in se ne želim dušiti v kleti. 
Od komandirja sva zahtevala orožje, 
dejal je, da ga nima in morava počaka-
ti nanj, kot v partizanih …

Bodril sem kolega, da morava vzdrža-
ti, da si rešiva življenje. Popoldne je 
priletel helikopter jugovojske. Hotel 
je pristati pri stražnici. Istočasno 
se je dvignil helikopter v sosednji 

mu nežigosano deklaracijo s pri-
pombo, da smo žige že skrili, da naj 
pride po pečat po vojni … Ne vem, ali 
je sploh kdaj prišel ponj. Ob sedmih 
zvečer bi morala dobiti izmeno, pa ni 
bilo nikogar. Šele ob kakih devetih so 
naju zamenjali kolegi, ki so se prebili 
do mejnega prehoda.

Pričelo je deževati, kot že dolgo ni. 
Domov sem se peljal na Prevalje (le-
žijo pod zloglasnim Holmcem), daleč 
naokoli po Koroški, preko Sel, saj dru-
ge povezave ni bilo. Ko sem pripeljal 
do Sel, sem mislil, da sem se izgubil, 
saj ni nikjer gorela nobena luč, lilo pa 
je kot iz škafa. Zdelo se mi je, da celo 
večnost tavam po cesti.

Ko sem stopil v domačo hišo, so se 
moji zgrnili okrog mene in me gledali, 
kot da sem prišel iz onostranstva. Šele 
tedaj sem videl, da imam od naporne-
ga dne srajco vso prepoteno.

Odslej na srečo praznujemo obletnice.  
Čas resnično hitro mine.

Maks Petelinšek, CU Celje (nekdanji 
carinik Carinarnice Dravograd)

Foto: arhiv PU Slovenj Gradec

Avstriji, ki je snemal dogajanje. Okoli 
prehoda sva namestila nekaj plinskih 
jeklenk iz bližnjega bifeja, da tam ne 
bi mogel pristati. Od komandirja sva 
dobivala informacije, kje je obtičala 
kolona vojakov, ki je poskušala pre-
biti barikado in zasesti mejni prehod. 
Skrila sva klešče, pečate in vse delo-
vodnike, da jih sovražnik ne bi dobil 
v roke. Še danes se spomnim, da sem 
nekomu carinil avto dele. Izročil sem 

 10. obletnica – Vič 2001

MP Holmec v zubljih ognja
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Znanje je ena ključnih komponent uspešnega doseganja 
poslovnih ciljev. Vložek v izobraževanje1, usposabljanje in 
izpopolnjevanje kadrov je vse bolj investicija in ne strošek. 
Tega se zavedamo tudi v carinski službi, zato je izobraže-
vanje carinskih delavcev med pomembnejšimi nalogami 
slovenske carinske službe že od ustanovitve 1991. leta.

Kako smo začeli in se razvijali – mejniki v 
razvoju

Z osamosvojitvijo naše države junija 1991 je bilo treba 
carinsko službo organizirati na novo. Zaradi zaposlitve 
velikega števila novih delavcev se je pokazala potreba po 
njihovem hitrem osnovnem usposabljanju. Potrebno je bilo 
zasnovati lasten sistem izobraževanja. V skupni državi je 
namreč vse izobraževanje potekalo znotraj Izobraževalnega 
centra pri Zvezni carinski upravi v Beogradu. 

V razvoju izobraževanja na CURS bi lahko govorili o po-
sameznih mejnikih, ki so zaznamovali dejavnosti na tem 
področju.

Ustanovitev Odseka za izobraževanje (kasneje je postal od-
delek) leta 1997 in njegova kadrovska zasedba v nadaljnjih 
letih je pomembno vplivala na razvoj izobraževanja, na 
enotno vodeno in koordinirano izobraževanje carinskih 
delavcev, predvsem pa na sistematičen in načrten pristop, 
pri katerem je osnova analiza potreb kot temeljna stopnja v 
procesu priprave in izvajanja programov. 

Že v začetku leta 1992 je bil sprejet prvi Pravilnik o stro-
kovnem izpitu in izobraževanju delavcev v organih carinske 
službe, leta 2000 pa je bil prenovljen. V teh letih so bile 
pripravljene še druge pravne podlage, akti in dokumenti, z 
namenom zagotoviti enoten in sistematičen pristop k izobra-
ževanju carinskih delavcev. Med najpomembnejše vsekakor 
sodi Strategija izobraževanja, sprejeta v začetku leta 1999, ki 
daje odgovore na vprašanja dolgoročnega razvoja izobraževa-
nja, med drugim, kaj želimo z izobraževanjem doseči, kako 
bomo to dosegli, s kakšnimi instrumenti, kdo je odgovoren, 
kako bo izobraževanje potekalo in kako bo vrednoteno.

Osnovno usposabljanje novozaposlenih za delo v temeljni 
dejavnosti in njihova priprava na posebni del strokovnega 
izpita za delo v carinski službi je bila ena najpomembnejših 
nalog takoj po ustanovitvi samostojne carinske službe. K 
temu cilju je bilo usmerjeno vse začetno domače izobra-
ževanje, saj v Sloveniji ni posebne šole, ki bi izobraževala 
za poklic carinika in so novosprejeti delavci prihajali z raz-
ličnim predznanjem. Vsebinska zasnova prvega programa 
osnovnega usposabljanja je izhajala iz programa Zvezne 
carinske uprave. V letih izvajanja tega programa so se poka-
zale posamezne prednosti (enoten sistem za vse kandidate, 
ki upošteva stopnjo izobrazbe, izobraževalci so carinski 
delavci, ki poznajo delo), predvsem pa številne pomanj-
kljivosti (vsebine so bile preobsežne, preveč razdrobljene 
po predavateljih, ponavljale so se, ni bilo koordinacije med 
posameznimi vsebinami ter enotnega in sistematičnega 
pristopa, premalo je bilo vaj in praktičnega dela, preveč 
predavateljev). Da bi odpravili pomanjkljivosti in vse-
bino prilagodili potrebam službe in novemu ZCS, smo leta 
2000 prenovili program osnovnega usposabljanja. Po eno-
tni metodologiji so bili sprejeti trije novi programi za tri 
različne skupine pooblaščenih uradnih oseb: za carinike, 
inšpektorje in carinske izterjevalce. Značilnost prenovlje-
nih programov je, da imajo poleg splošnega dela, ki je eno-
ten za vse delavce, ne glede na izobrazbo in delovne naloge, 
še strokovni del. Strokovni del je razdeljen na teoretični 
in praktični del ter zajema temeljna strokovna področja 
carinsko-trošarinske dejavnosti, s katerimi se udeleženci 
seznanijo na predavanjih in vajah. 

Prva strokovna carinska usposabljanja so od leta 1993 po-
tekala v obliki programov tuje tehnične pomoči, predvsem 
programov Phare, ki so jih posredovali strokovnjaki iz tuji-
ne. Z novimi nalogami in pooblastili se je po eni strani širil 
obseg tuje pomoči, po drugi strani pa so bile vsebine vedno 
bolj specifične in operativno zasnovane. V vseh teh letih 
so se delavci po različnih programih tuje tehnične pomoči 
(Phare, Eurocustoms, Matthaeus, Customs 2000, Customs 
2002, Carina 2007, Taiex, Fiscalis, bilaterala) usposabljali 
na seminarjih, delavnicah, študijskih obiskih in izmenjavah. 
Do leta 1999 se je število usposabljanj, ki so potekala s tujo 
tehnično pomočjo, višalo, potem pa je začelo upadati. Ne-
koliko več tujih usposabljanj je bilo še leto pred vstopom 
v EU. Po vstopu Slovenije v EU, maja 2004, sodelujemo 
v programih Carina in Fiscalis, občasno pa poteka še 

IZOBRAŽEVANJE V CARINSKI SLUŽBI 
od osamosvojitve do danes

1 V tem prispevku zajema izraz izobraževanje vse tri prvine: 
izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje.
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dvostransko sodelovanje. Kot polnopravna članica sedaj 
nastopamo tudi v vlogi gostiteljev izmenjav, kot država, ki 
nudi pomoč tujim upravam.

Temelj vsakega izobraževanja so usposobljeni izobraževalci, 
ki poznajo tudi osnovne metode dela z odraslimi. Zato je 
bil dan velik poudarek andragoškemu usposabljanju lastnih 
izobraževalcev. Prvo usposabljanje je bilo izpeljano leta 
1998 za projekt Eurocustomsa Ukrepi za povečanje učin-
kovitosti na mejnih prehodih, ki ga lahko zaradi vsebinske 
zasnove in izpeljave še danes štejemo za enega uspešnejših 
projektov. Vsebina je bila prilagojena trem različnim cilj-
nim skupinam delavcev na mednarodnih mejnih prehodih: 
vodjem izpostav, operativnim delavcem in delavcem s po-
dročja analitsko-informacijske dejavnosti. V dveh letih je 
bilo skupaj z lastnimi predavatelji izvedenih 48 delavnic, na 
katerih se je usposobilo 37 vodij izpostav ter 822 operativ-
nih in mobilnih delavcev s 63 mejnih prehodov. Intenzivno 
strokovno carinsko usposabljanje z lastnimi izobraževalci 
se je začelo leta 2003, ko je bil pripravljen in sprejet pro-
gram usposabljanja zaradi vstopa v EU. Po tem programu 
je bilo v letih 2003 in 2004 izpeljanih 29 dejavnosti s 1464 
udeleženci. Od leta 2003 so nastajali in se izvajali še novi 
programi specializiranega strokovnega usposabljanja za 
različna strokovna carinska področja in različne ciljne 
skupine, na primer za inšpekcijski nadzor, za carinske pre-
iskave, trošarine, postopke …

Vzporedno z osnovnim in strokovnim izobraževanjem so se 
delavci usposabljali na področju tako imenovanih »mehkih« 
vsebin: metode in tehnike organiziranja in vodenja, komu-
nikacija, javno nastopanje, upravljanje, vodenje letnega po-
govora. V prvo široko zasnovano in sistematično osnovno 
računalniško usposabljanje (osnovni tečaji za delo s teksti in 
delo s preglednicami) je bilo leta 1999 vključenih 682 delav-
cev in leta 2000 še nadaljnjih 504 delavcev, skupaj v dveh 
letih 1189. Velik poudarek je na jezikovnem usposabljanju, 
ki se izvaja že od leta 1995, sistematično pa od leta 1998. 
Zastavljeni cilj, da se usposabljanje zaključi s pridobitvijo 
mednarodnega certifikata ali izpita iz znanja jezika na višji 
ravni, torej na ravni neodvisnega uporabnika, se uspešno 
uresničuje, saj je od leta 1998 do srede leta 2006 že 100 
delavcev pridobilo verificirano potrdilo o znanju anglešči-
ne, nemščine oz. francoščine. Omeniti velja še obsežnejše 
jezikovno usposabljanje za delavce na mednarodnih mejnih 

prehodih, specializirane 60-urne tečaje angleškega, nemške-
ga oz. italijanskega jezika s carinsko terminologijo. Tečajev 
se je udeležilo 753 carinskih delavcev iz vseh carinskih ura-
dov. Zanje je bilo pripravljeno posebno gradivo: priročnik 
v treh tujih jezikih za dve težavnostni stopnji: nižjo in višjo. 
To usposabljanje je izhajalo iz potreb službe in delovnega 
mesta, zajemalo pa je tisto snov s strokovno terminologijo, 
ki jo carinski delavci najpogosteje uporabljajo pri komuni-
kaciji s tujci. 

Carinska uprava RS že od ustanovitve namenja posebno 
pozornost izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju 
carinskih delavcev. Razvoj izobraževanja je v zadnjih pet-
najstih letih potekel skladno z razvojem celotne službe: od 
pretežno osnovnega usposabljanja na začetku do bogatenja 
vsebin s širitvijo dejavnosti in pristojnosti. Zajema vsa 
strokovna carinska področja: carinske postopke, elemente 
uvoznih in izvoznih dajatev ter drugih ukrepov, skupno 
kmetijsko politiko, TARIC, preprečevanje in odkrivanje 
prekrškov in kaznivih dejanj ter trošarinski sistem.

 Za učinkovito delo na področju izobraževanja je bilo treba 
na novo organizirati Odsek za izobraževanje, opredeliti de-
lo in naloge, razviti lasten sistem izobraževanja in postopke 
dela, določiti strateške cilje, oblikovati nove programe uspo-
sabljanja, izbrati in usposobiti lastne izobraževalce, pripra-
viti učna gradiva ter pripraviti in sprejeti temeljne pravne 
podlage, akte in dokumente. Danes je vse izobraževanje 
vodeno centralno, tako da Oddelek za izobraževanje skrbi 
za načrtovanje, organizacijo in izvedbo izobraževanja vseh 
delavcev Carinske uprave RS. Izobraževalne dejavnosti se 
celovito spremljajo, tako z vidika uresničitve ciljev, učinkov, 
uporabnosti kot tudi stroškovne učinkovitosti. 

Kljub težavam je bilo vsa ta leta osnovno vodilo izboljšanje 
dejavnosti in vpeljevanje novih oblik in vsebin. Tako danes 
načrtujemo uvedbo e-učenja, ki bo pomemben mejnik v 
nadaljnjem razvoju.

Irena Morel, GCU
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1. Mirjam Žiberna, 1996, 
Generalni carinski urad;

2. Svitoslav Vižintin, 1996, 
Carinski urad Nova Gorica ;

3. Mihael Stojan, 1996, 
Carinski urad Jesenice;

4. Terezija Strmole,1996,
Generalni carinski urad;

5. Jožica Kokol,1996,
Carinski urad Celje;

6. Janko Miklavc,1996,
Carinski urad Maribor;

7. Franc Kotnik,1996,
Carinski urad Jesenice;

8. Janez Trilar,1996,
Carinski urad Ljubljana;

9. Milivoj Novič,1996,
Carinski urad Sežana;

10. Carinarnica Murska Sobota, 
Izpostava Dolga vas, 1996;

11. Dušan Ulčar, 1997, 
Carinski urad Jesenice;

12. Milan Jarnovič, 1997, 
Carinski urad Maribor;

13. Marjan Grosek, 1998, 
Carinski urad Celje;

14. Dušan Rajgelj, 1998, 
Carinski urad Jesenice;

15. Carinska izpostava Vrtojba, 
1998;

16. Milan Ozmec, 1999, 
Carinski urad Ljubljana;

17. Carinska izpostava Aerodrom 
Brnik, 1999;

18. Športno društvo Carinik, 1999, 
Carinski urad Nova Gorica;

19. Marjanca Gergek, 2000, 
Generalni carinski urad;

20. Matej Bohinc, 2001, 
Generalni carinski urad;

21. Zoran Taljat, 2001, 
Carinski urad Ljubljana;

22. Marjan Sajko, 2001, 
Carinski urad Celje;

Podeljena priznanja carinske službe 
v času od 1995 do 2005 

Ob dnevu slovenske carinske službe, 8. oktobru, v skladu s Pravilnikom o pri-
znanjih in nagradah v carinski službi podelimo pisne pohvale, carinske znake in 
plakete. Priznanja v carinski službi so bila prvič podeljena v letu 1995.

V obdobju od leta 1995 do 2005 je bilo podeljenih:
• 36 pohval,
• 77 bronastih znakov,
• 109 srebrnih znakov,
• 76 zlatih znakov,
• 33 plaket.

Od leta 1996 do 2005 so plakete za dolgoletno izjemno strokovno delo, pomemb-
ne organizacijske izboljšave pri delu in za prispevke h krepitvi ugleda carinske 
službe dobili naslednji delavci oziroma organizacijske enote carinske službe:

23. Vera Močilnik Gašparin, 2001, 
Carinski urad Nova Gorica;

24. Ana Mahnič, 2001, 
Carinski urad Sežana;

25. Milisav Novovič, 2002, Carinski 
urad Ljubljana, predlog sindikata;

26. Franc Flis, 2002, 
Carinski urad Maribor;

27. Rajko Skubic, 2003, 
 Generalni carinski urad;
28. Milan Bogatič, 2003, 

Carinski urad Koper;
29. Mojca Ramšak Pešec, 2004, 

Generalni carinski urad;
30. Tomaž Kolšek, 2004, 

Carinski urad Celje;
31. Alojz Zupančič, 2005, 

Generalni carinski urad;
32. Ivan Lah, 2005, 

Carinski urad Brežice;
33. Marija Marušič, 2005, 

Carinski urad Koper.

Podatke pripravila: Danila Turšič, GCU



[CARINSKA KRIŽANKA]  

Avtor križanke: Janez Donša, Izpostava Središče ob Dravi
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