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Carina nadzoruje uvoz, izvoz in tranzit pirotehničnih izdelkov. Zaradi prihajajočih
praznikov obstaja večje tveganje za vnos teh izdelkov v potniškem prometu, zato cariniki v
decembru opravljajo poostren nadzor nad vnosom pirotehničnih izdelkov s strani fizičnih
oseb. Fizične osebe namreč ne morejo vnašati pirotehničnih izdelkov.
Na podlagi 31. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih je za uvoz, izvoz ali
tranzit pirotehničnih izdelkov potrebno pridobiti dovoljenje Ministrstva za notranje zadeve.
Dovoljenje lahko pridobijo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki,
ki samostojno opravlja dejavnost, pod pogojem, da imajo dovoljenje za proizvodnjo ali
promet s pirotehničnimi izdelki.
Carinski organi potniku (fizični osebi), ki prijavi pirotehnične izdelke, ne dovolijo vnosa
pirotehničnih izdelkov na ozemlje Skupnosti. Potnikom se v teh primerih dovoli, da omenjene
izdelke vrnejo v tujino. Postopek o prekršku se ne uvede.
Neprijavljene pirotehnične izdelke carinski organi zasežejo in proti kršiteljem uvedejo
postopek o prekršku. Postopek se uvede zaradi prekrška po 16. točki 1. odstavka 87. člena
Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske Skupnosti, če so izdelki skriti, pa po 5. točki
1. odstavka 87. člena tega zakona. Glede na to, da zakon v obeh primerih predpisuje
obvezen odvzem blaga, se uvede hitri postopek in ni mandatnega kaznovanja (sestavi se
zapisnik o prekršku, potrdilo o zasegu ...).
Zasežene pirotehnične izdelke kategorij 1 (pirotehnične igrače, npr. bengalske vžigalice,
pokajoči vložki za cigarete, konfeti – bombice, pokajoče žabice, male petarde), 2 (izdelki za
male ognjemete npr. petarde, rimske svečke, majhna ognjemetna kolesa, bengalične bakle,
topovski streli – Party Knaller, rakete) ter T1 (pirotehnični izdelki za uporabo na odru, ki
pomenijo majhno nevarnost) in P1 (pirotehnični izdelki, ki pomenijo majhno nevarnost, razen
ognjemetnih izdelkov in pirotehničnih izdelkov za odrska prizorišča) hranijo carinski organi.
Izdelke kategorij 3, 4 in tiste izdelke, pri katerih se ne da ugotoviti oznake kategorije, carinski
organi predajo v hrambo policiji.

