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Spoštovani! 
 
Več kot 40 let je že od ustanovitve Postaje pomorske policije in več kot 60 let že varujemo 
državno mejo na morju. V tem času smo bili priča velikim spremembam in številnim izzivom, 
s katerimi se je postaja vselej uspešno kosala. Eden največjih izzivov je bil vsekakor vstop 
Slovenije v Evropsko unijo in schengenski prostor. Prav vaša enota je pri tem odigrala eno 
ključnih vlog, saj je bila med prvimi, ki so jih obiskali strokovnjaki iz EU, in je tudi uspešno 
prestala schengensko evalvacijo.  
 
Danes je Postaja pomorske policije Koper moderna in po vseh evropskih standardih 
oblikovana enota.  Zaradi narave svojega dela je zelo specifična in kot taka pravzaprav edini 
branik schengenskega morskega prostora v Sloveniji, saj edina v državi prevzema 
odgovorno nalogo varovanja in nadzora zunanje morske meje EU.  
 
Poleg varovanja državne meje na morju in kontrole prehajanja čez državno mejo na 
pomorskih mejnih prehodih postaja opravlja tudi nadzor nad spoštovanjem ribiške 
zakonodaje in prispeva svoj delež k varnosti pomorske plovbe. Policisti pomorščaki v okviru 
svojih nalog posvečajo vso skrb tudi pomorski ekologiji. Verjetno najzahtevnejše, a hkrati tudi 
najbolj hvaležne pa so naloge, povezane z reševanjem ljudi in premoženja na morju.   
 
Čoln, ki bo registriran pod oznako P-89, predstavlja pomembno tehnično pridobitev 
pomorske policije. Preizkus zmogljivosti plovila je namreč pokazal, da ima čoln odlične 
manevrske sposobnosti. Grajen je za varno plovbo v odprtem plovnem območju, zaprta 
kabina pa omogoča njegovo uporabo v vseh vremenskih pogojih. Na čolnu je tudi zmogljiv 
navigacijski sistem, ki omogoča sledenje več različnim plovilom hkrati.  
 
Spoštovani policisti, narava dela, ki ga opravljate, od človeka zahteva veliko. Ob idealnih 
razmerah, ki jih nudita mirno morje in topli sončni žarki, je vaše delo skoraj zavidljivo. Le 
redki pa so imeli priložnost spoznati tudi manj prijazno stran morskega sveta - žgoče poletno 
sonce, burjo, ki s svojo močjo nikdar ne prizanaša, in razburkane valove, ki tudi najbolj 
pogumnim poženejo strah v kosti. 
 
Z novim čolnom žal ne moremo odpraviti vseh nepredvidljivih razmer, zaradi katerih je vaše 
delo še bolj zahtevno in nevarno. Zagotovo pa bo nova pridobitev prispevala k 
učinkovitejšemu varovanju modre meje.  
 
 

Želim ti mirno morje.  
Dobro služi slovenski policiji! 

http://www.policija.si/PPOPKoper/PPOPKoper.php

