VAROVANJE DRŽAVNE MEJE NA POLICIJSKI UPRAVI KOPER
Informacija z novinarske konference ob 5. obletnici vstopa v schengenski prostor (PU
Koper, 19. 12. 2012)
Policijske enote PU Koper nadzirajo zunanjo schengensko mejo s Hrvaško in državno mejo na
morju. Odsek zunanje schengenske meje na kopnem obsega območje meje s Hrvaško, od izliva reke
Dragonje v morje do kraja Vavkovec na pobočju Snežnika, kjer se začne območje PU Ljubljana, v
skupni dolžini 129 km. Morska meja z Italijo poteka od mejnega kamna 92 pri bivšem Mejnem
prehodu Lazaret do začetka mednarodnih vod v skupni dolžini 48 km. Državna meja na morju s
Hrvaško ni določena.
Zunanja meja na območju PU Koper je med bolj obremenjenimi z ilegalnimi migracijami v
primerjavi z drugimi območji Slovenije. Predvsem relativno kratka razdalja med hrvaško in
italijansko mejo, večinoma dobro prehoden teren ter dobre komunikacije so bili dejavniki, ki so privlačili
ilegalne migrante na to območje. Tako je bilo v letu 2006 obravnavanih skupaj 1.707 ilegalnih
prehodov, število pa se je do leta 2009 zmanjševalo in je bilo v tem letu obravnavanih 264 ilegalnih
prehodov. V letu 2010 in 2011 pa smo ponovno obravnavali porast ilegalnih prehodov. V letih od 2006
do 2009 so prevladovali državljani držav bivše Jugoslavije (Srbije, Makedonije, BiH) ter državljani
Albanije. Z vizumsko liberalizacijo za omenjene države in spremembo tokov ilegalnih migracij pa se je
v zadnjem času povečalo število državljanov Afganistana, Turčije, Pakistana ter drugih arabskih in
afriških držav.

Problematika nedovoljenih prehodov se je dodatno spremenila letos, ko je bilo v devetih mesecih
obravnavanih že 476 oseb, hkrati pa se je še dodatno spremenila struktura, saj prevladujejo državljani
Afganistana, Somalije, Alžirije, Pakistana in Sirije.
Naloge opravljajo posebej usposobljeni in opremljeni policisti iz skupin za varovanje državne
meje na policijskih postajah Ilirska Bistrica, Kozina, Koper, Piran in iz Postaje pomorske policije Koper.
K posebni opremi policisti spadajo stacionarna in mobilna termovizija, naprava za nočno opazovanje,
radar za nadzor morske meje in seveda patruljni čolni policije. Pri varovanju sodelujejo tudi vse ostale
enote PU Koper, še posebej Policijska postaja vodnikov službenih psov Koper, Policijska postaja za
izravnalne ukrepe Koper, Sektor kriminalistične policije in Operativno-komunikacijski center. Na
območju ob državni meji so večkrat mesečno organizirane tudi helikopterske observacije.
Pomemben element za uspešno varovanje državne meje je tudi korektno sodelovanje s
hrvaškimi in italijanskimi varnostnimi organi, ki poteka tako na lokalni ravni med policijskimi
postajami z obeh strani meje kot na regionalni ravni med PU Koper, PU Istarska in PU PrimorskoGoranska ter s kvesturo iz Trsta.

