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Kompleksnost nadzora državne meje poleg mejne kontrole na mejnih prehodih in analiz tveganja 
sestavlja tudi varovanje državne meje. Slovenska policija v imenu vseh schengenskih držav varuje 
zunanjo kopensko mejo v dolžini 670 km in zunanjo morsko mejo v dolžini 48 km, kar glede na 
velikost države predstavlja sorazmerno velik delež.  
 
Varovanje državne meje predstavljajo ukrepi policije, katerih namen je preprečevanje in odkrivanje 
ilegalnih prehodov in čezmejne kriminalitete. Varovanje državne meje se izvaja na državni meji izven 
mejnih prehodov na kopenski meji (t. i. zeleni meji), vključno z rekami in jezeri, ter na državni meji 
na morju (t.i. modri meji).  
 
Varovanje državne meje na kopnem opravljajo policisti policijskih postaj, znotraj katerih so 
ustanovljene posebne skupine za varovanje državne meje. Ti policisti so posebej usposobljeni in 
opremljeni za izvajanje nalog varovanja meje, prav tako pa pri svojem delu uporabljajo specifična 
tehnična sredstva in opremo. Mednje sodijo: mobilne in ročne termovizije, daljnogledi za dnevno in 
nočno opazovanje, motorna kolesa, terenska vozila in osebna vozila. Vsa navedena tehnična sredstva 
in opremo je slovenska policija nabavila s pomočjo evropskih sredstev iz skladov za zunanjo mejo. 
 
Varovanje državne meje na morju izvajajo policisti specializirane Postaje pomorske policije 
Koper. Tudi ti policisti so posebej usposobljeni in opremljeni za izvajanje nalog varovanja meje na 
morju. Pri svojem delu uporabljajo patruljne čolne, opremljene z najsodobnejšo opremo, v primeru 
potreb pa se lahko vključujejo tudi v reševanje na morju. Omenjena enota pri varovanju državne meje 
uporablja tudi radar ter druga tehnična sredstva za varovanje morske meje s kopnega. Tudi ta 
tehnična oprema je bila nabavljena s pomočjo evropskih sredstev.  
 
Poleg teh policistov lahko pri varovanju državne meje sodelujejo tudi druge policijske službe, kot 
so policisti vodniki službenih psov, policisti konjeniki, policisti kriminalisti, letalska policijska enota, 
specializirana enota za nadzor državne meje in posebna policijska enota. V varovanje državne meje 
se vključujejo tako ob rednih aktivnostih (patruljiranje, helikopterska observacija državne meje) kot tudi 
ob izrednih varnostnih dogodkih.  
 
Taktika dela varovanja državne meje se sproti spreminja in prilagaja varnostnim razmeram in 
drugim informacijam, ki nakazujejo možne ilegalne prehode in čezmejno kriminaliteto. Ukrepi 
varovanja državne meje se dopolnjujejo s policijskimi ukrepi v notranjosti države, ki so usmerjeni v 
odkrivanje in preiskovanje ilegalnih prehodov in kriminalitete ter drugih varnostnih pojavov. 
 
Pomembno vlogo pri varovanju državne meje imajo tudi vodje policijskih okolišev ob državni meji. 
S svojim preventivnim in svetovalnim delom lahko pomembno vplivajo na ozaveščenost prebivalcev 
ob državni meji o pomenu varovanja državne meje, prepoznavanja čezmejne problematike in 
obveščanja policije o takih dogodkih.  
 
Učinkovitost slovenske policije pri varovanju državne meje, tako zelene kot modre, je na visoki 
ravni, kar potrjujejo tudi statistični podatki o prijetih osebah neposredno pri ilegalnem prestopu 
državne meje ali pa v neposredni bližini državne meje.  
 

  

 


