KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED
DELOVANJA ENOTE
Zametki današnje enote Postaje pomorske
policije Koper segajo v leto 1947. S sprejetjem odloka o Narodni zaščiti so bili njeni
pripadniki med drugim zadolženi tudi za
opravljanje nadzora in varovanja morske
meje v coni B Svobodnega tržaškega ozemlja (STO). Skupina zaščitnikov je delovala v
okviru t.i. »Graničnega prelaza Koper«, naloge pa so izvajali neposredno na samem
mejnem prehodu za pomorski promet kot
tudi na morju s patruljnim plovilom.
Leta 1954 se je z Londonskim
memorandumom izoblikovala
dokončna meja med
Italijo in Jugoslavijo.
STO je bilo ukinjeno,
cona B pa je bila dodeljena
Jugoslaviji
oz. Republiki Sloveniji
in Republiki Hrvaški.
Narodna zaščita se je
preimenovala in združila z vsejugoslovansko varnostno službo
Ljudsko milico. V tem
okviru je bila poleg
drugih enot ustanov-

ljena tudi Postaja pristaniške (pomorske)
ljudske milice Koper, ki je bila zadolžena
za opravljanje varnostnih nalog na morju s
patruljnimi plovili. Naloge v zvezi z nadzorom prehajanja državne meje na pomorskih
mejnih prehodih pa je prevzela služba pod
imenom »Luško pover
pove
poverjeništvo«,
r jeništvo«, ki je delovalo pod okriljem Zveznega sekretariata za
notranje zadeve.
Leta 1967 so se v Sloveniji pričele ustanavljati prve enote postaj mejnih milic, ki so
prevzele nadzor nad prehajanjem državne
meje na mejnih prehodih. V Kopru je bila

tako ustanovljena Postaja mejne milice
Koper, ki je nastala
z združitvijo Postaje
pristaniške milice in
razpuščene službe Luškega poverjeništva.
Naloge novo nastale enote so obsegale
tako delo na mejnih
prehodih za pomorski
promet kot tudi patruljiranje s plovili po
morju.
Leta 1994 se je enota
preimenovala v Postajo pomorske policije
Koper. Ob tej priliki je
bil enoti dodeljen tudi
uradni zaščitni znak v
obliki ščita, z upodobljenim sidrom s slovensko trobojnico ter
z napisom »POMORSKA POLICIJA«.
Leta 2004, z vstopom Slovenije v EU, sta se
v enoti oblikovali dve skupini; skupina za
varovanje državne meje (fizično varovanje
in nadzor meje na morju s plovili) in skupina za mejno kontrolo (izvajanje mejne
kontrole na mejnih prehodih za pomorski
promet). Vsaka skupina opravlja dela in na-

loge s svojega področja dela,
vendar pa z istim skupnim
ciljem. Z vstopom Slovenije v
schengensko območje, predvidoma konec leta 2007, namreč
enota Postaje pomorske policije Koper, kot edina enota v
državi, prevzema odgovorno
nalogo varovanja in nadzora
zunanje morske meje EU.
Osnovne naloge enote (varovanje državne meje na morju
in kontrola prehajanja čez državno mejo na pomorskih mejnih prehodih, nadzorstvo nad
varnostjo pomorske plovbe,
nadzorstvo nad spoštovanjem
ribiške zakonodaje, pomorska
ekologija in reševanje ljudi in
premoženja na morju) se ves
ta čas niso bistveno spreminjale. Z vstopom v EU in skladno s schengenskimi standardi ter zahtevami pa se je
enota postopoma pričela prednostno osredotočati predvsem na tiste naloge, ki so neposredno povezane z varovanjem in nadzorom državne meje na morju ter s kontrolo
prehajanja čez državno mejo na pomorskih
mejnih prehodih. Naloge, ki segajo v druga
področja dela, pa se načeloma izvajajo le v
kolikor so interventnega značaja.
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