
nostne naloge na morju s patruljnimi plo-
vili. Nadzor prehajanja državne meje na 
pomorskih mejnih prehodih je prevzela 
služba  Luškega poverjeništva. 

Leta 1967 so v Sloveniji začeli ustanavljati 
prve enote postaj mejnih milic, ki so pre-
vzele nadzor nad prehajanjem državne 
meje na vseh mejnih prehodih. 

V Kopru je Postaja mejne mili-
ce Koper nastala z združitvijo 
Postaje pristaniške (pomorske) 
milice in službe Luškega pover-
jeništva. Nova enota je bila za-
dolžena za delo na mejnih pre-
hodih in na morju s patruljnimi 
plovili.

Zametki slovenske pomorske policije se-
gajo v leto 1947. S sprejetjem odloka o Na-
rodni zaščiti (NZ), 14. septembra 1947, so 
bili njeni pripadniki zadolženi tudi za nad-
zor in varovanje morske meje med cona-
ma A in B Svobodnega tržaškega ozemlja 
(STO). Skupina narodnih zaščitnikov je 
delovala v okviru graničnega prelaza Ko-
per, naloge pa so izvajali tako na mejnem 
prehodu za pomorski promet kot na morju 
s patruljnim plovilom. 

Ljudska milica je na 
Primorskem postala 
organ javne varnosti 
leta 1954, ko je bila 
po določitvi jugoslo-
vansko- i ta l i janske 
meje skupaj s Svobo-
dnim tržaškim oze-
mljem (STO) ukinjena 
Narodna zaščita (NZ). 
Ustanovljene so bile 
različne enote orga-
nov za notranje za-
deve in milice, med 
njimi tudi Postaja pri-
staniške (pomorske) 
ljudske milice Koper. 
Ta je opravljala var-

V času osamosvoji-
tvenih procesov so 
bili slovenski pomor-
ski miličniki kot del 
Postaje mejne milice 
Koper močno vpeti 
v celotno dogajanje, 
vključno z udeležbo v 
10-dnevni vojni in po-
vojnih dogodkih leta 
1991.

V novi državi se mi-
ličniki najprej preime-
nujejo v policiste, na 
oznakah policijskih 
plovil pa črko M zame-
nja P. Leta 1994 se je 
Postaja mejne milice 
Koper preimenovala v 
Postajo pomorske po-
licije Koper. Ob tem je 
enoti dodeljen uradni 
znak v obliki ščita, s sidrom in slovensko 
trobojnico ter napisom POMORSKA POLI-
CIJA.

Varovanje državne meje na morju in nad-
zor prehajanja čez državno mejo na pomor-
skih mejnih prehodih sta danes temeljni 

nalogi postaje pomorske 
policije. Naloge, ki segajo 
v druga področja dela, pa 
se izvajajo le v kolikor so 
interventnega značaja. 

Po vstopu Slovenije v EU 
leta 2004 začneta na Posta-
ji pomorske policije Koper 
delovati dve skupini. Ena 
je zadolžena za varovanje 
in nadzor državne meje na 
morju s plovili, druga za 
kontrolo na mejnih preho-
dih za pomorski promet. 
Ko Slovenija leta 2007 po-
stane polnopravna članica 
schengenskega območja, 
pa slovenski pomorski poli-
cisti postanejo tudi varuhi 
zunanje evropske / schen-
genske morske meje.
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