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Značilnosti dela Policijske postaje Lendava v 2018

V preteklem letu je bilo delo Policijske postaje Lendava usmerjeno v zagotavljanje stabilnih varnostnih
razmer in obvladovanje operativne problematike. Delo policije je tudi v lanskem letu precej zaznamovala
dolgotrajna stavka policistov. Kljub precej napornemu obdobju je bilo za varnost ljudi in njihovega
premoženja dobro poskrbljeno, saj smo si policisti vseskozi prizadevali za izboljšanje varnostnih razmer
in si prizadevali za zagotavljanje visoke stopnje varnosti, kar je bil tudi osnovni cilj dela policistov PP
Lendava. Ocenjujemo, da so bile varnostne razmere na območju policijske postaje za leto 2018 ugodne
in stabilne, delo na vseh delovnih področjih policijskega dela pa kot učinkovito.
Na področju preprečevanja in preiskovanja kriminalitete smo si tudi v lanskem letu prizadevali ohraniti
relativno ugodno raven varnosti prebivalstva pred kriminaliteto. Na splošno ocenjujemo da je stanje na
področju kriminalitete v preteklem letu bilo primerljivo z letom 2017. Statistično gledano je delež
preiskanih kaznivih dejanj sicer nekoliko nižji, vendar še zmeraj zelo visok. Število kaznivih dejanj pri
katerih je bila podana kazenska je bilo v manjšem upadu tudi v lanskem letu. V zadnjih letih ugotavljamo
trend zmanjševanja števila kazenskih ovadb. Tako smo v lanskem letu podali najmanj kazenskih ovadb
v obdobju zadnjih petih letih. Na področju splošne kriminalitete se ugotavlja rahel upad števila kaznivih
dejanj zoper premoženje, prav tako pa je tudi nekoliko slabša preiskanost tovrstnih kaznivih dejanj. Na
področju gospodarske kriminalitete pa se je število obravnavanih kaznivih dejanj nekoliko povečalo,
vendar število tovrstnih kaznivih dejanj bistveno ne odstopa od lanskega leta.
Na področju javnega reda in zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja je policijska postaja
lanskem letu beležila manjši upad skupnega števila zaznanih in obravnavanih prekrškov. Tako kot na
področju kriminalitete tudi na tem področju ugotavljamo trend upadanja prekrškov. V letu 2018 smo v
skupaj obravnavali najmanj kršitev v obdobju zadnjih petih let. Še zmeraj največ delež obravnavanih
kršitev predstavljajo kršitve po Zakonu o varstvu javnega reda in miru. Po ostalih predpisih smo zaznali
več prekrškov, ki izhajajo iz Zakona o zaščiti živali in Zakon o prijavi prebivališča. Manj prekrškov je bilo
ugotovljenih na področju mamil in orožja. Upad prekrškov beležimo tudi na področju nasilja v družini,
kljub temu pa je bilo izrečenih več ukrepov prepovedi približevanja. Velik poudarek dela policistov je bil
v lanskem letu pri zagotavljanju varnosti udeležencev na športnih in ostalih javnih prireditvah, kjer pa
večjih posebnosti oz. izstopajočih primerov nismo obravnavali.
Prometna varnost je bila, glede na posledice slabša, kot leto prej. To dejstvo potrjujejo podatki o
prometnih nesrečah. Namreč na območju PP Lendava se je zgodilo več prometnih nesreč kot pretekla
leta, prav tako se je povečalo število lahko in hudo telesno poškodovanih in povprečna stopnja
alkoholiziranosti povzročiteljev prometnih nesreč je višja kot preteklo leto. Delo policistov PP Lendava
naprav stanju prometne varnosti je bilo primerljivo preteklim letom, kljub temu, da so ugotovili manj
cestno-prometnih prekrškov, so pa ugotovili več storilcev hujših prekrškov (vožnja pod vplivom alkohola)
in tudi nasploh so odredili več preizkusov alkoholiziranosti v prometu.
Na področju nedovoljenih migracij in izvajanja predpisov o tujcih se je nadaljevalo izvajanje nalog
nadzora državne meje z Republiko Hrvaško in tudi izvajanje izravnalnih ukrepov na meji z Republiko
Madžarsko. Na zunanji schengenski meji z R Hrvaško smo v lanskem letu zaznali nekaj več
nedovoljenih prehodov, to število pa je bilo v primerjavi s številom nedovoljenih prehodov na celotni
zunanji meji v Republiki Sloveniji zanemarljivo. Na notranji meji z R Madžarsko smo v lanskem letu
obravnavali prav tako nekoliko več nedovoljenih vstopov, oziroma nezakonitega bivanja v primerjavi z
letom prej.
Sodelovanje z drugimi organi poteka dobro, saj izvajamo kar nekaj skupnih dejavnosti, dobro pa
sodelujemo tudi z madžarskimi varnostnimi organi, tako pri preiskovanju čezmejne kriminalitete kakor
pri varovanju notranje državne meje s skupnimi obmejnimi patruljami.
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2.1

Delo na posameznih delovnih področjih

Temeljne dejavnosti

2.1.1

Odkrivanje in preiskovanje kriminalitete

Podatki o gibanju kriminalitete v letu 2018 na območju Policijske postaje Lendava kažejo, da je število
obravnavanih kaznivih dejanj glede na leto 2017 v upadu za 8,5 odstotnih točk, saj je bilo podanih 398
(435) kazenskih ovadb. Trend upada števila kaznivih dejanj je zaznati že več let. Preiskanost kaznivih
dejanj je bila v analiziranem obdobju slabša za 4,0 odstotne točke, saj znaša 65,3 odstotnih točk. Sama
preiskanost je v povprečju zadnjih let. Tudi preiskanost premoženjskih kaznivih dejanj je v letu 2018
slabša za 8,1 odstotne točke, saj znaša kar 46,2 odstotnih točk, kar pa je še vedno veliko nad
povprečjem na območju PU Murska Sobota. Materialna škoda, ki je nastala pri izvrševanju kaznivih
dejanj je v letu 2018 zelo zmanjšala, saj je le znaša le tretjino škode nastale s kaznivimi dejanji v letu
2017. V letu 2018 smo uspeli preiskati večino hujših oziroma odmevnejših kaznivih dejanj v lokalnem
okolju. Največje število nepreiskanih kaznivih dejanj je iz poglavja Kazniva dejanja zoper premoženje in
sicer predvsem velikih tatvin in tatvin. Pri obravnavanih kaznivih dejanjih velikih tatvin v veliki meri gre
za poskuse velikih tatvin, kjer tudi pri ogledih ni bilo zavarovanih uporabnih sledi ali pridobljenih
kvalitetnih obvestil na podlagi katerih bi storilcem dejanja dokazovali. Nekaj preiskanih velikih tatvin pa
smo zaradi škode obravnavali tudi kot tatvine in nekaj po preiskavi prekvalificirali tudi v druga kazniva
dejanja kot so poškodovanje tuje stvari in v krivo ovadbo. Pri obravnavanih tatvinah, katera se nanašajo
predvsem na tatvine goriv na bencinskih črpalkah pa se srečujemo z težavo pridobivanja podatkov od
tujih varnostnih organov glede storilcev, saj nam le ti v okviru mednarodnega policijskega sodelovanja
ne nudijo potrebnih podatkov, zaradi pravnih ovir o storilcih dejanj. Struktura obravnavanih osumljencev
kaznivih dejanj kaže, da smo v letu 2018 največ ovadili državljanov Republike Slovenije in sicer 66,04
odstotnih točk, sledijo državljani EU z 30,19 odstotnimi točkami in za 3,77 odstotnih točk državljanov
tretjih držav. Obravnavali smo še 113 (119) kaznivih dejanj, ki se preganjajo na predlog, vendar so
oškodovanci od njega odstopili. Prav tako pa smo v letu 2018 podali 88 (147) poročil po desetem
odstavku 148. Člena ZKP na ODT, saj smo med preiskovanjem ugotovili, da ni pravne podlage za
pregon. Na področju prepovedanih drog beležimo upad, saj smo podali le 3 (11) kazenskih ovadb za
kazniva dejanja zlorab prepovedanih drog. Količinsko pa smo zasegli več sadik konoplje in še bistveno
več posušene konoplje (marihuane). Glede na zelo dobre dosežene rezultate lahko ugotovimo, da je
bila z delom na tem področju občanom na območju Upravne enota Lendava zagotovljena dobra
varnost.
Splošna kriminaliteta izkazuje upad kriminalitete, saj smo v letu 2018 podali za 13,1 odstotnih točk manj
kazenskih ovadb in sicer 305 (351). Odstotek preiskanosti kaznivih dejanj splošne kriminalitete je v letu
2018 nekoliko slabši, saj znaša 61,3 (67,8) odstotnih točk. Sama materialna škoda povzročena s
kaznivimi dejanji se je zelo zmanjšala, saj je znašala 408,9 (1.406) tisoč evrov. Na področju krvnih
deliktov je število podanih kazenskih ovadb skoraj enako, saj smo v letu 2018 iz poglavja Kazniva
dejanja zoper življenje in telo podali 14 (18) kazenskih ovadb. Skupaj smo v letu 2018 ovadili nekoliko
manj oseb in sicer 209 (222), zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja. Delež ovadenih
osumljencev, državljanov Slovenije znaša 66,04 odstotnih točk in državljanov EU 30,19 odstotnih točk.
Tudi v letu 2018 smo nadaljevali z intenzivnim delom v zvezi problematike družinskega nasilja, z
različnim izobraževanjem policistov, spremljali in usmerjali delo policistov. Največ dela smo usmerili v
samo kvaliteto zbranih obvestil in večjo kvaliteto podanih kazenskih ovadb. Tudi v letu 2018, kot že več
let beležimo manjše povečanje podanih kazenskih ovadb nasilja v družini, saj smo podali 26 (22)
kazenskih ovadb za kaznivo dejanje nasilje v družini in pet kazenskih ovadb za kazniva dejanja
zanemarjanje otroka in surovo ravnanje, kar je enako kot v letu 2017. V letu 2018 smo pa obravnavali
tudi 5 (7) kaznivih dejanj neplačevanje preživnine in eno kaznivo dejanje odvzem mladoletne osebe.
Gospodarska kriminaliteta na Policijski postaji Lendava pa v letu 2018 izkazuje manjši porast števila
podanih kazenskih ovadb in sicer kar za 10,7 odstotnih točk, saj smo v letu 2018 podali 93 (84)
kazenskih ovadb. Večji porast beležimo pri obravnavi kaznivega dejanja zloraba pravic iz socialnega
zavarovanja. Manjši porast pa beležimo pri kaznivih dejanjih kršitev temeljnih pravic, ponarejanja
denarja in uporaba ponarejenega gotovinskega sredstva. Manjši upad pa beležimo pri obravnavanih
kaznivih dejanjih poslovnih goljufij in goljufij. Druga obravnavana kazniva dejanja iz tega poglavja pa
smo obravnavali v približno enakem številu. Sama materialna škoda se je pri obravnavi gospodarskih
kaznivih dejanj zelo povečala, saj je znašala 259,7 (1.072) tisoč evrov. V letu 2018 smo opravili dve
vzporedni finančni preiskavi in v vseh obeh primerih podali poročilo, ker niso bili ugotovljeni pogoji za
podajo pobude.

2.1.2

Vzdrževanje javnega reda ter zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja

Na območju Policijske postaje Lendave smo v 2018 statistično beležili upad kršitev na področju javnega
reda in miru ter splošne varnosti kot v letu poprej. Kljub temu stanje na področju javnega reda in miru
ocenjujemo kot ugodno in stabilno. Policisti so v analiziranem obdobju ugotovili več kršitev predpisov,
ki spadajo v tako imenovano lastno dejavnost. S svojim delom in ugodnimi rezultati dela smo vplivali na
dobro in varno počutje občanov na območju naše enote. Ugotavljamo porast kršitev drugih predpisov o
javnem redu, torej tistih, ki ne spadajo v Zakon o varstvu javnega reda.
Na področju javnega reda in miru smo obravnavali 363 kršitev, kar pomeni upad za 15,8 odstotne točke
v primerjavi z 2017, ko smo obravnavali 431 kršitev. Tudi v 2018 smo največ kršitev obravnavali po
določilih Zakona o varstvu javnega reda in miru, in sicer je bilo teh kršitev 231, kar pomeni upad za 22,2
odstotne točke v primerjavi z 2017, ko smo obravnavali 297 kršitev. Na področju kršitev, ki spadajo v
tako imenovano lastno dejavnost ugotavljamo podobno števila kršitev v primerjavi z 2017. Tako smo v
analiziranem obdobju beležili kršitve določil Zakona o javnih zbiranjih 12 (17), Zakona o zaščiti živali 33
(27), Zakona o prijavi prebivališča 23 (13), Zakona o osebni izkaznici 6 (7), Zakona o orožju 4 (6),
Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 19 (27), Zakona o divjadi in lovstvu 2 (0),
Zakona o gozdovih 1 (0), Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov 18 (6) in drugih
predpisov 4 (25). Na podlagi navedenega izhaja, da smo v 2018 obravnavali 132 kršitev drugih
predpisov o javnem redu, kar pomeni upad za 1,5 odstotne točke glede na 2017, ko smo obravnavali
134 teh kršitev. V analiziranem obdobju smo obravnavali nekaj kršitev javnega reda in miru v romskih
naseljih oziroma v povezavi z Romi.
Na območju Policijske postaje Lendava se je tudi v 2018 odvijalo več večjih javnih prireditev (Pomurski
poletni festival, Lendavska trgatev, Srečanje motoristov v Bistrici, Ribiška noč v Hotizi ...), na katerih
smo sicer morali posredovati zaradi nekaj kršitev javnega reda in miru, vendar do hujših kršitev, ki bi
prerasle v množične kršitve ali hujša odmevnejša kazniva dejanja nismo obravnavali. Pri nadzoru javnih
prireditev smo ugotavljali ustrezno stanje pri prijavah (popolnost, pravočasnost) prireditev oziroma
shodov. Opravljenih je bilo več nadzorov športnih prireditev, kjer ni bilo zaznanih kršitev zakonodaje. V
2018 nismo obravnavali množičnih kršitev javnega reda in miru.
V 2018 smo skupaj obravnavali 32 (40) dogodkov, kar v upadu za 20 odstotnih točk v primerljivi s
preteklim letom. V dogodkih so 4 (2) osebe umrle. Obravnavali smo 7 (7) delovnih nesreč, 3 (2)
samomora, 1 (0) utopitev in 1 (0) onesnaženje okolja. V nadaljevanju smo obravnavali 19 (24) požarov
in izvedli 8 (8) asistenc upravičencem.
V povezavi z družinskim nasiljem so policisti Policijske postaje Lendava izrekli 20 (17) ukrepov
prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi. Porast izrečenih ukrepov prepovedi
približevanja gre utemeljiti s prioriteto obravnave posameznega primera prijave kršitve oziroma
ničnostno toleranco v primerih, kjer kaže na sum prekrška oziroma kaznivega dejanja nasilja v družini.
Beležimo podobno število zaznanih kaznivih dejanj Nasilje v družini po I-III. odstavku 191. člena
Kazenskega zakonika. Beležimo upad kršitev 6/4 ZJRM-1, in sicer 66 (83), kar pomeni upad za 20,5
odstotne točke.
V 2018 smo izvedli več načrtnih poostrenih nadzorov nad delom varnostnikov, pri čemer nismo ugotovili
kršitev predpisov, večkrat pa smo varnostnike kontrolirali tudi ob rednem delu. Izvedli smo dva poostreni
nadzor nad prevozom denarja, kjer prav tako nismo zaznali kršitev. V nadaljevanju smo izvedli dva
poostrena nadzora v zvezi določil Zakona o orožju, kjer ni bilo ugotovljenih kršitev. Javnih prireditev
nismo varovali, smo pa opravili kontrolo večine javnih prireditev in vseh večjih prireditev.

2.1.3

Zagotavljanje varnosti cestnega prometa

Policijska postaja Lendava je v letu 2018 izvajala aktivnosti v skladu z načrtom dela, usmeritvami in
strokovnimi priporočili za delo Policije na področju zagotavljanja večje varnosti v cestnem prometu in si

prizadevala za izboljšanje prometno varnostnih razmer. To je bilo glavno izhodišče za naše načrtovanje
nalog, ki smo jih zajeli v letnem načrtu dela policijske postaje.
Prometno varnostne razmere na območju policijske postaje se od leta 2014 postopoma slabšajo, tako
je zgodilo tudi v letu 2018, ko se je zgodilo 171 (154) prometnih nesreč. Od tega sta bila 2 (2) s smrtnim
izidom in 67 (55) s telesnimi poškodbami. Število hudo telesnih poškodovanih udeležencev je bilo 12
(8), lahko telesno poškodovanih 57 (47), ter dva udeleženca sta umrla (2). Pri tem ni za zanemariti
dejstva, da je v eni od prometnih nesreč s smrtnim izidom povzročitelj bil pod vplivom alkohola.
Povprečna stopnja alkoholiziranosti pri povzročiteljih prometnih nesreč je bila v letu 2018, 1,65 (1,40)
g/kg alkohola v izdihanem zraku. Kljub večjemu številu povzročiteljev prometnih nesreč 163 (145) je bilo
le 19 (24) povzročiteljev pod vplivom alkohola.
Policisti so ob rednem delu v letu 2018 odredili 13.592 (11.108) preizkusov alkoholiziranosti, kar je za
22,3% porast v primerjavi z 2017. Z večjim številom opravljenih preizkusov alkoholiziranosti je bilo
ugotovljenih tudi več kršitev vožnje pod vplivom alkohola. Tako je bilo v letu 2018 ugotovljenih 55 (40)
kršiteljev, ki so imeli višjo koncentracijo alkohola v organizmu kot 1,5 g/kg alkohola.
Najpogostejši vzroki prometnih nesreč v letu 2018 so ostali podobni kot pretekla leta. Najpogostejša
vzroka sta še vedno nepravilna stran/smer vožnje 43 (37) in neprilagojena hitrost 40 (40), katera
predstavlja tudi največji delež pri vzrokih prometnih nesreč. Kraji, kjer so se dogajale prometne nesreče
so prav tako podobna kot prejšnja leta, to so največkrat lokalne in regionalne ceste, kjer je promet redek
in je tudi nadzor Policije manjši. Posebnega kraja ali črne točke na območju PP Lendava, kjer bi se
pogosteje dogajale prometne nesreče nismo ugotovili.
Policisti Policijske postaje Lendava so v letu 2018 ugotovili 5.545 (6.781) kršitev cestno prometnih
predpisov, kar pomeni 18,3% zmanjšanje.
Posebno pozornost smo pri nadzoru cestnega prometa namenili večkratnim kršiteljem, katerim je bilo
zaseženih 14 (20) motornih vozil.
V skladu z izdelanim načrtom aktivnosti v času turistične sezone in zimske službe je Policijska postaja
Lendava izvajala vse aktivnosti, predvsem ob določenih zgostitvah in konicah prometa, tako da so
policisti zagotavljali varen potek prometa s čim manj zastoji.
2.1.4

Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih

Policisti Policijske postaje Lendava smo pri svojem delu tudi v letu 2018 sledili temeljnemu in
strateškemu cilju za učinkovit nadzor državne meje in preprečevanje ilegalnih migracij.
Pri varovanju državne meje smo dajali največji poudarek zagotavljanju suverenosti ozemlja Republike
Slovenije, območju zaselka Mirišče, prav tako smo postavljali kontrolne točke ob cestah za brodove. S
stalnimi patruljami smo varovali državno mejo tudi na sekciji 3HR - območje broda Miklavec, ter cest, ki
vodijo do brodov Novakovec, Podturen ter območje tromeje. Na notranji meji smo posebno pozornost
usmerjali na območje avtocestnega odseka v Pincah s severnim in južnim počivališčem, kjer se
kriminaliteta nadaljuje (tatvine goriva, goljufije, ponarejanje denarja, ponarejanje listin,…). Zato smo več
aktivnosti posvečali obvladovanju tega pojava, v smislu odvračanja čezmejne kriminalitete. S temi ukrepi
smo uspešno zajezili ilegalne migracije iz R Hrvaške. S prisotnostjo ob določenih urnih intervalih
izhajajoč iz analiz tveganja smo varovali državno mejo pri železniškem in cestnem mostu zunaj naselja
Petišovci ter širše območje Hotize. Suverenost in jurisdikcijo smo izvajali skladno z odločbo arbitražnega
sodišča. Pri varovanju državne meje smo odkrili 49 (30) tujcev, ki so ilegalno vstopili preko zunanje
schengenske meje.
Na področju bivanja in zaposlovanja tujcev smo sproti spremljali stanje na tem področju in sodelovali z
ustreznimi službami upravne enote in zavoda za zaposlovanje. Na tem področju smo izvedli vse
načrtovane poostrene nadzore po akciji Migrant in izrekli tudi posamezne ukrepe zoper kršitelje.
Posebna pozornost je bila namenjena tujcem, kateri so se prijavili za bivanje s t.i. »policijsko prijavo«,
pri čemer nismo ugotovili kršitev predpisov. Nekaj težav pri tem smo zaznali v povezavi z novo aplikacijo
HOGO, ki jo uporabljajo stanodajalci za turistične prijave.

Na notranji meji smo zaradi preprečevanja in odkrivanja čezmejne kriminalitete, preprečevanja in
odkrivanja nedovoljenih migracij in ugotavljanja nedovoljenega vstopa na podlagi 35. člena Zakona o
nadzoru državne meje izvedli izravnalne ukrepe v 370 (344) primerih zoper 456 (434) oseb.
Na podlagi preverjanj smo zaznali 35 (43) zadetkov v SIS-u. Po Zakonu o tujcih smo obravnavali skupaj
60 (63) kršitev. Kljub povečanju števila ilegalnih migrantov je število kršitev približno na enakem nivoju,
kar je posledica večjega števila namer za podajo vloge za mednarodno zaščito. Izdali smo dve (0)
odločbi o prostovoljni vrnitvi, ter sprejeli 33 (0) namer za podajo vloge za mednarodno zaščito.
Na podlagi statističnih podatkov lahko stanje na področju državne meje in tujcev ocenimo kot ugodno,
saj je število nedovoljenih prehodov državne meje minimalno glede na absolutne številke obravnavanih
migrantov v državi. V letu 2018 smo ugotovili 49 (30) ilegalnih prehodov zunanje meje t. j. meje s
Hrvaško. Po trendu upadanja števila kršitev s področja mejnih zadev in tujcev ugotavljamo, da se je
število kršitev v zadnjih dveh letih povišalo, kar je posledica povišanja števila prijetih ilegalnih migrantov.
Obravnavali smo še 16 (4) tujcev, ki so nedovoljeno vstopili na notranji meji. Največ tujcev na nedovoljen
način vstopi na avtocesti številka 5 pri Pincah (A5).
Po strukturi oseb po državljanstvu, ki so v letu 2018 nedovoljeno prestopile zunanjo mejo so
najpogosteje državljani Pakistana (27) in Turčije (18), na notranji meji pa državljani Indije (5) in Irana (3).
Pri varovanju državne meje s Hrvaško so nam pomoč nudili tudi pomožni policisti, vodniki službenih
psov in konjeniki, prav tako pa se redno izvajajo observacije državne meje s helikopterjem.
Skupne patrulje z Madžarskimi varnostnimi organi potekajo brez težav na podlagi dogovora. V 2018
smo načrtovali in izvajali šest skupnih patrulj mesečno in sicer tri v Sloveniji in tri na Madžarskem.
Opravili smo skupno 71 skupnih patrulj.

2.2
2.2.1

Druge dejavnosti
Policijsko delo v skupnosti in preventivna dejavnost

V letu 2018 smo na Policijski postaji Lendava veliko pozornosti in truda namenili v skupnost usmerjeno
delo oz. delo v skupnosti. Tako smo z zainteresiranimi v lokalnem okolju izvajali kar nekaj preventivnih
nalog in akcij, ki so rezultat lastne aktivnosti in razmišljanja na področju v skupnost usmerjenega
policijskega dela. Ocenjujemo, da je za lokalno raven policijskega dela izrednega in bistvenega pomena
v skupnost usmerjeno policijsko delo oz. delo v skupnosti. Pri tem bi izpostavili aktivnosti policistov pri
izvedbi igrice Policistka medvedka svetuje in druženje z malčki v tednu otroka na Policijski postaji
Lendava, kjer smo se policisti predstavili z različnimi metodami dela (druženje s policisti, svetovanje,
policijska pisarna,…). Skupno smo v 2018 izvedli 99 (68) preventivnih aktivnosti.
V sodelovanju z svetom za preventivo občine Lendava je bil izveden pohod proti zasvojenosti; izvedba
različnih izobraževanj in svetovanj na področju prometne varnosti v osnovnih šolah in drugo.
Na lokalnem nivoju smo izvedli sestanke s predstavniki lokalnih in romskih skupnosti. Obenem je enota
izvajala tudi opazovalne službe v romskih naseljih, v katerih so večinoma sodelovali vodje policijskih
okolišev. Prav tako se je v dogovoru z osnovnimi šolami izvajal projekt »Policist Leon svetuje«, na vseh
šolah so bili izvedeni kolesarski izpiti za učence 5 razredov.
Redno smo aktivni tudi pri sodelovanju z MMR radiem, kjer smo ljudi opozorili na številne varnostno
pomembne dejavnike in okoliščine (začetek motoristične sezone, varnost v času velike noči, dan upora
proti okupatorju in 1. maja, začetek šolskega leta, pirotehnika,…). Načrtovali smo tudi izvedbo pilotske
preventivne aktivnosti z naslovom »Družina v prometu«, vendar pa zaradi premajhnega števila prijav
tega nismo izvedli.

2.2.2

Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov

Policisti Policijske postaje Lendava so v 2018 pri izvajanju policijskih pooblastil upoštevali načela stroke
in pravil za izvajanje policijskih pooblastil. Dobro poznavanje policijskih pooblastil oziroma pravic in

dolžnosti, ki jih ima policist pri opravljanju svojega dela, je namreč osnova za strokovno in korektno
izvajanje nalog ter zagotavljanje ustavnih človekovih pravic in svoboščine v policijski postopkih.
V 2018 so policisti tako po različnih pravnih podlagah skupno pridržali 61 (58) oseb, kar pomeni porast
za 5,2 odstotne točke v primerjavi z 2017. Tako smo v 2018 na podlagi določil Zakona o kazenskem
postopku pridržali 7 (21) oseb, kar pomeni upad za 66,7 odstotne točke. Beležimo upad pridržanih oseb
na podlagi določil Zakona o prekrških, in sicer smo v 2018 po tej podlagi pridržali 12 (20) oseb, kar
pomeni upad za 40 odstotne točke glede na preteklo leto. Na podlagi določil ZNPPol smo v 2018 pridržali
35 (17) oseb. Na podlagi določil ZPrCP smo v 2018 pridržali 4 (0) osebe. Na podlagi določil 2. odstavka
110. člena Zakona o prekrških smo na sodišče privedli 1 (1) osebo. V 2018 so policisti vsa pridržanja
odredili zakonito in strokovno.
Uporaba prisilnih sredstev, ki so posebnega in izrednega pomena pri varovanju človekovih pravic in
svoboščin je v 2018 ostalo na isti ravni kot v 2017. Tako smo v 2018 uporabili 42 (69) prisilnih sredstev.
Največkrat so policisti uporabili telesno silo 24 (44). Poleg navedenega prisilnega sredstva, so bila kot
prisilno sredstvo uporabljena tudi sredstva za vklepanje in vezanje 18 (24). Palica kot prisilno sredstvo
ni bila uporabljena, kakor tudi ne plinski razpršilec. Pri uporabi prisilnih sredstev so pri 4 (5) osebah bili
vidni zunanji znaki poškodb. Vsa prisilna sredstva so bila uporabljana zakonito, strokovno in učinkovito.
Zaradi opravljanja policijskih nalog v 2018 nismo obravnavali napadov na policiste Policijske postaje
Lendava.
2.2.3

Reševanje pritožb

V 2018 smo na Policijski postaji Lendava prejeli 2 (3) pritožbi. Ena pritožba je bila zaključena z uspešnim
pomiritvenim postopkom, ena pa je bila zaključena brez obravnave na senatu kljub neuspešnem
pomiritvenem postopku. Ugotovljeno je bilo, da so policisti ravnali zakonito in strokovno in da so bile
pritožbe neutemeljene.
Željko Križanič, mag.
komandir policijske postaje
višji policijski inšpektor II

