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1 Kriminaliteta 
 
V letu 2005 smo obravnavali 2884 (2952) sumov kaznivih dejanj, ki so bili zaključeni s kazensko 
ovadbo in 1118 (1099) sumov kaznivih dejanj, ki so bili zaključeni s poročilom Okrožnemu državnemu 
tožilstvu, ker so jih storile osebe, ki niso kazensko odgovorne, zaradi odstopa od pregona ali niso bili 
ugotovljeni vsi kvalifikatorni znaki kaznivega dejanja. Tako je bilo skupaj obravnavanih 4002 (4051) 
sumov kaznivih dejanj ali 1,2 % manj kot leto poprej. Delež preiskanosti je 65,60 (60,54 %) in se je 
povečal napram letu poprej, prav tako pa se je povečalo število preiskanih kaznivih dejanj v 
absolutnem številu, ki znaša 1892 (1787). Zmanjšala se je ugotovljena povzročena materialna škoda 
nastala s kaznivimi dejanji in znaša 1.139,40 (1.408,56) v MIO SIT. S kaznivimi dejanji so nastale tudi 
posledice za življenje in zdravje človeka in sicer so 3 (9) oškodovanci umrli, 39 (31) jih je bilo hudo  in 
158 (143) lahko telesno poškodovanih. 
 

Kazniva dejanja, za katera je policija vložila kazensko ovadbo ali poročilo v dopolnitev kazenske 
ovadbe*  

 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Kazniva dejanja ** 3238 3072 2695 2952 2884 
Preiskana k. d.  1950 2048 1732 1787 1892 
Delež preiskanih k. d. (v %) 60,22 66,67 64,27 60,54 65,60 
K. d., ki jih je odkrila policija 566 596 484 493 463 
      

 
*Podatki so iz evidence ovadenih oseb in kaznivih dejanj. V številu ni zajetih kaznivih dejanj, katerih posledica je bila 
prometna nesreča.  
**Statistični podatki niso popolnoma primerljivi s podatki pred letom 2003 zaradi izpopolnjene metodologije vnosa in 
obdelave podatkov.  

 
 
Ovadenih je bilo 1191 (1269) osumljencev, od katerih je bilo 350 (369) povratnikov ali 29,39 % 
(29,08 %). Delež ovadenih mladoletnikov se je nekoliko povečal in sedaj znaša 7,56 % (6,62 %) vseh 
osumljencev. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja je bilo obravnavanih 71 (61) otrok ali 16,39 % 
več kot leto poprej. Zaradi tega, ker je oškodovanec odstopil od pregona je bilo napisanih na Okrožno 
državno tožilstvo 809 (804) poročil in ker niso bili ugotovljeni vsi znaki kaznivih dejanj 238 (234) 
poročil. 
 
Na področju splošne kriminalitete v letu 2005 je, da je bilo obravnavanih 2569 (2583) kaznivih dejanj. 
Glede na delež preiskanih kaznivih dejanj se je uspešnost pri preiskovanju kaznivih dejanj izboljšala iz 
55.21% na  61,78%. Pri kaznivih dejanjih iz poglavja KZ zoper življenje in telo je ugotoviti, da smo 
obravnavali 166 (164)  kaznivih dejanj, s deležem preiskanosti 96,99 (96,95%). Obravnavali smo  6 
(7) umorov, z 1 (4) dokončanim,  4 (3) umori so ostali pri poskusu in 1 neuspelim napeljevanjem k 
umoru. Pri kaznivih dejanjih iz poglavja KZ zoper spolno nedotakljivost smo obravnavali manj kaznivih 
dejanj predvsem pri kaznivih dejanjih posilstev, ki smo jih obravnavali 4 (9), od česar je eno dejanje 
ostalo pri poskusu. Več smo obravnavali kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost oseb mlajših od 
15 let, pri čemer je izpostaviti obravnavan primer, ko je rejnica omogočila storilcu, da je vršil spolno 
nasilje nad punčkami, ki jih je imela v reji.Pri kaznivih dejanjih zoper premoženje smo obravnavali 
1691 (1707) kaznivih dejanj. Skoraj pri vseh kaznivih dejanjih se je preiskanost izboljšala, razen pri 
kaznivih dejanjih izsiljevanj in pri  poškodovanjih tujih stvari, ki so najslabše preiskana.  
 
V letu 2005 je bil na območju PU M.Sobota upad skupnega števila kaznivih dejanj gospodarske 
kriminalitete, saj je bilo podanih skupaj 315 kaznivih dejanj, leto poprej pa 369. Podane so bile tudi tri 
kazenske ovadbe v zvezi z odgovornostjo pravnih oseb za kazniva dejanja.Škoda povzročena z 
obravnavanimi kaznivimi dejanji gospodarske kriminalitete pa je znašala 872.83 MIO SIT, kar 
predstavlja 68,02 % škode povzročene z vsemi kaznivimi dejanji.Na področju računalniške 
kriminalitete smo v letu 2005 obravnavali 8 sumov storitve kaznivega dejanja Neupravičene uporabe 
avtorskega dela po čl. 159 KZ, od katerih smo zaključili dva primera, v obravnavi pa je ostalo skupno 
še šest sumov storitve kaznivega dejanja, ki so trenutno že v zaključni fazi preiskave.  
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Na območju PU Murska Sobota beležimo v letu 2005 velik upad t. i. organizirane kriminalitete. V 
navedenem letu smo tako obravnavali le 2 (22) kaznivi dejanji, ki ustrezata kriterijem za označevanje 
organizirane kriminalitete. Problematika prepovedanih drog predstavlja največji del problematike s 
področja dela po organizirani kriminaliteti. V letu 2005 je bilo obravnavano 77 (94) kaznivih dejanj po 
členu 196 in 9 (27) kaznivih dejanj po členu 197 KZ. Na območju PU Murska Sobota beležimo v letu 
2005 kar 5 smrtnih primerov oseb, ki so umrle za posledicami zaužitve prepovedane droge heroin. 
Kaznivih dejanj ponarejenega denarja smo obravnavali 30 (61), kar je velik upad tovrstne 
kriminalitete. V zvezi z orožjem lahko ugotovimo porast tovrstnih kaznivih dejanj, saj smo v letu 2005 
obravnavali kar 18 (10) kazniva dejanja. V letu 2005 je bilo obravnavano 16 (19) kaznivih dejanj po 
311 čl. KZ (nezakoniti prehodi državne meje), kar predstavlja rahel upad tovrstne problematike. V letu 
2005 smo obravnavali 1 (0) primer kaznivega dejanja tihotapstva po členu 255 KZ in sicer v zvezi 
tihotapljenja velike količine cigaret iz pristanišča v Reki za naročnika iz Slovaške. Problematika kaznivih 
dejanj izsiljevanj je na območju PU Murska Sobota v porastu in smo v letu 2005 obravnavali 54 (27) 
kaznivih dejanj. V večini primerov gre za manj pomembno ulično kriminaliteto, kjer se kot storilci in 
kot oškodovanci pojavljajo mlajše tudi mladoletne osebe. Pomembnejši primer je bil izsiljevanje 
okrožnega sodnika in primer izsiljevanja gostinca pod pretvezo pobiranja varščine. 
 
Kot dogodek, ko nismo ugotovili znakov kaznivega dejanja, smo obravnavali 20 (31) delovnih nesreč, 
pri katerih nobena oseba ni umrla, 15 (17) jih je bilo hudo in 4 (14 lahko telesno poškodovanih.  V 45  
(31) primerih smo zbirali obvestila v zvezi s sumljivo smrtjo,  obravnavali smo 76 (69) požarov  z 
vzrokom v največ primerih zaradi okvare električne napeljave, samovžigov, odvrženih cigaretnih 
ogorkov in udarov strel. Obravnavali smo več samomorov in sicer 39 (32), od tega je največ glede na 
način storitve,  storilo 31 (18) oseb  samomor z obešenjem, 4 (2) z ustrelitvijo in 2 (5) z zastrupitvijo, 
1 z (1) utopitvijo, 1 (2) z rezanjem žil. Vzrok storitve samomorov je v največ primerih bolezen in 
alkoholizem. Omeniti je potrebno dva primera samomorov, ko je pred samomorom oseba umorila 
svojega partnerja. 
 

2 Kršitve predpisov o javnem redu 
 
Policisti so obravnavali 3.379 (3.783) kršitev predpisov o javnem redu ali za  10.68 %  manj kot v kot 
v enakem obdobju prejšnjega leta. Kršitev zakona o prekrških zoper javni red in mir je bilo 2.719 
(2.959) ali 8.11 % manj, kršitev drugih predpisov o javnem redu pa 660 (824) ali 24.8 % manj.  Med 
kršitvami drugih predpisov o javnem redu je največ kršitev  po zakonu o tujcih -123 (190), zakonu o 
javnih zbiranjih  - 78 (84), zakonu o osebni izkaznici -74 (71), zakonu o proizvodnji in prometu s 
prepovedanimi drogami -69 (44) in obravnavali 44 (62) ali  29 % manj kršitev po zakonu o orožju. 
Množičnih kršitev javnega reda, v katerih je bilo udeleženih pet ali več kršiteljev je bilo 8 (5).   
 
Policija je poleg drugih organov nadzirala tudi kršitve zaradi hrupa, ki ne izvira iz dejavnosti in moti 
ljudi. Policija je o kršitvah obveščala pristojne organe, ki izdajajo dovoljenja in inšpekcijske službe. 
Poleg tega je policija zaradi prekoračitev  zapiralnih časov gostinskih objektov, kar je bilo v velikih 
primerih povezano tudi s kršitvami javnega reda in miru, obveščala pristojne prekrškovne organe.    
 
Policisti so neposredno ali posredno sodelovali pri varovanju enega  (1) protestnega shoda v Lendavi v 
zadevi "CONCEPT OPTIMUM", kjer so udeležence opozarjali na upoštevanje predpisov ter preprečevali 
morebitne konflikte in storitve prekrškov ali kaznivih dejanj. Poleg tega so policisti dodatno sodelovali 
pri  zavarovanju 72 (131) javnih prireditev. Za varovanje kritičnih prireditev je bila v 3 primerih 
angažirana tudi posebna policijska enota policijske uprave.   
 
V skladu s predpisi so policijske enote v 36 (46) primerih zagotovile pomoč državnim organom, 
gospodarskim družbam in zavodom ter drugim organizacijam in posameznikom z javnimi pooblastili, 
kadar so se jim državljani pri opravljanju nalog iz njihove pristojnosti fizično upirali ali pa kadar so 
pričakovale njihovo upiranje. Pri tem  ni bilo ugotovljenih nobenih posebnosti niti za  zagotovitev 
opravljanja naloge s strani pristojnega organa niso bila posebej uporabljena prisilna sredstva. Policisti 
so obravnavali tudi 447 (341) različnih  nesreč in drugih dogodkov , v katerih je življenje izgubilo 93 
(74) oseb. 
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3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 
 
Prometna varnost se je v letu 2005 izboljšala, če zadevo ocenjujemo iz vidika mrtvih udeležencev v 
prometnih nesrečah, saj je umrlo 7 udeležencev manj kot v letu 2004. Garancija za stabilne prometno 
varnostne razmere je naša prisotnost na cestah v skladu  z analizami stanja po načelu tam in takrat, 
kjer in kadar so prometne nesreče in cestno prometni prekrški in tudi permanentno represivno 
ukrepanje ter izvajanje preventivnih aktivnosti na področjih hitrosti, psihofizičnega stanja in varnostnih 
pasov. Posledice udeležbe otrok in mladostnikov v prometnih nesrečah je v  zadnjih letih relativno 
zadovoljiva, čeravno je iz te populacije vedno več prometnih udeležencev, zato je tudi v prihodnosti za 
pričakovati višjo stopnjo udeležbe in hujše posledice. Še posebej zadovoljivo je stanje na področju 
udeležbe otrok, ki obiskujejo šolo. Prav na tem področju se vidi dobro in kvalitetno delo, kjer pride do 
izraza v polni meri vidnost policijskega dela (začetek šole in aktivnosti policije). Posledice prometnih 
nesreč iz starejše populacije so se izboljšale, poslabšalo pa se je stanje pri populaciji v »starostnih 
skupinah« 18-34 let (10 mrtvih). 
 
Zgodilo se je skupaj 1.786 (2050) prometnih nesreč, od tega 14 (22) s smrtnim izidom, 498 (549) s 
telesno poškodbo in največ – 1.274 (1479)  z materialno škodo. Prometne nesreče so v 13 % upadu 
glede na lansko leto: s smrtnim izidom za 37 %, s telesno poškodbo za 9 % in materialno škodo za 
14%.  V njih je bilo udeleženih 3.173 (3.803) oseb, od tega je 16 (23) umrlo, 61 (71) se je hudo 
telesno poškodovalo, 609 (658) se je lahko telesno poškodovalo, 2.487 (3.051) oseb pa ni bilo 
poškodovanih. Po skupnem številu prometnih nesreč so prometno varnostne razmere ugodne, po 
posledicah pa kljub zmanjšanju števila mrtvih nikakor niso. Pri posledicah nesreč je različna udeležba 
nekaterih starostnih skupin. Umrlih je največ v starostni skupini od 18 do 34 leta starosti (10)  in od 
54 do 64 let (2). 
  
Prometnih nesreč s pobegom je bilo skupaj 196 (166), od tega 141 (140) raziskanih in 55 (26) 
neraziskanih. S smrtnim izidom ni bilo nesreče s pobegom. Največ prometnih nesreč se zgodi zaradi 
neprilagojene hitrosti – 26 % (25%), nepravilne strani in smeri vožnje (17%) in nepravilnega premika 
z vozilo (19%). Zaradi neprilagojene hitrosti je na naših cestah umrlo 7 oseb (9), nepravilne strani in 
smeri vožnje 6 (7), neupoštevanja prednosti 2 (2). Posebna značilnost našega območja je visok delež 
vinjenih povzročiteljev prometnih nesreč – 11,59 % (13,67%), zaradi česar je intenziteta dela na 
področju psihofizičnega stanja pestra, odredili smo namreč 21.159 (19.289) preizkusov 
alkoholiziranosti, kar je za 10 % več kot leto poprej.  
 
Pri nadzoru cestnega prometa so policisti izvedli 30.694 (41.212) ukrepov, kar je za 26 % manj kot v 
enakem obdobju preteklega leta. Pri obravnavanju različnih prekrškov so policisti povzeli tudi druge 
ukrepe, ki vplivajo na varnost v cestnem prometu. Na področju psihofizičnega stanja so ukrepi 
povečani. Odrejenih je bilo za 10 % več preizkusov alkoholiziranosti. Odrejenih je bilo tudi 147 (370) 
strokovnih pregledov zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola in 145 (203) zaradi suma vožnje pod 
vplivom psihoaktivnih substanc. Pridržanih do streznitve je bilo 29 (68) udeležencev prometa. Privedbo 
sodniku za prekrške smo opravili za 58 (31) oseb.  
 
Po 01.05.2004 oz. po vstopu R Slovenije v EU se je tovorni promet močno povečal, takšen trend pa se 
je nadaljeval tudi skozi vso leto 2005. Posledično s povečanjem pa se je povečala tudi problematika 
tovrstnega prometa, saj je na glavni cesti I. reda umrlo 3; 2 HTP; 54 LTP udeležencev v prometnih 
nesrečah. Pri tem je v eni nesreči v kateri je umrl udeleženec bilo udeleženo tovorno vozilo.  
 

4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih 
 
V letu 2005 smo začeli z intenzivnimi pripravami   in izvedbo aktivnosti  glede schengenske evalvacije. 
Policisti so obravnavali za 12%  več ilegalcev in 174 kršitev po ZOT in ZNDM. Na meji z R Avstrijo smo 
uvedli mešane patrulje. 
 
Število potnikov, ki so prestopili državno mejo na mejnih prehodih v Pomurju, se je v primerjavi z 
enakim obdobjem prejšnjega leta zmanjšalo z 17.485.076 na 16.304.130 ali za 7 %.  
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Policisti so na mejnih prehodih PU Murska Sobota obravnavali 132 (154) zlorab listin, od tega je bilo 
ponarejenih in prenarejenih največ žigov mejne kontrole ter zlorab potnih listov. Na mejnih prehodih 
je bilo zavrnjenih 3.699 (3.292) ali 12 % več tujcev, ki niso izpolnjevali zakonskih pogojev za vstop v 
državo. 
 
Na območju PP Ljutomer in PP Lendava se je tekom celega leta 2 krat tedensko varovala slovensko – 
hrvaška meja z mešanimi patruljami (izmenično na ozemlju Republike Slovenije in na ozemlju 
Republike Hrvaške). Od 04.07.2005 pa smo začeli tudi skupaj z AVO na slovensko-avstrijski meji 
izvajati varovanje državne meje z mešanimi patruljami.  
V letu 2005 je bil obravnavan 1 (3) mejni incidenti in sicer 1 (1) na slovensko – hrvaški meji.  
 
Pomurska policija je obravnavala 398 (355) ali 12 % več nedovoljenih prehodov čez državno mejo. 
Največ nedovoljenih prehodov čez državno mejo je bilo na meji z  R Hrvaško in sicer 77 %. Od 
navedenega števil obravnavanih ilegalcev je 272 (182) tujcev zaprosilo za azil oz. 50 % več. Policisti 
so obravnavali 123 (190)  ali 45 % manj kršitev zakona o tujcih in  31 (51) oz.  39 % manj kršitev 
zakona o nadzoru državne meje. 
  
Tuji varnostni organi so na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb slovenski policiji vrnili 
21 (13) ali 60% več tujcev, slovenski policisti pa so tujim varnostnim organom vrnili 76 (138) ali 45 % 
manj oseb.  
 

5 V skupnost usmerjeno policijsko delo 
 
Policija je tudi v letu 2005  izvajala preventivne aktivnosti v skladu s programom dela po vseh 
področjih policijskega dela. Posebna pozornost je bila namenjena v skupnost usmerjenemu 
policijskemu delu,  prometni varnosti, predvsem mlajšim udeležencem in pešcem, preprečevanju 
nasilja v družinah in v šolah, požarni varnosti, varstvu okolja, problematiki mamil v osnovnih in 
srednjih šolah ter preprečevanju dogodkov, ki vplivajo na splošno varnost ljudi.    
 
Največ opravljenih preventivnih dejavnosti je bilo na področju cestnega prometa, nato kiminalitete in 
javnega reda. Policija je evidentirala kar 549 (303) različnih aktivnosti. Največje bilo svetovanj in 
opozarjanj -203. (123) nato pa izobraževanja otrok in odraslih -186 (111). Preventivne aktivnosti so 
bile  v velikem številu namenjene tudi kot podpora represivnim akcijam , ki so se skozi poostrene 
nadzore izvajale v cestnem prometu.  
 
 

6 Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in 
ogrožanja policistov 

 
Policisti so v letu 2005 zaradi kaznivih dejanj, preprečitve nadaljevanja prekrškov ali drugih razlogov 
pridržali 442 (625) ali 41.4 % manj oseb kot v prejšnjem letu. Prisilna sredstva so bila uporabljena v 
470 (522) primerih ali za 10 % manj. Zoper kršitelje so večinoma uporabili najmilejši prisilni sredstvi – 
fizično silo (256 krat) in sredstva za vklepanje in vezanje (201), kar pomeni, da sta bili pri uporabi 
policijskih pooblastil spoštovani načeli postopnosti in sorazmernosti saj je bila le v 4 primerih 
uporabljena palica, v 5 primerih plinski razpršilec, v 2 primerih službeni pes in v 2 primerih sredstvo za 
prisilno ustavljanje motornih vozil.  Strelnega orožja kot prisilnega sredstva niso uporabili. 
 
V letu 2005 je bilo na PU Murska Sobota obravnavanih 17 ( 11 ) kaznivih dejanj napadov in 
preprečitev uradnih dejanj in sicer v 9 ( 8 ) primerih so bila izvršena kazniva dejanja preprečitev 
uradnega dejanja uradni osebi po 302. členu KZ R. Slovenije in 8 ( 3 ) primerih kaznivo dejanje napad 
na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti po 303. členu KZ R. Slovenije. Število kaznivih dejanj 
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preprečitve uradnega dejanja uradni osebi in napada na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti, 
se je tako povečalo za 64,7 % v primerjavi s preteklim letom.  
 
Napade so policisti največkrat odvračali s fizično silo (strokovnimi prijemi, udarci in meti) in sicer s 
podiranjem napadalcev in vklepanjem na tleh. 
 
 

8 Reševanje pritožb 
 
Zoper policiste Policijske uprave Murska Sobota je bilo v letu 2005 podanih 19 pritožb (v letu 2004 je 
bilo pritožb 51) kar predstavlja 62,75 % znižanje. Najpogostejši razlogi za podajo pritožbe so bili 
postopki v cestnem prometu ter na področju raziskovanja kriminalitete. Utemeljeni sta bili le dve 
pritožbi in sicer na področju cestnega prometa ter kriminalitete. V obeh primerih so bili opravljeni 
razgovori s štirimi policisti, v katerih so bili ti opozorjeni na strokovne napake, ki so jih storili v 
postopkih. V omenjenih primerih pritožnikom namreč niso bile huje kršene pravice in svoboščine. 
 
 

9 Operativno – komunikacijska dejavnost 
 
OKC PU M. Sobota je v letu 2005 sprejel 30.454 (30.728) ali za 0,9 % manj klicev državljanov na 
interventno številko 113, kot leto pred tem. Med temi klici je bilo 10.636 (10.265) ali za 3,6% več 
interventnih klicev, ki zahtevajo prihod policistov na kraj dogodka. Interventni klici zajemajo 35 % 
delež vseh klicev na telefonsko številko 113. 
 
Po sprejetih interventnih klicih je OKC  na kraj dogodka napotil 11.513 (11.242) ali za 2,4 % več 
policijskih patrulj. Povprečni reakcijski čas policijskih patrulj (čas od klica na 113, do prihoda policistov 
na kraj dogodka) je bil za vse interventne dogodke nekoliko daljši kot leta 2004 in je znašal 18 minut 
in 42 sekund (17 minut in 59 sekund). Reakcijski čas za nujne interventne dogodke pa je bil nekoliko 
krajši in je znašal 16 minut in 15 sekund (16 minut in 25 sekund). 
 
 

10 Kadrovske in organizacijske zadeve 
 
Na PU Murska Sobota je bilo na dan 31.12.2006 sistemiziranih 701 delovnih mest, od tega zasedenih 
642 delovnih mest. Od začetka leta 2005 in do konca se je upokojilo 15 delavcev. 
 
Zoper delavce sta bila v letu 2005 uvedena dva disciplinska postopka, od katerih je eden že končan in 
je bil delavcu izrečen disciplinski ukrep denarne kazni. 
 
 

11 Finančno – materialne zadeve 
 
V letu 2005 je bil na novo odprt MP Hotiza in novoustanovljena PMP Petišovci. Začela se je adaptacija 
objekta PP Ljutomer in izvedla so se rušitvena dela na objektu predvidenem za izgradnjo PP Lendava. 
Gradnja objekta PP in PPP Murska Sobota je v zaključni fazi. 
 
Povprečna starost voznega parka v letu 2005 je bila 5,6 let (6,4 v letu 2004). 
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12  Dejavnost specializiranih policijskih enot  
 
Posebna policijska enota  je bila v sestavu II. vključena v varovanje športnih in drugih prireditev, ki so 
bile označene za dogodke visokega tveganja na območjih Policijskih uprav Celje in Maribor. Po sestavi 
I. je trikrat sodelovala pri zagotavljanju javnega reda na športnih prireditvah ter spremljanju 
organiziranih skupin navijačev na nogometnih tekmah prve državne lige v  Beltincih .   
  
Na policijski upravi je zaposleno 11 vodnikov službenih psov za splošno uporabo in 2 vodnika 
službenih psov za specialistično uporabo in sicer  eden za odkrivanje eksplozivnih snovi in eden za 
odkrivanje prepovedanih drog. Službeni psi policije za splošno uporabo  so bili za opravljanje različnih 
opravil uporabljeni 273 (193) krat, najpogosteje pa  pri  izvajanju policijskih   intervencij, pri  
vzdrževanju in  vzpostavljanju javnega reda in miru ter iskanju storilcev in zavarovanju krajev kaznivih 
dejanj ter pri varovanju  državne meje. Službena psa  za specialistično uporabo  sta bila za opravljanje 
različnih nalog uporabljene v  235 (209) primerih od česar sta daleč največ nalog opravila vodnik in 
službeni pes za odkrivanje prepovedanih drog. 
 
 
 
 


