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PRILOGA 1

PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA VARNOSTNEGA
OSEBJA ZA UPORABO SLUŽBENEGA PSA ZA ZAZNAVANJE PRISOTNOSTI OSEB
1

IME PROGRAMA
Program strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za uporabo
službenega psa za zaznavanje prisotnosti oseb.
Program usposabljanja izvaja služba policije, pristojna za šolanje vodnikov in službenih psov in
nosilci javnega pooblastila za strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja, če
izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti šolanja vodnikov in psov. Če pogojev ne izpolnjujejo,
lahko sklenejo pogodbo s podizvajalcem - kinološkim društvom, gospodarsko družbo ali
samostojnim podjetnikom posameznikom, ki je registriran za opravljanje dejavnosti šolanja
vodnikov in psov.

2

POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KANDIDAT ZA VODNIKA SLUŽBENEGA PSA IN
SLUŽBENI PES, KI SE ŽELI USPOSABLJATI
Program strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja je namenjen varnostniku (vodniku
službenega psa) in šolanju službenega psa, ki se uporablja pri varovanju ljudi in premoženja na
varovanem območju, da z vohom, vidom ali sluhom zazna prisotnost oseb.
Službeni pes mora biti vodljiv in socializiran, samozavesten, miren, gotov oziroma zanesljiv,
pozoren, živahen, sproščen in dobre oziroma prijazne nravi. Usposabljanja se ne sme udeležiti
pes, ki je ugriznil ali kako drugače poškodoval človeka, pa od ugriza oziroma poškodbe še ni
minilo zakonsko določeno obdobje.
Način izvajanja strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, imenovanje in sestavo komisij,
postopek preverjanja znanja, postopek in merila priznavanja strokovnega usposabljanja in
izpopolnjevanja, prijave ter izdaja potrdil, poteka v skladu s pravilnikom, ki ureja strokovno
usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja. Vrednost točke je določena s cenikom.
Za uspešno dokončanje programa se mora kandidat usposabljanja udeležiti ter opraviti
obveznosti po programu ter opraviti preizkus strokovne usposobljenosti. Preizkus strokovne
usposobljenosti mora opraviti najmanj vsake tri leta.

2.1 Pogoj za vključitev v program usposabljanja:
– kandidat za vodnika mora imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo oziroma strokovno
usposobljenost za opravljanje del varnostnika, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja zasebno
varovanje pravico do uporabe ukrepov in drugih sredstev varnostnika (varnostnik čuvaj,
varnostnik, varnostnik nadzornik, varnostnik telesni stražar ali varnostni menedžer)
– kandidat za vodnika mora imeti veselje do dela s psi in se mora v program vključiti
prostovoljno
– pes mora po zunanjosti ustrezati pasemskemu tipu delovnih psov
– pes ne sme biti mlajši od desetih mesecev in ne starejši od trideset mesecev
– pes mora imeti veljaven potni list za hišne živali iz katerega je razvidna številka mikročipa in
opravljena cepljenja proti steklini (od zadnjega cepljenja ne sme preteči več kot 1 leto in ne
manj kot 30 dni)
– da pes ni ugriznil ali kako drugače poškodoval človeka, pa od ugriza oziroma poškodbe še ni
minilo zakonsko določeno obdobje (potrdilo pristojnega organa)
– pes mora biti vodljiv in socializiran, samozavesten, miren, gotov oziroma zanesljiv, pozoren,
živahen, sproščen, dobre oziroma prijazne nravi in z dobrimi nagoni
– pes mora prvi dan usposabljanja opraviti preventivni veterinarski pregled pri veterinarju in
pridobiti pozitivno mnenje veterinarja o primernosti vključitve službenega psa v usposabljanje
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pred pričetkom usposabljanja mora biti sklenjena pogodba med organizatorjem in naročnikom
usposabljanja vodnika in psa

Izločitveni kriteriji za psa so:
 plašen, negotov
 agresiven, popadljiv
 vidno utrujen, poškodovan ali bolan ali
 slabo psihofizično stanje
 s slabimi nagoni
Organizator kadarkoli prekine usposabljanje, če so podani izločitveni kriteriji za psa ali, da vodnik
ravna v nasprotju s strokovnimi načeli šolanja psov in etičnim kodeksom, ki velja v kinologiji.
2.2 Omejitev vpisa in merila za izbiro
V eno skupino, ki jo vodi en inštruktor, se lahko hkrati vključijo do trije vodniki z enakim številom
službenih psov.
3

TRAJANJE USPOSABLJANJA IN VIŠINA TARIFE ZA IZVAJANJE IN PREIZKUS
3.1 Usposabljanje traja najmanj 178 ur (praktični del usposabljanja se izvede v 60 delovnih dneh,
okvirno po 3 ure dnevno).
3.2 Višina tarife za izvajanje programa znaša 428 točk.
3.3 Preizkus usposobljenosti (začetni ali na tri leta) se obračuna v skladu z Metodologijo
oblikovanja cene na podlagi predpisov, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije. Višina
tarife za izvedbo preizkusa v skladu z metodologijo znaša 39 enot. Organizatorju
usposabljanja od tega pripada 12 enot za A – strokovno usklajevanje, informiranje in
obveščanje ter D – materialni stroški – prostor, oprema in material za neposredno
preverjanje. Posameznemu članu komisije pripada 9 enot za pisno, praktično in ustno
preverjanje.

4

CILJI

4.1 Usmerjevalni cilji
 pridobi osnovna znanja veterine in kinologije
 pridobi znanja o oskrbi, negi, prehrani ter zagotavljanju osnovne prve pomoči službenemu psu
 pridobi znanja za samostojno vodenje ter o različnih vrstah uporabe službenega psa
 razvija psihomotorične in druge spretnosti za zakonito, varno in učinkovito uporabo
službenega psa
 pridobi znanja o metodah in postopkih reševanja delovnih problemov pri službenemu psu ter
za reševanje zahtevnejših nalog ali kritičnih situacij
 razvija sposobnosti za kvalitetno in strokovno delo vodnika službenega psa
 razvija kompetence, strokovno identiteto in odgovornosti vodnika službenega psa
 razvija sposobnost in motiviranost za pravilno in samostojno uporabo službenega psa pri
varovanju ljudi in premoženja, za skupinsko delo in za medsebojno sodelovanje
 usposobi se za ukrepanje ob različnih varnostnih situacijah
 razvija sposobnosti za povezovanje teoretičnega in praktičnega znanja
4.2 Operativni cilji
4.2.1 Osnove kinologije in veterine – 16 ur (10 ur teorija + 6 ur praksa)
INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Kandidat za vodnika službenega psa

Kandidat za vodnika službenega psa

Pozna osnove kinologije – 5 ur:

-

-

razume osnovni pomen »kinologije«
teorijo o izvoru psa in pasemskih
skupin

obvlada veščine v skladu z
veljavno zakonodajo na področju
službenih psov
obvlada veščine v skladu z
veljavno zakonodajo na področju
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-

pogovor,
razprava
primeri iz dobre
prakse
predavanja
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seznani se s pasmami službenih
psov
izoblikovanje pravilnega odnosa do
psa
možnosti uporabe naravnih zasnov
psa pri šolanju
delo službenih psov na različnih
delovnih področjih
nagoni, motivi, temperament, značaj,
vedenje, izražanje ter sposobnosti
učenja psov

Pozna osnove veterine in prve pomoči – 5 ur teorija + 6 ur praksa:
- osnove anatomske zgradbe telesa
psa in posameznih organov
- pravilna oskrba in nega
- pravilno vzdrževanje higiene psa in namestitvenih ter transportnih
kapacitet
- pravilna prehrana službenega psa,
uporabo dietne hrane, osnove
sestavljanja mešane hrane ter
vzdrževanja higiene hranjenja psa
- najpogostejše bolezni psov, njihova
bolezenska znamenja in
preprečevanje teh bolezni
- osnove prve pomoči pri psih ter
ukrepanje ob najpogostejših
poškodbah
- nudenje pomoči veterinarju pri
pregledu psa
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kinologije
zna uporabljati nagone in motive
pri delu s službenim psom

zna izvajati pravilno oskrbo in
nego službenega psa
zna pravilno izvajati vzdrževanje
higiene pri službenemu psu ter
namestitvenih in transportnih
kapacitet
zna izvajati pravilno prehrano za
službenega psa, uporabo dietne
hrane, osnov sestavljanja mešane
hrane ter vzdrževanja higiene
hranjenja psa
zna ugotoviti najpogostejše
bolezni pri službenih psih, zna
odkriti njihova bolezenska
znamenja in zna preprečiti
določene bolezni pri službenih
psih
zna ukrepati ob najpogostejših
poškodbah pri psih
zna nuditi pomoč veterinarju pri
pregledu psa

-

pogovor,
razprava
demonstracija
simuliranje
dogodkov
primeri dobre
prakse
teorija in praksa

4.2.2 Praktično usposabljanje vodnika in službenega psa za zaznavanje prisotnosti oseb –
162 ur (154 ur prakse + 8 ur teorije)
INFORMATIVNI CILJI
Kandidat za vodnika službenega psa

FORMATIVNI CILJI
Kandidat za vodnika službenega psa
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Vodljivost:

-

Vodenje službenega psa na povodcu

-

-

pravilna tehnika vodenja službenega
psa na povodcu
dajanje pravilnih povelj za vodenje
službenega psa na povodcu

Vodenje službenega psa brez povodca
(prosta vodljivost)
-

pravilna tehnika vodenja službenega psa brez povodca
dajanje pravilnih povelj za vodenje
službenega psa brez povodca

Sedi v gibanju
-

-

-

pravilna tehnika vodenja službenega
psa pri vaji sedi v gibanju
dajanje pravilnih povelj za izvedbo
vaje sedi v gibanju

zna voditi in uporabljati
službenega psa na povodcu
pravilno uporablja povelja pri
vodenju službenega psa na
povodcu
zna voditi in uporabljati
službenega psa brez povodca
pravilno uporablja povelja pri
vodenju službenega psa brez
povodca
zna voditi in uporabljati
službenega psa pri vaji sedi v
gibanju
pravilno uporablja povelja pri vaji
sedi v gibanju
zna voditi in uporabljati
službenega psa pri vaji prostor v
gibanju in odpoklicu
pravilno uporablja povelja pri
vodenju službenega psa pri vaji
prostor v gibanju in odpoklicu
zna voditi in uporabljati
službenega psa pri odlaganju
pravilno uporablja povelja pri
odlaganju službenega psa

-

zna uporabljati in voditi psa v
urbanem okolju
zna uporabljati psa glede na
njegovo obnašanje v urbanem
okolju
zna odreagirati na reakcije psa v
urbanem okolju

-

-

samostojna in
skupinska
igranje vlog
demonstracija
teoretična in
praktična
razprava

Prostor v gibanju in odpoklic
-

pravilna tehnika vodenja službenega
psa pri vaji prostor v gibanju in
odpoklicu
dajanje pravilnih povelj za vodenje
službenega psa pri vaji prostor v
gibanju in odpoklicu

Odlaganje službenega psa
-

pravilna tehnika vodenja službenega
psa pri odlaganju
dajanje pravilnih povelj za vodenje
službenega psa pri odlaganju

Socializacija:

-

Vodenje službenega psa v urbanem
okolju

-

-

-

-

pravilno vodenje službenega psa v
urbanem okolju
obnašanje službenega psa v
urbanem okolju
obnašanje in odzivi službenega psa
na moteče dejavnike iz urbanega
okolja
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-

pogovor,
razprava
demonstracija
simuliranje
dogodkov
primeri dobre
prakse
teorija in praksa
individualne in
skupinske vaje
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pojasni namen in pogoje uporabe službenega psa pri varovanju ljudi
in premoženja
pojasni in prikaže uporabo opreme službenega psa
-

Zaznavanje prisotnosti oseb:
-

pozna obnašanje službenega psa pri zaznavi oseb
zna voditi službenega psa v
dnevnem in nočnem času
praktično izvaja varovanje ljudi in
premoženja z obhodom varovanega
območja
zna samostojno ukrepati pri najdbi
oseb v različnih situacijah
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samostojna in
skupinska
igranje vlog
demonstracija
teoretična in
praktična
razprava

praktično prikaže uporabo
službenega psa pri zaznavi
prisotnosti oseb
praktično prikaže vodenje
službenega psa v dnevnem in
nočnem času
prikaže ukrepanje pri najdbi oseb
v različnih situacijah

OPIS OBVEZNIH VAJ:
Vsaka posamezna vaja se prične in konča v osnovnem položaju (pes sedi ob vodnikovi levi nogi).
Vodja komisije da znak za začetek vsake vaje. Vodnik lahko prosi vodjo komisije za vodenje vaje.
Prehod iz teka v počasni korak mora biti normalen brez vmesnih ali dodatnih vplivov. Pri odpoklicu psa
v položaj poleg iz sedenja pred vodnikom, lahko pes izvede vajo direktno ali pa gre okoli vodnika.
Pohvala psa je dovoljena na koncu vsake vaje – ko je pes v osnovnem položaju.
Vodenje psa na povodcu
Pri vaji vodenje psa na povodcu se uporablja povelje »poleg«. Vodnik lahko povelje »poleg« uporabi
na začetku vaje in ob vsaki menjavi hitrosti hoje. Iz osnovnega položaja mora pes, na povodcu, na
povelje »poleg«, živahno in pozorno slediti svojemu vodniku. Med izvajanjem vaje mora biti povodec
ohlapen. Vodnik se mora gibati sproščeno in v naravni drži. Na začetku vaje mora iti vodnik s svojim
psom 40 do 50 korakov naravnost naprej, ne da bi se pri tem ustavljal ali obračal. Nato izvede obrat
za 180 stopinj in po 10-tih do 15-tih korakih spremeni gibanje v tek in nato v počasni korak, najmanj po
10 korakov. Z normalnim korakom je treba narediti najmanj en obrat levo, desno, levo okrog, vsaj
enkrat izvede vajo sedi. Pes mora ves čas ostati s plečko ob levem kolenu vodnika in ne sme
zaostajati, siliti naprej ali bočno, stran od vodnika. Ko se ustavi, mora pes hitro sesti. Vodnik pri tem ne
sme spreminjati svojega osnovnega položaja in še posebej ne sme stopiti k psu, če bi le-ta sedel stran
od vodnika. Povodec lahko drži v levi roki.
Na koncu vaje gre vodnik na znak vodje komisije skozi skupino najmanj treh premikajočih se oseb.
Hoja skozi skupino premikajočih oseb, se izvaja v okviru vodenja na povodcu in v okviru vaje vodenja
brez povodca. Vodnik s psom mora vsaj enkrat med izvajanjem vaje v skupini priti tesno ob osebo v
skupini. Komisija lahko zahteva ponovitev vaje. Pohvala psa je dovoljena po tem, ko vodnik in pes
zapustita skupino in se ustavita na izhodiščni točki, v osnovnem položaju.
Vodenje psa brez povodca (prosta vodljivost)
Pri vaji vodenja službenega psa brez povodca se uporablja povelje »poleg«. Na znak vodje komisije,
vodnik odveže psa. Povodec ima lahko v žepu ali obešen preko ramena, vendar na drugi strani, kot
vodi psa. Potem nadaljuje z vodenjem v skupini, v kateri se mora najmanj enkrat ustaviti. Po zaključku
dela v skupini, zavzame vodnik s psom osnovni položaj na izhodiščni točki, iz katerega nadaljuje z
izvajanjem proste vodljivosti, ki je enaka, kot je opisano pri vodenju na povodcu.
Med izdelovanjem proste vodljivosti komisija preizkusi strelomirnost psa. Strelomirnost se preizkusi
med izdelovanjem prve linije in sicer tako, da komisija s štartno pištolo dvakrat ustreli v zrak, v
oddaljenosti najmanj 15 korakov od službenega psa. Časovni interval med streloma je 5 sekund. Prvi
strel se izvede najmanj po 15-ih korakih vodenje psa brez povodca. V kolikor se pes ob strelu ne
obnaša brezbrižno, vendar kljub temu ostane vodljiv, to ne štejemo kot napako. V kolikor vodnik po
streljanju ne more več nadaljevati z izvajanjem vaj, ali izgubi nadzor nad psom, ga izločimo iz
nadaljnjega izvajanja vaj.
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Sedi v gibanju
Pri vaji sedi v gibanju uporabljamo povelja »poleg« in »sedi«. Na znak vodje komisije gre vodnik s
psom, brez povodca, iz osnovnega položaja. Pes prosto hodi ob vodnikovi levi nogi naravnost naprej.
Najmanj po 10 do 15 korakih, se mora pes na povelje »sedi« takoj usesti v smeri gibanja, ne da bi
vodnik zato spremenil hitrost hoje, prekinil gibanje ali se ozrl proti psu. Po nadaljnjih 30 korakih, se
vodnik ustavi, nato se obrne k psu, ki mirno sedi. Na znak komisije stopi vodnik nazaj do psa.
Prostor v gibanju z odpoklicem
Pri vaji prostor v gibanju z odpoklicem uporabljamo povelja »poleg«, »sem« in »prostor«. Na znak
vodje komisije gre vodnik s psom, brez povodca, iz osnovnega položaja. Pes prosto hodi ob vodnikovi
levi nogi naravnost naprej. Najmanj po 10 do 15 korakih, se mora pes na povelje »prostor« takoj vleči
v smeri gibanja, ne da bi vodnik zato spremenil hitrost hoje, prekinil gibanje ali se ozrl proti psu. Po
nadaljnjih 30 korakih, se vodnik ustavi, nato se obrne k psu, ki mirno leži. Na znak komisije vodnik
pokliče psa s poveljem »sem«. Pes mora živahno priteči in sesti tik pred vodnika. Na povelje »poleg«
mora pes sesti poleg svojega vodnika v osnovni položaj.
Odlaganje z motenjem
Pri vaji odlaganje z motenjem uporabljamo povelja »prostor« in »sedi«. Vaja se izvaja med tem, ko
drug vodnik s psom izvaja vaje vodljivosti. Pred začetkom izvajanja vaj vodljivosti drugega psa,
vodnik, svojega psa odloži na označeno mesto. Ko prideta na določeno mesto, se postavita v osnovni
položaj. Iz osnovnega položaja vodnik poveljuje psu »prostor«. Vodnik psu odpne povodec in psa
pripne na že vnaprej pripravljen povodec, ki je pritrjen na nepremično zadevo. Varovalni povodec
mora biti dolg 2 metra. Pri psu ne sme pustiti svojega povodca ali kakšnega drugega predmeta. Nato
se, na znak komisije, v določeni smeri oddalji za vsaj 30 korakov tako, da ga pes ne vidi pri čemer
mora biti ves čas izvajanja vaje odlaganja z motenjem s hrbtom obrnjen proti psu. Pes mora brez
vsakega vodnikovega vpliva ostati na svojem mestu tako dolgo, dokler drugi pes ne opravi vaj
vodljivosti (v primeru, če komisija nima na razpolago vsaj dveh psov, komisija določi čas odlaganja
psa). Na znak komisije, gre vodnik k psu, se postavi na desno stran psa in na znak komisije poveljuje
psu »sedi« - v osnovni položaj. Nato psu odpne varovalni povodec in ga pripne na svoj povodec. Na
znak komisije zapusti prostor za odlaganje. Nemirnost vodnika, ali pomoč pri odlaganju ni dovoljena.
Obnašanje psa v urbanem okolju
Preizkus obnašanja službenega psa v urbanem okolju sestavljajo vaje, s katerimi se ugotavlja vedenje
v odnosu do ljudi, živali in okolja. Preizkus mora zajemati vsakdanje situacije in se na sme izvajati v
neposredni okolici bivanja ali vadbe psa. Preizkus se mora opravljati v strnjenem naselju. Pri izvajanju
navedene vaje je pomembno obnašanje psa.
Vodnik se z navezanim psom sprehaja po prometni ulici. Na znak komisije morata vodnik in pes (ob
upoštevanju prometnih predpisov) prečkati prehod za pešce. Pes mora prostovoljno, s plečko ob levi
vodnikovi nogi, spremljati vodnika. Srečanje se izvrši s skupino ljudi. Najmanj ena oseba iz skupine je
tudi član komisije, katera se ob srečanju z vodnikom in psom ustavi in se pozdravi z vodnikom. Pes
mora ob srečanju s to osebo mirno sedeti, ali ležati ob vodniku. Ravno tako se mora pes ob srečanju s
kolesarji obnašati mirno in ravnodušno.
Pri srečanju z drugimi psi se mora pes obnašati nevtralno. Vodnik ob srečanju s psi lahko da dodatno
povelje »poleg«, ali pa psu poveljuje, da se usede ali uleže.
Na znak komisije, gre vodnik z navezanim psom po pešpoti v naselju. Čez čas se ustavita, vodnik
priveže psa na fiksen predmet. Vodnik se umakne iz vidnega polja psa (vstopi v trgovino, itd.), pes
lahko leži, sedi ali stoji. V nadaljevanju gre mimo privezanega psa drug vodnik z navezanim
(neagresivnim) psom. Med preizkusom se mora pes obnašati mirno (brez napadalnega vedenja –
zaganjanja, napenjanja povodca, itd.).

8

Uradni list Republike Slovenije

Št.

29 / 5. 4. 2013 /

Stran

3571

Izvajanje vaje zaznavanja prisotnosti oseb:
Vaja zaznavanja prisotnosti oseb se izvaja praktično na terenu v dnevnem in nočnem času. Vaja se
izvaja z namenom varovanja ljudi in premoženja na varovanem območju. Vodnik ima psa na vrvici,
pes nosi nagobčnik. Vodnik mora, med obhodom varovanega območja s psom zaznati prisotnost
najmanj dveh oseb, ki so skrite ločeno. Skrite osebe so v skrivališčih popolnoma mirne in tihe. Pes
mora skrite osebe nakazati z lajanjem. Pes mora zaznati osebe samostojno in samoiniciativno brez
pomoči vodnika. Med nakazovanjem ne sme priti do kontakta med psom in osebo katero pes
nakazuje.
5

MATERIALNI POGOJI

Organizator mora zagotoviti naslednje materialne pogoje:
2
- učilnico velika najmanj 2 m na osebo (grafoskop, tabla, videorekorder, TV, LCD-projektor);
- površine za izvajanje vaj vodljivosti (kinološki poligon);
- površine za izvajanje socializacije službenega psa (urbano okolje);
- površine za izvajanje vaj zaznavanja prisotnosti oseb (območje varovanja, objekti idr.);
- ustrezna oprema za izvajanje vaj s službenim psom (povodec, ovratnica, nagobčnik, idr.);
- dodatne osebe za izvajanje določenih vaj (moteči dejavniki pri vaji obnašanja psa v urbanem
okolju (skupina ljudi, kolesarja, idr) in osebe - markerji);
- sredstva za higieno psa ter za čiščenje bivalnih in transportnih prostorov;
- sredstva za nudenje prve pomoči službenemu psu.
Glavnina praktičnega dela programa usposabljanja se izvede na različnih terenih (travnik, njiva, gozd
in podobno), na različnih območjih z različnimi klimatskimi pogoji (Primorska, Gorenjska, Notranjska)
in v različnih delovnih pogojih (železniške postaje in vlakovne kompozicije, tovorni terminali, mejni
prehodi, kontejnerska skladišča, različni objekti, letališče in pristanišče, podzemne jame in drugo) na
ozemlju celotne republike Slovenije.
Teoretični del programa se izvaja v učilnici.
6

KADROVSKE REFERENCE PO VSEBINSKIH SKLOPIH

NAZIV VSEBINSKEGA SKLOPA
Osnove kinologije in veterine

IZVAJALEC
PROGRAMA
veterinar

Praktično usposabljanje vodnika in službenega inštruktor – teorija
psa za zaznavanje prisotnosti oseb

inštruktor - praksa

7

REFERENCE IZVAJALCEV
PROGRAMA
Najmanj visokošolska
izobrazba, dr. vet. med. in
najmanj tri leta delovnih
izkušenj s strokovnega
področja
Najmanj visokošolska
izobrazba in najmanj tri leta
delovnih izkušenj s
strokovnega področja
Najmanj srednješolska
izobrazba in najmanj tri leta
delovnih izkušenj s
strokovnega področja

PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI

Postopek preizkusa strokovne usposobljenosti kandidata za vodnika in službenega psa, prijave,
postopek in merila priznavanja strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, prijave ter izdaja potrdil,
poteka v skladu s pravilnikom, ki ureja strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega
osebja.
Preizkus je pisni z ustnim zagovorom in praktično izvedbo naloge. Pisni preizkus je sestavljen iz
vprašanj odprtega in zaprtega tipa in traja največ 30 minut.
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ZGRADBA PISNEGA
PREIZKUSA
Testna in ustna oblika

KRITERIJI OCENJEVANJA
Pravilnost odgovora

Praktični prikaz izvedbe Pravilna praktična izvedba
konkretne naloge

% MOŽNIH
TOČK

OBSEG PREVERJANJA

30 %

Najmanj 15 vprašanj

70 %

Vaje
za
preverjanje
vodljivosti in socializacije ter
sposobnosti
zaznavanja
prisotnosti oseb v skladu s
programom

Kandidat za vodnika in službeni pes preizkus opravita, če dosežeta skupaj najmanj 70 % zahtevanega
znanja.
Preizkus usposobljenosti kandidata za vodnika in službenega psa se opravlja pred komisijo, ki jo
določi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Komisija ugotavlja strokovno usposobljenost
kandidata za vodnika službenega psa in službenega psa, v skladu s cilji tega programa. Na preizkusu
je lahko prisoten tudi predstavnik delodajalca kandidata za vodnika.
Komisijo sestavljajo trije člani:
-

en član z najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 5 leti delovnih izkušenj s področja kinologije
ter licenco kinološkega sodnika
en član z najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 5 leti delovnih izkušenj s področja veterine
en član iz Policije z najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 5 leti delovnih izkušenj od tega
najmanj 2 leti delovnih izkušenj v zvezi s službenimi psi

Po končanem preizkusu komisija poda pisno oceno o uspešnosti preizkusa, pri tem pa uporablja
ocenjevalni list. V opisni oceni komisija navede: ime, priimek in delodajalca vodnika službenega psa
ter ime, pasmo, spol, datum rojstva in številka mikročipa službenega psa. Na koncu opisne ocene
mora komisija za vsakega vodnika in službenega psa podati oceno izvedbe preizkusa in sicer:
uspešno ali neuspešno.
Organizator preizkusa kandidatu izda potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti, katerega priloga je opisna ocena komisije.

10

Uradni list Republike Slovenije

8

Št.

29 / 5. 4. 2013 /

Stran

OCENJEVALNI LIST
PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI
za ocenjevanje dela vodnika in službenega psa za zaznavanje prisotnosti oseb

vodnik: ___________________________________ ime službenega psa: ___________________,
pasma:__________________, spol: _________, številka mikročipa:_______________________.
Delodajalec: ____________________________

Datum: ______________________________.

PISNI TEST Z USTNIM ZAGOVOROM

Dosežene točke od 1 do 10
(1 = najnižja, 10 = najvišja)

1

Osnove kinologije

2

Osnove veterine

3

Pogoji uporabe službenega psa pri varovanju
ljudi in premoženja
SKUPAJ

VAJA
1

VODLJIVOST
–
SOCIALIZACIJA
VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA
Hoja ob nogi na povodcu

2

Hoja ob nogi brez povodca (prosta vodljivost)

3

Naravni odpoklic

4

Sedi v gibanju

5

Prostor v gibanju in odpoklic

6

Odlaganje službenega psa

7

Pravilno vodenje v urbanem okolju

8

10

Obnašanje in odzivi službenega psa v urbanem
okolju
Praktično izvajanje varovanja ljudi in
premoženja
Zaznavanje prisotnosti oseb

11

Samostojnost službenega psa

12

Vodljivost službenega psa

9

–

Dosežene točke od 1 do 10
(1 = najnižja, 10 = najvišja)

SKUPAJ
Uspešnost preizkusa (ustrezno obkroži):

Uspešno

Neuspešno

Preizkusna komisija:
– vodja (ime, priimek, podpis)______________________________________________
–

član (ime, priimek, podpis) _______________________________________________

–

član (ime, priimek, podpis)________________________________________________
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Organizator pred izvedbo strokovnega usposabljanja pripravi učna gradiva in jih posreduje kandidatu
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