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Priloga 1
POGOJI ZA INVALIDA ZA PRIDOBITEV PSA POMOČNIKA
1. Podrobnejši opis psihofizičnih pogojev
Pravico do psa pomočnika (v nadaljnjem besedilu: pes) ima invalid, ki je težje ali težko gibalno oviran:
se ne more gibati brez medicinskega pripomočka, motena je fina motorika oziroma ima težko
funkcionalno motnjo obeh rok ali je brez rok, in je odvisen od tuje pomoči.
Invalid mora:
‒ biti samostojno mobilen z invalidskim vozičkom ali podobnim pripomočkom, ga znati upravljati
in voziti brez pomoči drugih oseb,
‒ biti psihično stabilen in sposoben za vodenje psa,
‒ sprejeti sobivanje s psom kot trajen odnos.
Fizične značilnosti: velikost človeka, vrsta medicinskega pripomočka, ki ga uporablja, sposobnost
sedenja in odzivi na spremembe pri vožnji z invalidskim vozičkom ali podobnim pripomočkom (refleksi,
ravnotežje, orientacija, mobilnost ipd.), morebitne druge omejitve osebe (delni vid, govor, sluh,
sladkorna bolezen, srčne bolezni ipd.), ki bi lahko vplivale na prilagoditev dela psa na omejene fizične
zmožnosti osebe.
Osebne značilnosti (temperament): življenjski slog, sposobnost učenja, strah/tesnoba/
sproščenost/napetost do psov ali na splošno do okolja; ugotovitev pričakovanj glede dela psa in
bivanja z njim.
Če je pes invalidu dodeljen drugič, se identifikacija sposobnosti invalida posodobi glede na že
pridobljene podatke. Vse ugotovitve pri pogovoru z invalidom (kandidatom za psa) se zapišejo v
izvedensko mnenje, ki se ga v vednost pošlje tudi izvajalcu usposabljanja psa (v nadaljnjem besedilu:
izvajalec).
2. Bivalni in ekonomski pogoji za pridobitev psa pomočnika
Invalid mora biti zmožen skrbeti sam ali s podporo socialne mreže za psa in mu zagotavljati:
‒ prehrano,
‒ negovanje oziroma čiščenje,
‒ redno veterinarsko oskrbo,
‒ redne sprehode in drugo potrebno.
Invalid mora zagotoviti, da pes živi v stanovanju oziroma hiši. Bivalni prostori invalida morajo biti
urejeni tako, da omogočajo izpust psa. Invalid mora izvedencu omogočiti ogled svojih bivalnih površin.
3. Izpolnjevanje pogojev pred in ob preizkusih
Izvajalec skupaj z invalidom na podlagi izvedenskega mnenja iz 5. člena Pravilnika o psih pomočnikih
(v nadaljnjem besedilu: pravilnik) določi opravila (naloge), ki jih bo pes opravljal, ko bo invalid po
končanem šolanju postal lastnik psa.
Izvajalec vodi dnevnik o poteku šolanja.
Izvedenec iz 5. člena pravilnika (v nadaljnjem besedilu: izvedenec) skupaj z izvajalcem ob končnem
preizkusu preverja poleg v prejšnjih točkah navedenega še, ali:
 invalid pri ravnanju s psom upošteva navodila izvajalca;
 je invalid sposoben doseči in ohraniti vodilno vlogo v odnosu s psom;
 ima dovolj časa za delo s psom, da ohrani ustrezno delovno kondicijo obeh (psa in sebe);
 ima dostop do virov, potrebnih za vzdrževanje zdravja in temperamenta ter dobrega počutja
psa;
 se invalid in pes ujemata;
 ima varno in spodbudno domače in (ali) socialno okolje.
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Invalid po uspešno opravljeni preizkušnji dobi psa v last. Izvajalec mora usposobiti invalida, da svoje
fizične sposobnosti uporablja v prid partnerstva in izpostavi področja, kjer bi njegova funkcionalna
(ne)gibljivost/uporaba lahko prišla morda v navzkrižje z delom psa.
Invalid mora psa od dne, ko postane njegov lastnik, zavarovati za poškodbo oziroma škodo, ki bi jo
pes storil ljudem ali stvarem, ter psa nezgodno zavarovati za primer bolezni in poškodb.

