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različnih prevoznih sredstvih, na terenu in v prtljagi. 

Še druge naloge, ki jih izvaja šola: 

z enim veterinarjem in lastno veterinarsko kliniko 

skrbi za preventivno in kurativno  zdravstveno varstvo 

psov ter RTG slikanje službenih psov;  

ukvarja se s stalno evalvacijo obstoječih in pripravo 

novih programov usposabljanja, pri čemer si prizade-

va s hitrim odzivom izpolnjevati zahteve uporabni-

kov;

izvaja letni preizkus vodnikov in službenih psov v Go-

tenici, na katerem poleg vodnikov in službenih psov 

slovenske policije sodelujejo tudi predstavniki Carin-

ske uprave RS, Ministrstva za obrambo RS, Ministrstva 

za pravosodje RS ter Ministrstva za notranje zadeve 

R Hrvaške. Preizkus si vsako leto ogledajo tudi pred-

stavniki tujih šol za službene pse;

skrbi za preizkušanje in razvijanje opreme za pse in 

markerje. Enkrat letno zbere potrebe policijskih uprav 

po navedeni opremi, strokovno pomaga pri njeni na-

bavi, jo skladišči in razdeljuje po policijskih upravah;

skrbi za nabavo kakovostne hrane za vse službene pse 

slovenske policije;

preizkuša pse pred nakupom; 

skrbi za zagotavljanje strokovnih standardov pri na-

mestitvi službenih psov;

sodeluje v vseh delovnih skupinah s področja službe-

nih psov.

















Priznanje za dobro in strokovno delo šole je predvsem 

uporabnost in uspešnost službenih psov pri policijskem 

delu na terenu ter doseganje visokih rezultatov vodnikov 

in službenih psov v mednarodnem merilu.     

V šestdesetletni zgodovini šolanja policijskih psov se je 

strokovno znanje prenašalo predvsem z ustnim izročilom, 

zato so inštruktorji Oddelka za šolanje službenih psov Po-

licijske akademije združili moči in v letu 2007 izdali Pri-

ročnik za vodnike službenih psov, ki je koristen pripomo-

ček pri strokovnem usposabljanju delavcev na kinološkem 

področju v slovenski policiji. 



Oddelek za šolanje službenih psov deluje znotraj Policij-

ske akademije in svoje delo opravlja neprekinjeno že pol-

nih 60 let. 

Sprva je šola imela svoje prostore v Krekovi šoli na Vodni-

kovi cesti 62 v Ljubljani. Šolali so predvsem pse za splo-

šno uporabo, kar je vključevalo sledenje, obrambo ter 

iskanje pogrešanih oseb in predmetov. V letu 1954 se je 

preselila v Podutik, kjer je vztrajala do leta 2008, ko se je 

17.aprila preselila v težko pričakovane nove prostore na 

Gmajnicah.  

V obdobju med prvo in drugo svetovno vojno je ljubljan-

ska policija že uporabljala pse, ki jih je kupovala od du-

najske policije. Šolanje policijskih psov se je začelo kmalu 

po koncu druge svetovne vojne, in sicer prvi skromni po-

izkusi šolanja segajo v november 1947. Takratno vodstvo 

ljudske milice je ugotovilo, da je pes lahko izredno upora-

ben pri policijskem delu. Zato so leta 1948 sklenili, da se 

ustanovi center za šolanje policijskih psov in že v januarju 

naslednje leto začeli s sistematičnim šolanjem. 

Leta 1951 je šola za policijske pse začela šolati pse za is-

kanje ljudi v snežnih plazovih, kasneje pa tudi za iskanje 

zasutih v ruševinah. Prvi lavinski tečaj je bil v Kamniški 

Bistrici. Tečaj sta vodila inštruktorja šole v sodelovanju s 

strokovnjaki Gorske reševalne službe. Nekaj časa je v tej 

šoli potekalo tudi šolanje psov za vodenje slepih. 

V nekdanji Jugoslaviji je naša šola med prvimi začela šo-

lati pse za odkrivanje prepovedanih drog, in sicer v letu 

1971, nekaj let kasneje pa še za odkrivanje eksplozivov. 

V letu 1975 je bilo uvedeno šolanje psov za iskanje oseb 

na terenu in v objektu. Leta 2002 je bi prvič izveden tečaj 

za odkrivanje oseb v vozilih in drugih zaprtih prostorih. 

Šola tudi razvija nove programe, in sicer program šolanja 

psov za odkrivanje orožja, identifikacijo vonjev in iskanje 

trupel.  

Do leta 1959 je pretežno sama vzrejala pse za lastne po-

trebe, najprej v Šiški, zatem pa v Podutiku in Klečah. Kma-

lu pa se je pokazalo, da je lastna vzreja nesmotrna, zato 

se je leta 1959 z vzrejo psov prenehalo. Šola je začela pse 

kupovati pri zasebnih rejcih. 

Tudi danes je šola namenjena usposabljanju policistov 

vodnikov in šolanju službenih psov. V programih, ki jih 

izvaja, omogoča pridobivanje osnovnih znanj s področja 

opravljanja policijskih nalog s službenim psom pretežno 

za policiste, občasno pa se v programe vključujejo tudi 

pripadniki Slovenske vojske in Carinske uprave RS ter pri-

padniki Ministrstva za notranje zadeve Republike Hrva-

ške. 

Poleg osnovnih programov usposabljanja šola ponuja 

tudi pester izbor dodatnih programov, ki omogočajo stal-

no nadgrajevanje vodnikovega strokovnega znanja in de-

lovnih sposobnosti službenega psa. 

Službeni pes je danes eno izmed najbolj uporabljanih 

»sredstev« za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja 

v razvitih državah Evrope in Amerike. Skladno s poobla-

stili, ki jih predpisuje zakon, se sme uporabljati z nagobč-

nikom ali brez njega, na vrvici ali brez nje. 

Za splošno uporabo se kupujejo pretežno nemški in bel-

gijski ovčarji ter rotvajlerji, za specialistično uporabo pa 

poleg psov tudi psice, in sicer nemške in belgijske ovčarke 

ter nekatere lovske pasme. 

Službeni psi za splošno uporabo so izšolani za sledenje, 

prosto sledenje, iskanje oseb na terenu in v objektu, za 

vzdrževanje javnega reda in opravljanje drugih policij-

skih nalog. Posebnost pri delu navedenih psov je, da v 99 

% vaje obrambe in napada izvajajo z nagobčnikom, kar je 

redkost v svetu. 

Službeni psi za specialistično uporabo so izšolani za od-

krivanje prepovedanih drog in eksplozivov v objektih, 


