
UPORABA IN SKRB ZA SLUŽBENE ŽIVALI POLICIJE 
 
 
Na podlagi določb Zakona o zaščiti živali in dejstva, da smo v policiji skrbniki službenih živali, 
skrbimo za njihovo življenje, zdravje in počutje, saj se poleg zakonskih obveznostih 
zavedamo, da lahko uporabljamo službene živali za opravljanje nalog policije le, če imamo 
do njih pravilen odnos, jim nudimo ustrezno oskrbo in zagotovimo čim boljše pogoje za 
življenje, zdravje in počutje. Temu smo prilagodili tudi organizacijo dela in interne akte, pri 
čemer izpostavljamo le glavne ukrepe in dejstva: 
 

• službeni psi in konj so sistemizirani v policijske enote, kjer imajo dobre pogoje 
za oskrbo, delo in treninge; 

 
• pri razporejanju vodnikov službenih psov in policistov konjenikov s službenimi 

psi in konji se upošteva njihovo zdravstveno in psihofizično stanje, delovne 
sposobnosti in izkušenost službenih živali, kar pomeni, da službene pse 
postopoma privajamo na nova okolja in uvajamo za opravljanje policijskih 
nalog; 

 
• vidno utrujenih, poškodovanih ali bolnih službenih živali vodje enot oziroma 

policisti  ne smejo uporabljati za opravljanje policijskih nalog; 
 

• pridobitev koncesije za obratovanje veterinarske ambulante, v kateri sta 
zaposlena veterinar in veterinarski tehnik, omogoča izvajanje veterinarske 
oskrbe službenih psov ter izvajanje strokovnega nadzora skladno s 
programom veterinarskega varstva službenih psov in drugih predpisov s tega 
področja, prav tako pa izvaja en segment na področju oskrbe službenih konj; 

 
• ustanovitev enot vodnikov službenih psov je izboljšala pogoje za uporabo 

službenih psov za opravljanje policijskih nalog kot tudi samo oskrbo in dobro 
počutje službenih psov. S tem so zagotovljeni enotni pogoji tako za delo kot 
spremljajoče aktivnosti na tem področju dela; 

 
 
 
SKRB ZA SLUŽBENE KONJE 
 
Skrb za službenega konja ni le ena od obveznosti policista konjenika, temveč tudi 
pomemben proces, pri katerem se izgrajujeta in potrjujeta odnos in zaupanje med službenim 
konjem in policistom konjenikom. Ravno zato policisti konjeniki sami skrbijo za službene 
konje. Da bi konji dobro delali, je treba najprej poskrbeti za njihovo redno nego in 
vzdrževanje. Ob začetku delovnega dne ali pred vsako nalogo policist, preden konja zajaha, 
ga očisti in tako pripravi za delo. Tudi redno čiščenje hlevov je eno od vsakdanjih opravil 
policista konjenika. 
 
Za dobro počutje službenega konja je pomembna tudi dobra podkev , ki zaščiti kopito. 
Podkve imajo posebne zobce, ki preprečujejo zdrse na asfaltu. Ker se službeni konji veliko 
gibljejo po trdih asfaltnih površinah, je njihovo kopito zelo obremenjeno, zato se zanje 
uporablja posebna tehnika kovanja. Med podkev in kopito se vstavi poseben vložek, ki blaži 
udarce kopit ob trdo podlago in preprečuje njihove poškodbe.  
 
Pri opravljanju zahtevnih policijskih nalog, kjer so v nevarnosti tako policisti kot konji, morajo 
oboji imeti posebno zaš čitno opremo . Ko sodelujejo pri vzdrževanju javnega reda in miru, 
imajo s posebnim prozornim vezirjem dodatno zaščitene oči in glavo. Tudi na nogah imajo 
ščitnike za ublažitev morebitnih udarcev predmetov, ki se lahko odbijejo od tal ali so 



namerno vrženi vanje. Kadar policisti konjeniki opravljajo naloge s službenimi konji ponoči, 
uporabljajo opremo z odsevniki, še zlasti če opravljajo delo na cesti.  
 
Policisti konjeniki se že med osnovnim usposabljanj em naučijo, kako konjem ob 
morebitnih poškodbah zagotoviti prvo pomo č. 
 
 
 
SKRB ZA SLUŽBENE PSE 
 
Policija ima lastno veterinarsko ambulanto, in sicer v Oddelku za šolanje službenih psov, ki 
organizacijsko sodi v Policijsko akademijo. Veterinarju, ki opravlja kurativne in preventivne 
zdravstvene ukrepe za vse službene pse, pomaga še veterinarski tehnik, ki je tudi inštruktor 
za šolanje službenih psov.   
 
Osnovna oprema policijskega službenega psa je oprsnica z napisom policija, ovratnica in 
povodec, ko pa gre za uporabo službenega psa na oboroženega storilca, policija uporablja 
neprebojni jopi č za službenega psa. Za zaščito tačk službenih psov v policiji uporabljamo 
tudi posebne copatke , ki so namenjeni zaščiti blazinic, kadar vodniki s službenimi psi 
opravljajo delo na površinah, kjer je veliko razbitega stekla ali pa bi daljše zadrževanje psom 
povzročilo poškodbe.  
 
Leta 2008 se je Oddelek za šolanje službenih psov Policijske akademije preselil v nove, 
večje prostore na Gmajnice v Ljubljani, kar je rešilo dolgoletne težave, s katerimi so se 
srečevali tako inštruktorji kot službeni psi. Novi prostori zagotavljajo boljše razmere za delo in 
bivanje psov, so pa tudi dobro izhodišče za doseganje čim boljših rezultatov. Poleg tega je 
bilo v zadnjih treh letih prenovljenih ali novozgrajenih sedem objektov enot vodnikov 
službenih psov.  
 
Za nadzor nad zdravstvenim stanjem in delovnimi sposobnostmi službenih psov so zadolženi 
v Oddelku za šolanje službenih psov. Ko ugotovijo, da službeni psi zaradi starosti, bolezni, 
poškodbe ali poslabšanja delovnih sposobnosti niso več primerni za opravljanje policijskih 
nalog na terenu, predlagajo izločitev iz uporabe. V večini primerov službenega psa odkupi 
njegov vodnik, če pa to zaradi težav z namestitvijo ali drugih razlogov ne stori, se odpisani 
službeni pes ponudi v prodajo drugim osebam. Če se službeni pes ne proda, ostane v 
policijski enoti, kjer je delal in kjer zanj skrbijo do njegove smrti. 
 
Vodniki službenih psov se že med osnovnim usposablj anjem nau čijo, kako psom ob 
morebitnih poškodbah zagotoviti prvo pomo č. 
 


