2012: otroci iz Vrtca Jelka na obisku Policijske akademije, Tacen.

Leta 2001 je bil prvič izveden markerski tečaj, psa pa so

Danes Oddelek za šolanje službenih psov poleg šolanja psov

za delo z markerjem urili že pred tem. Leta 2002 so začeli

in usposabljanja njihovih vodnikov za delo v policiji in drugih

izvajati tečaje za odkrivanje oseb v vozilih. Nekaj časa so

državnih organih, skrbi za študijsko strokovno gradivo,

šolali tudi pse za vodenje slepih.

formalne akte, izbor, nakupe in vzrejo službenih psov ter s

Prvi uspešno izšolan pes specialist za odkrivanje drog je bil
leta 1972 nemški ovčar Rex, leta 1977 pa so izšolali prvega
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svojo veterinarsko ambulanto izvaja njihovo zdravstveno
oskrbo.

domačega psa za odkrivanje eksploziva. Šola je pozneje

Ob vseh nalogah ima oddelek pomembno vlogo tudi pri

razvila številne nove šolske programe: za odkrivanje orožja,

preventivnih in promocijskih dejavnostih policije, saj naj bi

tobačnih izdelkov (2010), za iskanje trupel (2013), za

se urejeno policijo prepoznalo tudi po tem, da ima v svoji

odkrivanje bioloških sledi, krvi in semenske tekočine (2014)

sestavi konjenico, dresirane pse in muzej.

ter za odkrivanje izvora požara (2017).
Jeseni leta 2017 sta se v bavarski policiji skupaj s svojim
inštruktorjem izšolala prva psa za odkrivanje izvora požara.
Belgijska ovčarka Bree in nemški kratkodlaki ptičar Fago sta
naučena, da najdeta sedem različnih vnetljivih snovi, vsako
v 100-, 75- in 50-odstotni koncentraciji, zaradi česar lahko
zaznata tudi snovi, ki so zaradi izhlapevanja med gorenjem
že spremenile vonj.

Okoli 1977: službeni pes za vodenje slepih.
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2019: policist inštruktor s službenim psom pri odkrivanju vzroka požara.
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Izdalo: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija
Priprava: Policijska akademija, Muzej slovenske policije in Oddelek
za šolanje službenih psov
Besedilo: Darinka Kolar Osvald, Muzej slovenske policije
Fotografije: Policija, Policijska akademija (Marko Fric, Gregor
Oražem) in Rok Mlinar
Obdelava fotografij: Matjaž Mitrović, Služba za upravno
poslovanje in grafiko
Lektoriranje: Nataša Podhraški, Služba za prevajanje in
lektoriranje ter knjižnično-informacijsko dejavnost
Oblikovanje: Ana Vidmar, Služba za upravno poslovanje in grafiko
Tisk: Tisk Žnidarič, d. o. o.
Naklada: 700 izvodov
Ljubljana 2019

1980: miličniki vodniki s službenimi psi na paradi v Ljubljani, spredaj je
Jože Selan.

70 LET ŠOLANJA
SLUŽBENIH PSOV
POLICIJE
1949-2019

Okoli 2005: akcijska vaja (pregled objekta) Specialne enote, Gotenica.

2019: veterinarska ambulanta Oddelka za šolanje službenih psov.

2019: policist inštruktor in policist kandidat za vodnika pri šolanju
mladega policijskega psa, Gmajnice.

2019: vaja pregleda gozda, v kateri sodeluje službeni pes z
nagobčnikom.

Službeni psi so že dolgo nepogrešljivi sodelavci policistov

Leta 1949 je v Sloveniji, na Vodnikovi cesti 62 v Ljubljani, v

Vse od začetka obstoja je šola zaradi pomanjkanja ustreznih

Skupaj s prilagajanjem psov policijskemu delu so se v šoli

pri zagotavljanju varnosti in opravljanju najzahtevnejših

okviru Ministrstva za notranje zadeve začela delovati prva

psov večkrat vzrejala lastna legla, kar je pomenilo velik korak

spreminjali šolski programi, od splošnih do specialističnih.

policijskih nalog.

šola za sistematično šolanje službenih psov policije. Prvega

k razvoju službenih psov. Trenutno vzrejajo nemške ovčarje

Najprej so se šolali psi za sledenje, obrambo, odkrivanje

devet mesečnega tečaja se je udeležilo 12 miličnikov, ki so

in nemške kratkodlake ptičarje.

storilcev kaznivih dejanj in prekrškov ter iskanje pogrešanih

Policijski psi pomagajo pri reševalnih akcijah, iskanju

se s predavanji in praktičnimi vajami usposobili za vodnike

oseb in predmetov, kasneje pa še za iskanje različnih snovi.

službenih psov.

Slovenska policija ima zdaj približno 180 psov. Največ je
nemških ovčarjev, ki še vedno veljajo za kralje policijskih

Leta 1951 so inštruktorji za šolanje policijskih psov v

različnih snovi, zagotavljanju javnega reda, nadzoru državne

Kljub skromnim začetkom, zaznamovanim s pomanjkanjem

psov. Ob njih v policijskih vrstah najdemo belgijske ovčarje,

sodelovanju z Gorsko reševalno službo in kinologi iz različnih

meje in opravljanju drugih nalog tako pri nas kot v svetu.

ustreznega kadra, psov, znanja, opreme in prostorov, je

rotvajlerje, nizozemske ovčarje, nemške kratkodlake ptičarje,

kinoloških društev začeli organizirati tečaje za iskanje ljudi v

Vidimo jih lahko celo v policijski opravi, ko imajo nadet

slovenska policijska pasja šola hitro pridobila ugled in

terierje in druge pasme. Rodovnik pri izbiri policijskih psov

snežnih plazovih.

neprebojni jopič in obuto posebno obuvalo.

postala vodilna v nekdanji Jugoslaviji. Vse do leta 1991

nikoli ni bil pogoj, saj so pomembne predvsem lastnosti psa,

so v Ljubljani šolali pse in usposabljali miličnike vodnike

ki se pokažejo ob številnih preizkusih.

Kmalu po tem, ko je slovenska milica dobila prvi helikopter,

so tja občasno na delo pošiljali tudi slovenske kolege.

Pogoji, da nekdo postane vodnik službenega psa policije,

vključujejo delo letalske policijske enote.

Šolanje izvaja oddelek Policijske akademije, ki pod različnimi

Leto 1954 je prineslo izboljšanje prostorskih razmer. Takrat se

opravljen tridnevni preizkus in uspešno končan petmesečni

imeni neprekinjeno deluje že 70 let. Visoka obletnica v sebi

je šola zaradi laježa, ki je motil okoliške prebivalce, preselila

program osnovnega usposabljanja.

skriva bogato zgodovino kolektiva in posameznikov, ki so s

v Podutik, v novozgrajene namenske objekte. Še sodobnejše

svojim strokovnim in prizadevnim delom pomembno vplivali

objekte je pridobila leta 2008 s selitvijo na Gmajnice, kjer

na razvoj kinologije v Sloveniji in popeljali naše posebne

deluje še danes.

pogrešanih in iskanih oseb, preprečevanju in preiskovanju
kriminalitete, odkrivanju nedovoljenih drog, eksploziva in

Delo policijskih psov in njihovih vodnikov, ki delujejo na
terenu v okviru različnih policijskih enot, je zelo kompleksno
in raznovrstno, zato je šolanje za oboje izrednega pomena.

službenih psov za druge jugoslovanske republike, hkrati pa

so najmanj dve leti terenskih policijskih delovnih izkušenj,

Leta 1977 je bil organiziran prvi tečaj za iskanje zasutih v
ruševinah. V letih od 1987 do 1991 je milica pod vodstvom
Antona Esa iz šole za službene pse celo vodila reševanje
izpod ruševin.
Leta 1975 so uvedli šolanje psov za iskanje oseb na terenu in v

policijske sodelavce (pse in njihove vodnike) do slovesa, ki ga

objektu ter začeli uvajati delo z nagobčnikom, da bi preprečili

uživajo v mednarodnem merilu.

1949: tečaj - patrulja Ljudske milice z Milanom Černilogarjem, Jožetom
Selanom in psom Činčem pri legitimiranju in pregledu domnevnih
storilcev (Tomo Vajt in Viktor Volk).

so začeli vodnike in službene pse usposabljati za naloge, ki

hujše poškodbe in zagotovili prijaznejšo uporabo psov.

1952: lavinski tečaj v Tamarju, v ospredju je inštruktor Janez Klemenčič.

Okoli 1970: vodnik miličnik Ljudske milice iz Slovenije s službenim psom
na mednarodnem tekmovanju v Vidmu, Italija.

Med 1967 in 1984: usposabljanje na Brniku.

