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POGOJI ZA DOSEGO NAZIVOV »VODNIK«
dosegljivih vodniku psa prinašalca
po pravilih Kinološke zveze Slovenije (KZS)
ter iz Pravilnika o strokovnem delu KZS
V pasjih šolah »lastnike« psov učijo, kako učiti psa in kako postati vodnik psa. Za ta naziv pa mora
»lastnik« psa kar krepko zavihati rokave, tj. za dosego naziva:
-

-

-

Vodnik psa spremljevalca mora »lastnik« psa s svojim psom opraviti BBH izpit, kjer najprej piše
teoretični test, nato prikaže delo s svojim psom na poligonu, na koncu pa gre s svojim psom in
soizpitniki v mesto, ker se testira socializiranost psa na moderno mestno življenje. Ko »lastnik«
psa prvič opravi ta izpit, dobi izkaznico »Vodnik psa spremljevalca« in z naslednjim psom, s
katerim bo opravljal BBH izpit, ne bo več potreboval pisati teoretičnega dela izpita BBH.
Vodnik lovskega psa mora sam izšolati psa za vrsto opravil glede na pasmo in njen namen, mora
biti aktiven član kinološke organizacije, lahko nosi znak z napisom »Vodnik… - KZS« na levem
prsnem žepu. Glede na namembnost in uporabo psa lahko »lastnik« s psom prinašalcem doseže
sledeče nazive za vodnika:
 Vodnik psa prinašalca mora:
 Izšolati vsaj 1 psa in z njim doseči na mednarodni tekmi 1. nagradni razred ALI
 Izšolati najmanj 2 psa in z njima doseči na državni tekmi en 1. In en 2. Nagradni
razred ALI
 Izšolati 3 pse in jih voditi na lokalni tekmi ter z njimi doseči in 1. in dva 2.
nagradna razreda.
 Vodnik psa za delo po krvni sledi mora:
 Izšolati in voditi psa na mednarodni tekmi ter z njim doseči 1. ali 2. Nagradni
razred ALI
 S psom uradno pred sodnikom najti ranjeno divjad na naravni krvni sledi v
skladu s Pravilnikom o delu po krvni sledi ALI
 Izšolati 2 psa in jih voditi na državni tekmi ali uporabnostni preizkušnji in doseči
1. ali 2. nagradni razred ALI
 Izšolati 3 pse in jih voditi na lokalni tekmi in z njimi doseči 1. ali 2. nagradni
razred.
Vodnik delovnega in reševalnega psa mora sama izšolati psa za določeno vrsto opravil glede na
pasmo in njen namen, mora biti aktiven član kinološke organizacije, lahko nosi znak z napisom
»Vodnik… - KZS« na levem prsnem žepu. Glede na namembnost in uporabo psa lahko »lastnik« s
psom prinašalcem doseže sledeče nazive za vodnika:
 Vodnik šolanega delovnega športnega psa mora sam izšolati najmanj 2 psa in z enim
uspešno opraviti izpit višje stopnje (IPO ali SchH 1, 2, 3) z najmanj »prav dobro« oceno, z
enim pa izpit IPO 1 ali SchH 1 ali pa sledarski izpit.
 Vodnik šolanega psa sledarja mora sam izšolati psa sledarja do najvišje stopnje
zahtevnosti in z njim sodelovati na mednarodnih preizkušnjah psov sledarjev.
 Vodnik reševalnega psa - pripravnik je oseba, ki je začela s šolanjem reševalnega psa.
Pripravnik je toliko časa, dokler ne opravi s psom izpita reševalnega psa 1. Stopnje.
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Vodnik reševalnega psa za delo v snegu mora sam izšolati vsaj 1 psa za reševanje
ponesrečencev iz snežnih plazov in opraviti z njim izpit najvišje stopnje zahtevnosti, kot
vodnik pa opraviti vse zahtevane izpite za vodnika reševalnega psa
Vodnik reševalnega psa za delo v ruševinah mora sam izšolati vsaj 1 psa za reševalno
delo v ruševinah in opraviti z njim izpit najvišje stopnje zahtevnosti, kot vodnik pa
opraviti vse zahtevane izpite za vodnika reševalnega psa.
Vodnik reševalnega psa za iskanje pogrešanih oseb mora sam izšolati vsaj 1 psa za
reševalno delo - iskanje pogrešancev, in opraviti z njim izpit najvišje stopnje zahtevnosti,
kot vodnik pa opraviti vse zahtevane izpite za vodnika reševalnega psa.
Vodnik reševalnega psa sledarja mora sam izšolati vsaj 1 psa za reševalno delo sledenje pogrešancev, in opraviti z njim izpit najvišje stopnje zahtevnosti, kot vodnik pa
opraviti vse zahtevane izpite za vodnika reševalnega psa.
Vodnik šolanega psa za druge namembnosti mora sam izšolati vsaj 1 psa za določeno
vrsto opravil in z njim uspešno opraviti ustrezno preizkušnjo najvišje stopnje s pozitivno
oceno.
Vodnik psa v agilityju mora sam izšolati psa za agility do najvišjega nivoja A3/J3.
Vodnik rally obedience psa mora sam izšolati najmanj 2 psa in vsaj z 1 v razredu RO-IV
doseči najmanj 171 točk na državnem tekmovanju, z drugim pa uspešno opraviti izpit
RO-III.
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