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POVZETEK 

 

Prostovoljno delo predstavlja enega od osnovnih odzivov civilne družbe na njene potrebe in 

brani interese ogroženih, prikrajšanih, marginaliziranih in izključenih posameznikov in 

skupin.  Prostovoljno delo opravlja posameznik, v dobro drugih ali v splošno korist, po svoji 

svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali drugih materialnih koristi zase. V naši 

diplomski nalogi smo se osredotočili na analizo prostovoljnega dela vodnikov reševalnih 

psov, ki delujejo v okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč. S pomočjo analize odgovorov na 

naš anketni vprašalnik, ki jih je podalo osemdeset vodnikov, smo orisali temeljne 

karakteristike njihovega  prostovoljnega udejstvovanja in pokazali, da s svojim trenutnim 

položajem niso zadovoljni. 

 

Ključne besede: prostovoljstvo, solidarnost, logoterapija, vodniki reševalnih psov, reševalne 

akcije  

 

 

 

ABSTRACT 

 

Volunteerism represents one of the civil society’s key reactions upon its needs. It protects the 

interests of the endangered, the deprived, the marginalized and the excluded. Volunteer work 

is practised by individuals by their own free will, for the good of others or the greater good, 

without the prospect of payment or any other material benefit. Our thesis is focused on the 

analisys of the volunteer work performed by the Search and rescue dog handlers, who operate 

within the national forces for protection, rescue and relief. By analizing the data extracted 

from our survey, which was compiled by eighty fellow handlers, we managed to show the 

main characteristics of their volunteer work and acknowledged their dissatisfaction regarding 

their own position. 

 

Key words: volunteerism, solidarity, logotherapy, search and rescue dog handlers, rescue 

operations  
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1. UVOD 

 

 

Svet Evropske unije je leto 2011 razglasil za Evropsko leto prostovoljnih dejavnosti za 

spodbujanje aktivnega državljanstva. S tem je Evropska unija dejansko priznala pomembnost 

prostovoljnega dela in podala zavezo državam članicam po skrbi za njegov razvoj. Opozorila 

je, da je prostovoljno delo najoptimalnejše sredstvo za uravnoteženje družbenega razvoja, saj 

učinkovito zmanjšuje negativne pojave v družbi, hkrati pa skrbi za ohranjanje njenih 

pozitivnih učinkov. 

 

K izboru obdelave teme reševalne dejavnosti z reševalnimi psi nas je vodila predvsem lastna 

izkušnja in želja po ugotovitvi dejanskega stanja in dojemanja te dejavnosti s strani 

neposrednih udeležencev, to je vodnikov reševalnih psov. Nemalokrat nas je, namreč, v 

interakciji z ostalimi kolegi vodniki, presunila ugotovitev, da svojega položaja in umeščenosti 

v sistem dobro ne poznajo. Tako se osnovni cilj diplomske naloge zrcali v odgovoru na 

glavno raziskovalno vprašanje, ki je: Kako je organizirana reševalna dejavnost z uporabo 

vodnikov in reševalnih psov v Sloveniji in kako je povezana z njihovim izobraževanjem in 

uporabo. 

 

Vodniki reševalnih psov v Sloveniji delujejo v okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč pod 

okriljem Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Vse prostovoljne, poklicne in 

dolžnostne sile za zaščito, pomoč in reševanje so med seboj povezane v enoten sistem, ki 

omogoča enotno opravljanje in vodenje ter uporabo skupne infrastrukture. Vodniki svojo 

dejavnost opravljajo prostovoljno, nepoklicno, v svojem prostem času, brez materialnih 

povračil in na temelju svojega posluha do težav človeka v stiski. 

 

Diplomsko nalogo smo razdelili na tri dele. V prvem smo predstavili teoretične okvire 

prostovoljstva. Podali smo različna tolmačenja konceptov solidarnosti, očrtali pravne okvire 

ter opisali razloge za razvoj prostovoljnega dela. Tukaj smo posebej poudarili pomen 

logoterapevtskega pristopa skozi delo dr. Frankla, ki je s svojo osebno izkušnjo s sojetniki v 

koncentracijskem taborišču prišel do bistvenih podatkov za svojo psihoterapevtsko metodo, ki 

gradi na iskanju smisla in na odgovornosti. Potem smo prešli na konkretno obravnavo 

prostovoljnega dela na primeru vodnikov reševalnih psov, kjer smo podali zgodovinske 



 

2 
 

okvire, orisali organiziranost sistema reševanja, potek šolanja vodnikov in psov ter opisali 

metode dela, tipe reševanj in potek alarmiranja. V drugem, empiričnem delu, smo opisali 

metodologijo, podali hipoteze, analizirali podatke iz naših anketnih vprašalnikov ter preverili 

stopnjo povezanosti določenih spremenljivk. Vse naše ugotovitve in sklepne misli smo strnili 

v zaključku.  

 

 

2. TEORETIČNI DEL 

 

 

2.1 Prostovoljstvo 

 

2.1.1 Prostovoljstvo in solidarnost 

 

Prostovoljstvo je osnovna oblika zavestne osebne solidarnosti, ta pa je temeljni socialni 

imunski vzgib, ki je pogoj za osebno in družbeno preživetje. Z njim človek posveti del 

svojega prostega časa smiselno izbranim solidarnim dejavnostim v korist potrebnih ljudi v 

skupnosti, kar je nepogrešljiv način, da se sam človeško razvija. Osnovno gibalo 

prostovoljstva je človekoljubje na osnovi sodoživljanja (Ramovš, 2007). 

 

Durkheim je izpostavil dva koncepta: vprašanje družbene solidarnosti, integracije in kohezije, 

ki je v tesni povezavi z družbeno etiko ter vloga intermediarnih združenj in institucij, ki 

zapolnjujejo družbeni horizont med posameznikom in državo. Durkheim pravi, da je bilo 

življenje skupin v predindustrijskih družbah bistveno vezano na družinsko okolje in na 

kmetijsko-obrtniško dejavnost. Zaradi takratne narave dela, kjer je prevladovala majhna 

stopnja diferenciacije in delitve dela, so se bili posamezniki prisiljeni mehansko podrediti 

skupnosti oz. njeni kolektivni zavesti, čemur pravimo tudi mehanska solidarnost. S 

povečanjem delitve dela ta vrsta solidarnosti izgublja na pomenu, kajti prostorska dimenzija 

kolektivne zavesti se razdrobi, diferencira in izgubi se vir enotnosti. Posameznik je vpet v 

dvojni proces. Medtem ko postaja neodvisnejši, postaja hkrati odvisnejši od družbe. 

Durkheim tukaj trdi, da je možno hkrati postajati bolj individualen in bolj solidaren, če družba 

preide v novo stanje, za katerega je značilna organska solidarnost, ki zagotovi zadostno 

kohezijo in integracijo družbe na višjem nivoju. Tako naj bi se razvili nova etika in morala. 

Prenova družbe je po Durkeimu vprašanje moralne prenove, pri čemer imajo pomembno 
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vlogo znanost, etika, religija in ostali viri. Jedro prenove je premagovanje individualizma, ki 

preprečuje integracijo, tega pa se ne da izvesti le z naporom države in posameznikov, temveč 

je nujen tudi doprinos vmesnih in lateralnih skupin in institucij (Bahovec, 2005). 

 

Max Weber  nasprotno trdi, da je prišlo z razmahom birokratske in njej sorodnih racionalnih 

logik do postmodernega preobrata, kjer se dogodi nepričakovana vrnitev zanimanja za sveto, 

za mistično in za iskanje smisla v mitu, tradiciji in folklori (Bahovec, 2005). Govori o prenovi 

družbe na mistični ali karizmatični osnovi na osnovi tradicije. 

 

Sorokin  v svoji analizi krize modernega Zahoda ponudi rešitev, ki jo vidi v procesu družbene 

spremembe usmerjenosti s čutno-zaznavne kulture v idealistično ali ideacionalno, pri katerem 

igrajo pomembno vlogo družbeni odnosi, ki naj bodo vse bolj familistic – pristnoskupnostni 

(za razliko od pogodbenih, prisilnih in mešanih tipov odnosov). Obenem meni, da je 

mentaliteta moderne zahodne kulture prevladujoče singularistična in individualistična. Tako v 

njej težko pride do procesov, v katerih se ego posameznika decentralizira in prenese v pristno 

povezanost “jaz in mi” in v ustvarjanje familistic odnosov med osebami, skupinami in znotraj 

institucij (Bahovec, 2005). 

 

2.1.2 Koncept socialnega kapitala 

 

S konceptom socialnega kapitala del sodobnega družboslovja obravnava pomen družbenih 

omrežij kot virov za doseganje individualnih in družbenih ciljev. Večina teoretikov se, kljub 

razlikam in nerazviti enotni teoretski koncepciji, strinja, da se socialni kapital nanaša na:  

- omrežja (medosebnih interakcij);  

- norme (vzajemnosti in poštenosti);  

- zaupanje in načine sodelovanja akterjev za čimbolj učinkovito doseganje ciljev 

(Bahovec, 2005).  

 

Socialni kapital je koncept, ki v svoje jedro postavlja družbeno povezanost in družbene 

odnose. V njem se povezujeta strukturna in kulturna raznolikost. Tako je po mnenju 

strokovnjakov socialni kapital pomemben za sodobno teorijo in prakso, ker sega prek 

individualističnih koncepcij, ki prevladujejo v sodobnih družboslovnih znanostih in 

predstavlja danes osrednji koncept v sociologiji, ekonomiji, politiki in v zdravstvu.  
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Pomembno mesto zavzema pri:  

- zmanjševanju družbenih anomalij;  

- integraciji priseljencev;  

- izboljševanju šolske politike;  

- izboljševanju lokalne samouprave itd. (Bahovec, 2005).  

 

Woolcock klasificira socialni kapital na tri tipe. Vezivni ali izključni (binding/exclusive) tip 

označuje moč povezanosti znotraj ožje enote (družina, tesni prijatelji). Izključnost tu pomeni 

ekskluzivnost članstva v omenjeni skupnosti in nima negativne konotacije. Premostitveni ali 

vključujoči (bridging/inclusive) tip zajema vezi v šibkih formalnih ali neformalnih omrežjih 

(med oddaljenimi prijatelji, sodelavci, člani odprtih združenj). Spojitveni tip socialnega 

kapitala pa označuje vertikalne vezi z obsežnimi institucionalnimi strukturami (med javnim 

državnim servisom in skupnostmi civilne družbe) (Bahovec, 2005). 

 

Field navaja razlike med človeškim in socialnim kapitalom. Prvi je zasnovan 

individualistično, drugi pa se opira na povezanost virov in na odnose v okoljih ter na 

spodbujanje zaupanja, sodelovanja in opiranja na lastne moči skupine (Bahovec, 2005). 

”Koncept socialnega kapitala predlaga neindividualističen način reševanja problemov: če so 

dosedanji pristopi k reševanju problemov delovali po principu, da ljudem nekaj manjka in jih 

je treba usposobiti ali jim nekaj dati, jih preoblikovati, pristop socialnega kapitala nasprotno 

pokaže, da uspešno reševanje upošteva vire, ki jih taka okolja že imajo – oni sami prispevajo 

nekaj, kar ne more priti od zunaj” (Bahovec 2005, str. 247). 

 

2.1.3 Razlogi za razvoj prostovoljnega dela in logoterapija  

 

Korenine prostovoljnega dela segajo že v prazgodovino. Prostovoljno delo se kot temeljni 

proces solidarnosti prepleta skozi človeško družbo. Posebno močno vlogo pri razvoju 

prostovoljnega dela je imelo pacifistično gibanje. Razvoj sodobnega prostovoljnega dela v 

Sloveniji se je začel v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja v obliki projektov, namenjenih 

predvsem otrokom in mladini. Razlogi za razvoj prostovoljnega dela v sodobni družbi so:  

- krize ustanov; 

- dražje udejstvovanje na področju družbenih dejavnosti;  

- bolj neoseben in rutiniran način dela;  

- pogosto razosebljena obravnava posameznikov; 
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- demografski trendi in spremembe v stališčih; 

- naraščanje deleža starejših občanov, ki so še sposobni za delo; 

- razvoj partikularnih potreb višje narave;  

- zavračanje potrošniškega načina življenja;  

- razvijanje alternativnih načinov življenja;  

- oživljanje skupnostne vzajemne pomoči; 

- sprememba strokovne zavesti s spoznanjem, da lahko prostovoljci dosegajo vsaj 

enako dobre rezultate kot poklicni strokovnjaki (Suhadolnik, 2009). 

 

Freud je človeka obravnaval kot biološko determinirano bitje, ki ga določajo njegovi instinkti. 

Prevladujoči instinkt, ki tvori osnovo človekove osebnosti, je spolni (libido), njegova moč pa 

izraža življenjski namen posameznika, ki je v tem, da zadovoljuje svoje prirojene potrebe. 

Kasneje je Freud predstavil dihotomijo osnovnih nagonskih temeljev. Prvi, življenjski nagon, 

eros, predstavlja razširjeni spolni nagon, drugi, thanatos ali smrtni nagon, pa obsega agresivne 

in destruktivne težnje skupaj s težnjo po samouničenju (Torkar, 2006). Adler je kot temelj 

osebnosti predstavil težnjo po moči in socialnem uveljavljanju. Kot osnovno idejo, ki vodi 

posameznikov in družbeni razvoj je opredelil agresijo, predpostavljal pa je, da človek teži k 

individualnemu življenjskemu stilu in določenemu cilju (Torkar, 2006). 

 

Logoterapija (gr. logos – beseda, smisel, duh, therapeuein – zdraviti) je, po Freudovi 

psihoanalizi in Adlerjevi individualni psihoterapiji, tretja dunajska šola psihoterapije, katere 

ustanovitelj je Viktor E. Frankl. Temelji na osnovni antropološki premisi, da je človek 

svobodno in odgovorno bitje, v nedeljivo celoto pa ga sestavljajo telesna, duševna in duhovna 

razsežnost.  

 

Telesna ali biofizikalna razsežnost enači človeka z drugo živo in neživo naravo po vnaprej 

determiniranih zakonitostih, na katere s svojim duševnim in duhovnim delom ne more 

vplivati. Duševna ali psihična razsežnost temelji na delovanju človekovega živčevja in zajema 

naslednje duševne procese: 

- zaznavanje, kjer je njegova prednost obdelava informacij, ki jih posredujejo čutila; 

- mišljenje, spomin, čustva, temperament, v objemu katerih poteka psihična obdelava 

informacij, ki je lahko inteligentnostna ali čustvena; 
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- obnašanje, ravnanje, kamor spadajo človekovi odzivi na notranje potrebe in zunanje 

dražljaje, kot jih zaznavajo čutila in jih obdeluje mišljenje s čustvi in spominskim 

izkustvom (Ramovš, 1990). 

Duhovna ali noogena razsežnost zajema tipične človeške lastnosti in je lastna le človeku. 

“Obsega specifične zavestne in inuitivne zmožnosti za prepoznavanje različnih možnosti v 

določenem trenutku, za smiselno izbiranje med njimi z vidika vrednostne strukture stvarnosti, 

za udejanjanje odločitev, za odmik od sebe, za preseganje samega sebe, za kljubovalnost 

tragiki, za korekcijo po zmoti in podobno” (Frankl 1994, str. 153). Človek pa noogeno 

razsežnost doseže “kadarkoli premišljuje sam o sebi – ali se po potrebi zavrača; kadarkoli 

naredi samega sebe za predmet – ali ima pripombe sam do sebe; kadarkoli kaže, da se zaveda 

sam sebe – ali kadarkoli razkazuje svojo vestnost” (Frankl 1994, str. 23). Vestnost pomeni 

zmožnost, da svoja lastna dejanja presojamo in vrednotimo v moralni in etični luči. 

 

Prvi aksiom logoterapije pravi, da ima človek svobodno voljo, kar pomeni, da je svoboden 

zavzeti stališče do svojih življenjskih okoliščin in do samega sebe (Frankl, 1994) ter se 

dejansko odtrgati od še tako hude in neljube dejanskosti. Tej sposobnosti Frankl pravi 

samotranscendenca, preseganje samega sebe, ki je izvirno človeška zmožnost, da se z namero 

in dejanjem posveti miselni nalogi, ki ni isto kot on sam in njegove potrebe. Drugi aksiom v 

logoterapiji pravi, da je človekova temeljna potreba potreba po smiselnosti. Volja do smisla je 

človekova osnovna motivacija. Tako daje logoterapija poudarek osmišljanju 

posameznikovega življenja z delom za drugega, z odgovornostjo in vrednostno opredelitvijo 

za izpolnjevanje življenjskih nalog, smisla pa človeku ni mogoče pokazati, temveč mora svoj 

edinstven življenjski smisel najti sam (Zalokar Divjak in Šegula, 2009). Tretji aksiom v 

logoterapiji pravi, da je stvarnost smiselna celota in ima tako vrednost sama po sebi. 

Človekovo voljo je možno zadovoljiti le, če je stvarnost objektivno smiselna in človekovo 

odločanje med možnostmi ni popolnoma samovoljno, temveč gre za stvarno odkrivanje in 

udejanjanje smiselnih nalog v smiselni celoti stvarnosti (Torkar, 2006). 

 

Človek je vedno usmerjen proti nekemu smislu, čeprav ga dobro ne pozna. Značilnosti smisla 

so naslednje: 

- smisel in njegovo dojemanje je zelo konkretna stvar; 

- smisel je relativen, zadeva konkretno osebo v določenem položaju, spreminja se od 

osebe do osebe, iz dneva v dan in iz ure v uro; 
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- smisel je edinstven in specifičen, saj ima vsak človek svojega, različnega od drugih 

ljudi, in ga mora in more izpolniti le sam; 

- smisel je na voljo vsakemu posamezniku ne glede na spol, starost, inteligenčni 

kvocient, izobrazbo, strukturo osebnosti, okolja, verovanja itd; 

- človek smisla ne iznajde, ampak ga odkriva; 

- človeka pri iskanju smisla vodi vest; 

- smisel, motivacijsko gledano, človeka vleče od zunaj, drugače kakor potrebe, ki ga 

potiskajo od znotraj (Zalokar Divjak in Šegula 2009, str.210). 

 

Frankl pravi, da v življenju lahko najdeš smisel, če ustvariš delo ali opravljaš dejanje, izkušaš 

dobroto, resnico, lepoto, naravo in kulturo, ali če srečaš drugo edinstveno bitje prav v 

edinstvenosti tega človeškega bitja. “Toda najplemenitejše vrednotenje smisla je pridržano za 

tiste ljudi, ki se, prikrjšani za priložnost, da bi našli smisel v dejanju, v delu ali v ljubezni, že s 

svojim odnosom do tega težavnega položaja vzdignejo nadenj in prerastejo sami sebe. 

Pomembno je stališče, na katero se postavijo – stališče, ki omogoča, da se njihov težavni 

položaj spremeni v dosežek, zmagoslavje in junaštvo” (Frankl 1994, str 65). 

 

Frankl tu loči tri glavne skupine vrednot (ustvarjalne, doživljajske in vrednote stališča), ki 

odsevajo tri glavne načine, kako lahko človek v življenju najde smisel: 

- ustvarjalne vrednote odsevajo, kaj človek daje svetu s svojimi stvaritvami; 

- doživljajske, kaj jemlje od življenja s srečanji in izkušnjami; 

- vrednote stališča pa se zrcalijo v stališču, ki ga človek zavzame do težavnega 

položaja v primeru, da se mora soočiti z usodo, ki je ne more spremeniti. 

 

Morda se nam zdi na tem mestu primerjava z logoterapevtskim pogledom le navidezno in 

delno upravičena, vendar tudi Rousseau v svojem Emilu, skozi besede Savojskega vikarja, 

pravi: “Pomislite, da se moramo najprej izoblikovati v človeka, preden si upamo prevzeti 

nalogo, da vzgojimo človeka;” in dalje: “Darovati morate čas, skrbi, ljubezen, samega sebe, 

kajti karkoli storite, vedno bodo drugi občutili, da vaš denar in vi ni prav isto. So dokazi za 

sočutje in za naklonjenost, ki bolj učinkujejo in so v resnici bolj koristni kot miloščina” 

(Rousseau 1997, str. 85). Torej, kar Frankl opredeli kot nalogo logoterapevta, šele ko človek 

najde svoj smisel, lahko pomaga sočloveku v stiski do odkrivanja in udejanjanja konkretnih 

možnosti za uresničevanje smisla v svojem konkretnem življenjskem položaju (Zalokar 

Divjak in Šegula, 2009). 
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2.1.4 Pravni okviri in definicije prostovoljstva 

 

Širok družbeni pomen prostovoljstva se reflektira v Zakonu o prostovoljstvu, ki ga je Državni 

zbor Republike Slovenije sprejel leta 2011. Prva alineja drugega člena izraža opredelitev 

pojma prostovoljstva: “Prostovoljstvo je družbeno koristna brezplačna aktivnost 

posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti 

življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne 

družbe.” Druga alineja poda pomen prostovoljstva: “Prostovoljstvo krepi medsebojno 

solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavlja 

družbeno povezanost in sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in družbe” 

(Zakon o prostovoljstvu 2011). 

 

Prostovoljsko delo je podrobneje opredeljeno v petem členu Zakona, kjer je v prvi alineji 

opredeljeno kot: “delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila 

ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno 

korist.” Druga alineja navaja: “Za prostovoljsko delo se ne šteje brezplačno opravljanje dela: 

- za katero je pogoj ali se prejme plačilo, druga premoženjska korist, oprostitev 

materialne obveznosti ali nagrada; 

- ki je namenjeno zadovoljevanju zgolj osebnih interesov članov v članski organizaciji 

in ni v splošno družbeno korist; 

- za katero je glede na naravo dela potrebno skleniti pogodbo o zaposlitvi; 

- če obveznost opravljanja temelji na pravnem poslu, ki ga ne določa ta zakon, ali pa 

ga je ena oseba dolžna izvajati za drugo fizično ali pravno osebo na temelju zakona 

ali drugega predpisa ali na podlagi sodne odločbe; 

- ki je običajno v sorodstvenih ali prijateljskih odnosih; 

- z namenom strokovnega usposabljanja brez sklenitve pogodbe o zaposlitvi 

(volontersko pripravništvo) v skladu zakonom, ki ureja delovna razmerja ali drugim 

zakonom” (Zakon o prostovoljstvu 2011). 

 

Deseti člen Zakona govori o prepovedi diskriminacije v razmerju med prostovoljsko 

organizacijo in prostovoljcem ter v njunem razmerju s prejemnikom oz. naslovnikom uslug 

prostovoljskega dela. V prvi alineji pravi, da organizacija prostovoljca ne sme postavljati v 

neenakopraven položaj glede na spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, vero ali prepričanje, 

invalidnost, starost, spolno usmerjenost ali drugo osebno okoliščino. Druga alineja pa 
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opredeljuje načelo enakih možnosti v odnosu organizacije in prostovoljca z osebo, ki mu je 

prostovoljsko delo namenjeno. 

 

Organizacija Združenih narodov prostovoljstvo definira s pomočjo treh bistvenih značilnosti:  

- ključni namen prostovoljnega dela ni denarna nagrada, vendar se določeni stroški 

prostovoljcu lahko povrnejo;  

- aktivnost se mora izvajati prostovoljno, kot izraz suverene osebne odločitve; 

- aktivnost mora bolj koristiti prejemniku pomoči kot pa prostovoljcu (OZN 2001). 

 

Univerzalna deklaracija o prostovoljstvu, ki jo je pripravila Mednarodna zveza za 

prostovoljno delo (Internationl association fot volunteer effort), pravi, da je prostovoljstvo 

eden temeljnih kamnov civilne družbe, saj oživlja najplemenitejša stremljenja človeštva, ki so 

prizadevanja za mir, svobodo, priložnost, varnost ter pravičnost za vse ljudi. Prostovoljstvo 

daje priložnost za podpiranje oziroma krepitev človeških vrednot, skupnosti, skrbi in pomoči 

posameznikom kakor tudi članom skupnosti (Hauptman, 2011). 

 

Ramovš prostovoljstvo definira kot najuspešnejši način za razvijanje človeške solidarnosti, ki 

je temeljna sposobnost za vsako medčloveško sožitje in predstavlja drugo plat samopomoči. 

Samopomč je sposobnost, da si človek sam pomaga zadovoljiti svoje pristne potrebe in 

reševati svoje težave in stiske. S solidarnostjo tvorita osnovno človeško obrambno sposobnost 

za preživetje in kakovostno usmerjanje življenja (Ramovš, 2007). 

 

Sodobno prostovoljstvo je osebno ali organizirano strokovno ali laično delo, ki ga nekdo 

opravlja, da posameznemu človeku, skupini oziroma skupnosti smiselno pomaga pri 

materialnem preživljanju in medčloveškem sožitju z informiranjem, poučevanjem ali drugimi 

preventivnimi dejavnostmi, z delom, terapijo, oskrbo ali drugo pomočjo pri reševanju težav 

ali stisk, z raziskovanjem ter organizacijo ali na kak drug smiselni način, pri čemer poteka 

pomoč:  

- neslužbeno, brez materialnega plačila in za ljudi zunaj lastnega doma;  

- v delu človekovega razpoložljivega ali prostega časa ob lastnih obveznostih;  

- po njegovi smiselni osebni odločitvi;  

- iz človekoljubnega solidarnega stališča do človeških potreb (Ramovš, 2007). 
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Ramovš razlikuje med enostavnim in zahtevnim prostovoljstvom:  

- enostavno prostovoljstvo pojmuje kot pomoč ljudem ali organizacijam pri 

nezahtevnih oz. manj zahtevnih delih  (hišna opravila, spremljanje otrok čez cesto);  

- zahtevno prostovoljstvo pojmuje kot pomoč ljudem oziroma organizacijam pri 

sožitju v družini, službi, družbi, pri osebnostnih stiskah ter pri zapletenih opravilih, ki 

zahtevajo posebna znanja, veščine ali usposobljenosti (neposredno prostovoljno delo 

laikov in strokovnjakov v osebnem odnosu s človekom ali manjšo skupino).  

 

Čim bolj sebi primerno prostovoljsko delo najde prostovoljec, tem bolj koristen in osebnostno 

izpopolnjen bo. Človek je lahko odličen prostovoljec na svojem strokovnem področju, seveda 

pa to ni nujno, niti ni vedno smiselno. Strokovnjaku, ki je preobremenjen s svojim poklicnim 

delom, bo prostovoljno delo na drugem področju, kjer je sicer laik, lahko dobra poživitev, 

medtem ko bo mladi socialni delavki, ki ne dobi svoje poklicne zaposlitve, ali upokojeni 

socialni delavki, prostovoljno socialno delo dajalo vsestransko koristen stik z lastno stroko 

(Ramovš, 2007).  

 

2.2 Reševalna dejavnost vodnikov prostovoljcev in reševalnih psov 

 

2.2.1 Zgodovina v Sloveniji 

 

V bivši SFRJ je Šola za službene pse pri takratnem Ministrstvu za notranje zadeve prva v 

Sloveniji pričela z organizacijo tečajev za lavinske pse leta 1951 v Kamniški Bistrici, pri 

katerem so sodelovali tudi pripadniki Gorske reševalne službe (v nadaljevanju GRS) in 

kinologi iz različnih kinoloških društev. Leta 1952 je bil tečaj šolanja reševalnih lavinskih 

psov organiziran med 24. in 26. marcem v Tamarju pod okriljem GRS, inštruktorjev 

današnjega oddelka za šolanje službenih psov Policije in članov Kluba ljubiteljev športnih 

psov Slovenije. Naslednji tečaj je bil organiziran leta 1953 pod Storžičem. Leta 1955 je prišlo 

do nesoglasij med kinologi in GRS, ker je sodnik Kinološke zveze Slovenije (v nadaljevanju 

KZS) neomajno vztrajal, da naj bi za iskanje v plazovih uporabljali samo čistopasemske pse. 

Člani GRS so menili, da čistost pasme delovnega psa nima nikakršne povezave z njegovo 

uspešnostjo, zato je GRS organizirala tečaje brez sodelovanja KZS vse do leta 1967. 

Večkratni poskusi takratne zveze klubov, da bi vzpostavili dialog, so bil zaman. V KZS je 

sčasoma prevladalo mnenje, da tečaji ne morejo biti dovolj strokovni, če niso rezultat 

sodelovanja kinologov in gorskih reševalcev, po nekajletnem zastoju na tem področju pa so 
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leta 1970, v okviru Komisije za reševalne pse KZS in v sodelovanju z GRS, organizirali 

lavinski tečaj.  

 

24. in 25. septembra 1977 je Komisija za reševalne pse, skupaj z Republiškim sekretariatom 

za notranje zadeve in lavinskim oddelkom GRS, organizirala tečaj za reševalne pse za 

reševanje izpod ruševin. Namen je bil, da se že izšolane lavinske pse usposobi tudi za delo v 

ruševinah. Izkušnje so pokazale pozitivne rezultate, vendar je bilo za uspešno delo na 

ruševinah potrebno psa navaditi na premagovanje ovir, hojo po različnih nevarnih materialih 

in na iskanje v zaprtih prostorih. V tovrstne tečaje so začeli z letom 1979 vnašati nove metode 

in navajati vodnike in pse na različne vrste ruševin. Rezultati dela so kmalu pokazali, da psi 

iščejo ponesrečence v ruševinah hitreje kot katerokoli drugo tehnično sredstvo (Gerbec, 

1992). 

 

V letu 1981 je KZS vzpostavila sodelovanje s Republiškim štabom civilne zaščite, z željo, da 

se v koncept civilne zaščite vključijo tudi kinološka društva. Leto kasneje je bil sklenjen 

dogovor, čigar določbe so se nanašale na medsebojne obveznosti in sodelovanje vodnikov 

reševalnih psov v sklopu sistema zaščite in reševanja. Posamezna kinološka društva so se 

začela povezovati z Občinskimi štabi Civilne zaščite in svoje vodnike s psi skušala 

vključevati v njihove enote. V letih 1981 in 1982 je Komisija za reševalne pse pri KZS 

organizirala tri seminarje za vodje šolanja v kinoloških društvih, ki so nato prevzela proces 

šolanja in se vključevala v občinske enote Civilne zaščite. Zanimanje za reševanje je z 

možnostjo izobraževanja znotraj posameznih društev strmo naraslo.  

 

Prve izpite za reševanje izpod ruševin so v KZS izvedli v Tržiču leta 1983 in ustanovili 

Mobilno enoto reševalnih psov (MERP), v katero so uvrstili dvanajst najboljših psov. V vseh 

obdobjih šolanja psov v reševalne namene so sodelovali tudi inštruktorji in vodniki Milice, ki 

so s svojimi službenimi psi bili udeleženi na iskalnih akcijah in na usposabljanjih.  

 

Ugotovljeno je bilo, da tudi društva v Sloveniji nujno potrebujejo strokovne kadre, izšolane za 

to področje dela, enotne programe ter ustrezno literaturo. Po preučitvi sistema vadbe psov v 

specialnih enotah v Švici in Nemčiji se je izoblikovalo stališče, da se program dela prilagodi 

domačim razmeram, zmožnostim in organiziranosti kinološke organizacije kot tudi enot 

Civilne zaščite (Gerbec, 1992). 
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2.2.2 Organiziranost 

 

Vodniki reševalnih psov v Sloveniji delujejo v okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč pod 

okriljem Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR). Sile za zaščito, 

reševanje in pomoč so razpoložljive človeške zmogljivosti društev, gospodarskih družb, 

zavodov ali lokalnih skupnosti, države ali drugih organizacij, ki so namenjene zaščiti, 

reševanju in pomoči ob naravni in drugi nesreči. Izvajalci nalog zaščite, reševanja in pomoči 

ob naravnih in drugih nesrečah so enote in službe društev in drugih nevladnih organizacij, 

gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, enote, službe in organi Civilne zaščite, 

Policija in Slovenska vojska. Vključevanje in sodelovanje državljanov lahko ločimo na 

prostovoljne, poklicne in dolžnostne sile za zaščito, pomoč in reševanje. Vse sile so med seboj 

povezane v enoten sistem, ki omogoča enotno opravljanje in vodenje ter uporabo skupne 

telekomunikacijske in druge infrastrukture.  

 

Enote reševalnih psov so sestavni del društev in drugih nevladnih organizacij. V Sloveniji 

obstajajo tri organizacije, ki se ukvarjajo s šolanjem reševalnih psov in izvajanjem reševalnih 

akcij:  

- V sklopu Komisije za reševalne pse znotraj KZS deluje enota reševalnih psov, v kateri 

je okrog dvesto vodnikov reševalnih psov. Enoto sestavljata Mobilna enota za iskanje 

zasutih v ruševinah (MERP) ter Skupina za iskanje pogrešanih (SIP); 

- Zveza društev in klubov vodnikov reševalnih psov Slovenije (ZRPS); 

- Gorska reševalna služba (GRS) z lavinskim odsekom, kjer je približno trideset 

reševalnih psov za iskanje zasutih izpod snežnih plazov in iskanje pogrešanih oseb v 

visokogorju. Lavinski odsek pokriva območje nad gozdno mejo.  

 

V sklopu Kinološke zveze Slovenije in Zveze društev in klubov vodnikov reševalnih psov 

Slovenije delujeta tudi komisiji za reševalne pse, ki skrbita za načrtovanje, vodenje in 

usklajevanje dela med društvi, ki se v okviru omenjenih zvez z reševalno dejavnostjo 

ukvarjajo. Vsako leto zvezi organizirata preizkus za vodnike in pse ter na podlagi rezultatov 

pripravita alarmni seznam, ki ga pošljeta URSZR. V sklopu URSZR delujejo Državni center 

za obveščanje (CORS) in Regijski centri za obveščanje (ReCO), preko katerih se vodniki 

reševalci aktivirajo. Prav tako so ti vodniki tudi člani Mednarodne organizacije reševalnih 

psov IRO (Internationale Rettungshunde Organisation). Po posebni preizkušnji so uspešni 

vodniki s psi uvrščeni tudi v posebno državno Enoto za hitre intervencije v tujini (EHI). 
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2.2.3 Šolanje psa in vodnika 

 

Vodniki so prostovoljci, ki svoje delo opravljajo, tako kot velja za vse prostovoljce, 

neprisilno, nepoklicno, brez plačila; v svojem prostem času ob vseh svojih drugih 

obveznostih; kot svojo osebno, smiselno in premišljeno odločitev; na temelju svojega 

solidarnostnega ali duhovnega stališča do človeških težav in potreb (Zalokar Divjak in Šegula, 

2009). Edini pogoj pri vključitvi v proces usposabljanja in dela z reševalnim psom je 

polnoletnost, saj je ta zahteven in poteka tudi v nevarnih okoliščinah (ruševine, zahtevnejši 

tereni v naravi). Pri gibanju na takih terenih morajo vodniki upoštevati vse varnostne ukrepe 

in biti predvsem odgovorni sami zase in za svoje pse. Vodnik mora biti v stalni psihofizični 

kondiciji in imeti mora občutek za timsko delo. Ključnega pomena je pravilen odnos in 

komunikacija med vodnikom in psom, od česar je odvisna uspešnost dela. Samo delo je 

naporno zaradi fizičnih zahtev in psihičnih obremenitev, saj se vodniki nemalokrat srečajo s 

prizorišči razdejanja in smrti, ki lahko dologoročno negativno vplivajo na njihovo zdravje. 

Zaradi tega mora biti proces usposabljanja na visoki strokovni ravni in voden s strani 

usposobljenih in izkušenih inštruktorjev, da se lahko naloge v dejanskih situacijah izvedejo 

brez napak in brez škodljivih posledic za iskalne ekipe. Vsak vodnik mora, poleg 

obvladovanja svojega psa v smislu učinkovitega iskanja, poslušnosti ter premagovanja ovir, 

tudi: 

- obvladati prvo pomoč ponesrečencu; 

- obvladati prvo veterinarsko pomoč; 

- biti seznanjen z nevarnostmi, ki prežijo v ruševini, v gorah, v gozdovih, na plazovih in 

drugih terenih; 

- obvladati orientacijo in topografijo; 

- obvladati uporabo vrvne tehnike; 

- poznati komunikacijski sistem radijskih zvez ZARE. 

 

Pri šolanju psa za reševanje ne gre za učenje, temveč za implementacijo sporazuma med psom 

in vodnikom, za medsebojno komunikacijo, sodelovanje in razumevanje. Ko se obravnava 

delo psa na področju zaznavanja vonjev, je jasno, da se psa ne da naučiti vohati. Lahko pa 

izšolamo vodnikovo sposobnost opazovanja pasjega vedenja in vadimo medsebojno 

sporazumevanje. Naš končni cilj je, da pes stori tisto, za kar smo se tekom šolanja in vadbe 

sporazumeli, to je, da spretno izkoristimo njegov nagon in našo povezanost s psom. V procesu 

šolanja psa je potrebno pozornost posvečati motiviranju psa ter biti pri povečevanju stopnje 
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težavnosti iskalne naloge pozorni na to, da motiviranosti za delo ne zmanjšujemo. 

Motiviranost, vzpodbujanje in aktiviranje naravnih nagonov so najpomembnejši člen v 

procesu učenja, saj so izkušnje pokazale, da bo ustrezno motiviran pes, ob primernih zunanjih 

pogojih, lahko z uporabo svojega voha napravil to, kar od njega želimo, uspešno. Z 

vzpodbujanjem pasjega nagona po iskanju se prične že preden se pošlje psa v iskanje, in sicer 

z določenim ritualom, ki sta ga pes in vodnik izoblikovala. Lahko gre za menjavo ovratnice, 

za nadevanje oprtnice, za nagovarjanje psa, za igro z določeno igračo itd. (Kogovšek, 2004). 

 

V nasprotju s policijskim oz. službenim psom reševalni pes ne sme kazati agresije do ljudi, do 

drugih psov in okolice, zato se je potrebno pri delu z njim venomer izogibati temu, da bi v 

njem vzbudili obrambni nagon. Najboljši rezultati so doseženi z vzpodbujanjem lovskega 

nagona. Pes bo motivirano delal, ker bo pričakoval nagrado za svoje vedenje (Starman v 

Huselja in Djordjević 2010, str. 305). 

 

Motivatorji, ki jih pri učenju uporabljamo pri psu vzbudijo oz. ohranjajo voljo za delo. Glede 

na  čas trajanja učinkovanja uporabljamo pohvalo, hrano, igro in lov. Uporaba prvih treh je 

najenostavnejša in najpogostejša, vendar je tudi učinek kratkotrajnejši, medtem ko lov 

omogoča dolgo, zainteresirano in intenzivno iskanje. Z motivacijo skozi igro vodnik pri psu 

vzbuja krdelni (vodnik se skrije, pes pa išče »člana svojega krdela«) in plenilski nagon (ko 

pes vodnika najde, ta obelodani igračo, ki si jo mora pes z bojem izboriti). Tu pogosto prihaja 

do konflikta nagonov, saj boj za igračo nemalokrat vzbudi obrambni nagon, ki pri psu izzove 

napad ali beg. V okoliščinah dejanske reševalne akcije bi tako obnašanje psa lahko pomenilo 

dodatno grožnjo varnosti in zdravju ponesrečenca, zato menimo, da je izključna uporaba tega 

motivatorja pri šolanju psa neustrezna.  

 

Motivacija z vzbujanjem lovskega oz. plenilskega nagona temelji na osnovni ideji, da sta 

vodnik in pes lovska ekipa, kjer vodnik psa med lovom vodi in usmerja. Metodo sta uveljavila 

in dovršila dr. Haak in dr. Gerritsen. Primerjavo dinamike lova med plenilcem v naravi in 

»plenilskim« reševanjem psa je predstavljena v spodnji sliki. 
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Slika 2.1: Primerjava dinamike lova plenilca in reševalnega psa  

 

Vir: Starman v Huselja in Djordjević (2010, str. 308). 

 

Faze iskanja lahko torej v grobem razdelimo na: 

- iskanje; 

- določitev smeri izvora vonja; 

- nakazovanje, priprava za naskok na plen; 

- naskok na plen, grabljenje, stiskanje; 

- ubijanje in odvlečenje plena; 

- delitev plena in sproščanje. 

 

Način šolanja reševalnih psov po Gerritsen - Haakovi metodi dejansko temelji na uporabi 

skupka naslednjih lovsko - plenilskih nagonov, ki, skupaj s čutili in karakterjem, predstavljajo 

pasjo nrav. Tako ločimo: 

- lovski nagon, s katerim pojmujemo pasji nagon po izsleditvi, iskanju, sledenju in 

preganjanju divjadi; 

- nagon plena, ki lovskemu nagonu pridoda še lovljenje, grabljenje, stresanje, stiskanje 

in ubijanje plena; 

- nagon sledenja se izraža v pasji želji vztrajno slediti divjadi ali človeku; 

- nagon iskanja, ki izraža pasjo željo po iskanju plena ali človeka; 
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- nagon prinašanja, ki omogoča deljenje plena z mladiči oz. drugimi člani krdela; 

- nagon menjave plena, ki zaživi s spodbujanjem nagona plena in nagona prinašanja 

(menjava igrače za hrano); 

- nagon igre, ki, v povezavi z nagonom gibanja in delovanja, omogoči nadzor in 

uporabo pasjih fizičnih in karakternih spretnosti; 

- nagon krdela se kaže v težnji psa po povezanosti s skupino (psov ali ljudi); 

- nagon gibanja in delovanja izvira iz konstitucije psa, iz mišične moči, temperamenta, 

zdravja, prehrane in vadbe. Ta nagon je venomer zadovoljen z bojem za preživetje, s 

pridobivanjem hrane, s preizkušanjem moči in izogibanjem sovražnikom (Gerritsen in 

Haak, 2003). 

 

Dejansko skušamo posnemati vedenje plenilca v naravi. Ko pes, po prepoznanju vonja 

ponesrečenca in lociranju mesta največje koncentracije vonjave, najde ponesrečenca oz. 

markerja, začne nagonsko nakazovati njegovo lokacijo z lajanjem, specifično držo ali 

prinosilom. To je kritičen trenutek, saj pes, zaradi svoje zgodovinske udomačitve, 

ponesrečenca (človeka) ne more prepoznati kot plen. Za razrešitev te težave, ki bi sicer vodila 

v frustracijo, psu ponudimo nadomestek za plen, igračo, s katero pes, s stresanjem, ubijanjem 

in odvlečenjem, preide zadnje faze lovskega nagona. Ko pes prostovoljno igračo prinese 

vodniku (delitev plena), ta z njeno zamenjavo za hrano skrbno poskrbi, da pes dobi svojo 

mero zadovoljstva z deležem ulova, sam plen pa prepusti svojemu gospodarju. Končni cilj 

iskalne akcije za psa mora vedno biti zamenjava plena in ne hrana (Gerritsen in Haak, 2003). 

Faza sproščanja se nadaljuje tudi po koncu iskanja s kratkotrajno rekreativno igro.  

 

2.2.4 Izpiti po pravilniku FCI in IRO 

 

Mednarodni pravilnik za izpite reševalnih psov sta izdelali Komisija za reševalne pse pri 

Mednarodni kinološki zvezi (FCI) in Mednarodna organizacija za reševalne pse (IRO). 

Pravilnik se obnavlja praviloma vsakih pet let. Z izpiti za reševalne pse se določa stopnja 

usposobljenosti reševalnega psa za njegovo uporabo in uspešno opravljen izpit je osnova za 

sodelovanje v realnih reševalnih akcijah pri pooblaščenih reševalnih organizacijah. 

Usposobljenost vodnika in psa ugotavlja in prizna nacionalna reševalna organizacija. Izpite za 

reševalne pse lahko opravljajo vsi psi ne glede na velikost, pasmo ali rodovnik. Vodnik se 

lahko v enem dnevu udeleži le enega izpita, lahko pa k izpitu vodi več psov, enega psa pa ne 

sme voditi več vodnikov. 
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Na dan izpita mora pes dopolniti zahtevano starost, ki jo zahteva Pravilnik za določeno 

stopnjo izpita. Predpisane starosti so: 

- za izpit IRP-P (RH E) 14 mesecev; 

- za izpit za reševalnega psa 1. stopnje 18 mesecev; 

- za izpit za reševalnega psa 2. stopnje 20 mesecev. 

 

Sodnik navadno že pred izvedbo izpita preverja prisotnost morebitnih značajskih 

pomanjkljivosti pri psu (streloplahost, bojazljivost, napadalnost) in lahko takega psa takoj 

diskvalificira. Ravno tako je takoj najstrožje sankcionirano grobo in nešportno vedenje 

vodnika ali agresivno vedenje psa. 

 

Preverjanje značaja psa obsega predvsem: 

- zanesljivost psa pri stiku s tujimi osebami; 

- zanesljivost psa ob prisotnosti raznih motečih dejavnikov (strel, ropot, šum); 

- zanesljivost psa pri delu v oteženih razmerah (dolgotrajno delo, prisotnost več psov, 

ekstremna vročina ali mraz, prah in dim, močna obremenitev vonja in drugo); 

- ugotavljanje drugih pomanjklivosti (streloplahost, plašnost, agresivnost, ostrost strah 

in drugo) (IRO 2012). 

 

Po mednarodnem pravilniku ločimo naslednje vrste in stopnje izpitov: 

- Predizpit sledenja pogrešani osebi IRP-SL P (RH-F E);  

- Izpit sledenja pogrešani osebi 1. stopnje IRP-SL/1 (RH-F A);  

- Izpit sledenja pogrešani osebi 2. stopnje IRP-SL/2 (RH-F B);  

- Predizpit iskanja pogrešanih oseb IRP-PO P (RH-FL E);  

- Izpit iskanja pogrešanih oseb 1. stopnje IRP-PO/1 (RH-FL A);  

- Izpit iskanja pogrešanih oseb 2. stopnje IRP-PO/2 (RH-FL B);  

- Predizpit iskanja v ruševini IRP-R P (RH-T E);  

- Izpit iskanja v ruševini 1. stopnje IRP-R1 (RH-T A);  

- Izpit iskanja v ruševini 2. stopnje IRP-R2 (RH-T B);  

- Predizpit iskanja v snežni plazovini IRP-L P (RH-L E);  

- Izpit iskanja v snežni plazovini 1. stopnje IRP-L1 (RH-L A);  

- Izpit iskanje v snežni plazovini 2. stopnje IRP-L2 (RH-L B);  

- Predizpit za psa reševalca iz vode IRP-V P (RH-W E);  
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- Izpit za psa reševalca iz vode 1. stopnje IRP-V1 (RH-W A);  

- Izpit za psa reševalca iz vode 2. stopnje IRP-V2 (RH-W B) (IRO 2012). 

 

2.2.5 Alarmiranje in tipi reševanj 

 

Sistem obveščanja je pomemben člen v organizaciji in izvedbi reševanja. S klicem v sili na 

Regijski center za obveščanje pridejo v danih okoliščinah ustrezni podatki v najkrajšem 

mogočem času do pristojnih služb, ki poskrbijo za čimbolj smiselne ukrepe. Ob klicu na 

telefonsko številko 112 operater na področnem centru poskrbi za najustreznejšo obliko 

zaščite, reševanja in pomoči.  

 

Vodniki z reševalnimi psi so torej aktivirani ob organizaciji iskalnih akcij, ki pa so v prvi fazi 

v domeni policije, ki iskanje oseb izvaja na podlagi svoje temeljne naloge varovanja življenja, 

osebne varnosti in premoženja ljudi po Zakonu o policiji. V 97. členu Zakona je iskanje 

pogrešanih oseb navedeno kot oblika dela policije za izsleditev osebe, o kateri se domneva, da 

se je izgubila oz. odšla neznano kam, in okoliščine kažejo na to, da je domneva o pogrešanosti 

upravičena, ali pa je za osebo razpisana tiralica, iskanje ali razglas. Pogrešana oseba je po teh 

usmeritvah za delo policije tista, ki je odsotna iz določenega okolja iz neznanih ali znanih 

razlogov in je o tem policija obveščena ali to sama odkrije ter so za njeno izsleditev izvedeni 

določeni ukrepi (Huselja, 2010). V večini primerov gre pri pogrešani osebi za ogroženost, in 

če je ta posledica suma storitve kaznivega dejanja, je akcija za njeno iskanje v izključni 

pristojnosti policije.  

 

Iskanje organizirajo policijske postaje, policijske uprave ali pa Generalna policijska uprava, 

kadar gre za nalogo večjega obsega in pomena, na območju, kjer je bila oseba pogrešana oz. 

tam, kjer se domneva, da bi se lahko zadrževala. Iskanje se odredi, če ni možno pričakovati, 

da bi osebo lahko v kratkem našli z drugimi metodami. Uslužbenec operativno-

komunikacijskega centra predlaga Regijskemu centru za obveščanje, da se v iskanje vključijo 

sile za zaščito, reševanje in pomoč, za aktiviranje katerih je pristojen. Vedno pa to stori takrat, 

ko predvideva, da bo potrebno reševanje. Prav tako uslužbenec Generalne policijske uprave 

predlaga Centru za obveščanje Republike Slovenije (CORS), da se v iskanje vključijo sile za 

zaščito, reševanje in pomoč iz sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
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Opomnik za delo operativno-komunikacijskega centra Generalne policijske uprave določa 

napotitev policistov, odrejanje ukrepov, obveščanje in poročanje o hujših dogodkih. Policist 

ga v konkretni zadevi uporabi za izvedbo ustreznih ukrepov in nalog. Po sedmem členu, ki 

govori o pogrešani osebi, mora policist, med načrtovanjem in izvedbo iskalne akcije 

predlagati regijskemu centru za obveščanje vključitev sil za zaščito in reševanje ter 

usklajevati ukrepe med posameznimi službami in društvi, ki pri akciji iskanja pogrešane osebe 

sodelujejo (Huselja, 2010). 

 

Ko je izginotje oz. pogrešanje osebe posledica naravne ali druge nesreče in ni v stvarni ali 

krajevni pristojnosti policije, se za načrtovanje in izvedbo iskalne akcije postopa po določbah 

Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Tako določba 71. člena določa, da 

zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah obsega reševanje iz ruševin, 

zemeljskih in snežnih plazov ter iskanje pogrešanih oseb ob naravnih in drugih nesrečah 

(Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 2006). Načrtovanje, pristojnosti in 

vodenje akcij za iskanje pogrešanih oseb je podrobno opredeljeno v policijskih predpisih in 

aktih, pravna podlaga o pristojnosti Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

(URSZR), kamor spadajo tudi pripadniki sil za zaščito in reševanje, pa ne vsebuje predpisov, 

ki bi natančno določali naloge in ukrepe za iskanje pogrešane osebe.  

 

Ko so za iskanje pristojne sile za zaščito in reševanje, akcijo vodi vodja intervencije. Treba je 

ločiti med: 

- iskanjem pogrešanih oseb z uporabo pooblastil policije, kjer se največkrat iščejo 

nevarne ali oborožene osebe brez sodelovanja pripradnikov sil za zaščito in reševanje; 

- iskanjem pogrešanih oseb z uporabo pooblastil policije in sodelovanjem drugih 

struktur, kjer ima pristojnosti za načrtovanje in izvedbo akcije policija, vendar lahko 

na podlagi zakonodaje, preko centrov za obveščanje predlaga sodelovanje sil za 

zaščito in reševanje (vodnikov reševalnih psov, gorskih reševalcev, jamarjev, gasilcev, 

potapljačev in drugih); 

- iskanjem pogrešanih oseb ob naravnih in drugih nesrečah, ko se največkrat aktivira 

občinski, regionalni ali republiški štab, ki določi vodjo intervencije, ki je običajno 

pripadnik določene enote sil za zaščito in reševanje. Ti so v pristojnosti aktiviranja 

ReCO in CORS (Klančišar, 2010). 
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2.2.6 Metode dela 

 

Ustrezno ubrana metoda dela je vedno odvisna od pridobljenih podatkov o času, območju, 

okoliščinah in osebnostnih lastnostih pogrešane osebe. V iskalni akciji je delo vodnikov 

osredotočeno na pregled posameznega objekta oz. na del urbanega ali naravnega okolja.  Zelo 

pomembno je, da psi niso usposobljeni za iskanje po hladni sledi, ampak za pregled objekta 

oz. urbanega ali naravnega območja uporabljajo dvignjen smrček in sledijo topli sledi. To je 

bistvena prednost, saj gre pes lahko uspešno v akcijo iskanja tudi po več dneh, ko so 

predmetno območje prehodile že mnoge osebe. 

Odvisno od pridobljenih podatkov bodisi pred pričetkom iskalne akcije ali na kraju iskanja 

samem, se najpogosteje uporabljajo naslednje metode dela: 

- pregled objekta; 

- pregled prevoznega sredstva; 

- pregled ožje okolice objekta ali okolice prevoznega sredstva; 

- pregled širšega območja; 

- hitri pregled ožjega območja, poti, cest; 

- pregled območja v strelcih (Klančišar, 2010). 

 

Haak loči štiri osnovne metode iskanja: 

- iskanje ob poti je metoda, ki jo uporabimo, ko vemo, po kateri poti je pogrešana oseba 

odšla. Formacija sestoji iz dveh vodnikov, ki svoja psa pošiljata vsak na svojo stran. 

Pes preiskuje teren v zankah le na svoji strani poti, globina iskanja pa je odvisna od 

sposobnosti psa, zahtevnosti terena in smeri vetra. 

- iskanje v strelcih se odvija, ko več vodnikov (navadno od tri do šest) s psi, ki teren 

preiskujejo mrežno v zankah, hodi v ravni liniji na veliki razdalji drug od drugega 

(odvisno od prehodnosti terena); 

- pri iskanju po sektorjih celotno območje iskanja razdelimo na natančno določene cone, 

ki so navadno omejene z naravnimi mejniki. Vodniki se po definiranem sektorju 

orientirajo sami; 

- o iskanju »v goro« pa govorimo, ko vodniki s psi, na medsebojni razdalji okrog 

dvajset metrov, diagonalno preiskujejo strmino. Ker je na strmini gibanje zraka 

navadno od zgoraj navzdol, je iskanje učinkovitejše, če iščemo od spodaj navzgor 

(Gerritsen in Haak 2003, str. 56). 
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3. EMPIRIČNI DEL 

 

 

3.1 Glavno raziskovalno vprašanje in metodologija 

 

V diplomski nalogi smo prikazali stanje reševalske dejavnosti, vodnikov in njihovih psov v 

Sloveniji ter analizirali njihove prevladujoče karakteristike. Glavno raziskovalno vprašanje 

naloge je bilo, kako je organizirana reševalna dejavnost z uporabo vodnikov in reševalnih 

psov v Sloveniji in kako je povezana z njihovim izobraževanjem in uporabo.  

 

Raziskava je temeljila na kvantitativni metodi, ker so bili zanjo uporabljeni podatki iz 

anketnih vprašalnikov, ki smo jih uporabili že za potrebe predhodne osebne raziskave. Edini 

stik z izpolnjevalci vprašalnika je bil vprašalnik sam, želeli pa smo priti do kar se da merljivih 

in številsko ovrednotenih zaključkov. 

 

Sestavili smo anketni vprašalnik s triindvajsetimi vprašanji in ga v pisni obliki posredovali 

društvom, ki so včlanjena v Kinološko zvezo Slovenije oz. v Zvezo društev in klubov 

vodnikov reševalnih psov Slovenije ter na Gorsko reševalno zvezo Slovenije. Razdelili smo 

jih tudi med kolege in znance reševalce. Vsem anketriancem je bila zaupnost zagotovljena. 

Glede na slab začetni odziv naslovnikov, saj smo po dvajsetih dneh prejeli le sedemnajst 

izpolnjenih anketnih vprašalnikov, smo vprašalnik postavili v elektronski obliki tudi na splet 

in ponovno zaprosili vse klube, društva in posameznike, ki se ukvarjajo z reševanjem s psi, za 

njihove odgovore. V obdobju šestdesetih dni smo uspeli zbrati osemdeset enot izpolnjenih 

vprašalnikov, kar tudi predstavlja naš vzorec. 

 

Za potrebe analize smo tako upoštevali odgovore iz osemdesetih prejetih izpolnjenih anketnih 

vprašalnikov, glavne spremenljivke pa so bile: spol; starost; status; izobrazba; število psov 

doslej; število izšolanih psov; pasemska skupina; druge kinološke discipline; motivi; status 

psa; udeležba na reševalnih akcijah v Sloveniji; udeležba na reševalnih akcijah v tujini; vrsta 

iskalne akcije; čas namenjen treningu iskanja v naravi; čas namenjen treningu iskanja na 

ruševini; čas namenjen treningu sledenja; čas namenjen vadbi na ovirah in na neprijetnem 

materialu; čas namenjen treningu poslušnosti; udeležba na vajah in usposabljanjih; 

poznavanje sistema reševanja v Sloveniji; poznavanje delovanja Mednarodne organizacije za 
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reševalne pse IRO; podpora profesionalizaciji vodnikov reševalnih psov; umestitev vodnikov 

reševalnih psov znotraj organizacij. 

 

V nadaljevanju smo s pomočjo statistične obdelave nekaterih spremenljivk ugotavljali, ali 

obstaja med njimi določena povezanost. 

 

Naše hipoteze so bile naslednje: 

- Hipoteza H1: Večina vodnikov prostovoljcev se z reševanjem ukvarja iz 

solidarnostnih razlogov; 

- Hipoteza H2: Izobrazba vodnika vpliva na podporo profesionalizaciji vodnikov 

reševalnih psov.; 

- Hipoteza H3: Nezaposleni se lahko pogosteje udeležujejo vaj in usposabljanj kot 

redno zaposleni; 

- Hipoteza H4: Vodniki, ki so izšolali več psov, so se udeležili več iskalnih akcij v 

Sloveniji. 

 

Z uporabo programa za statistično obdelavo podatkov SPSS smo s pomočjo podprograma 

opisnih statistik analizirali prej omenjene spremenljivke, s pomočjo Pearsonovega koeficienta 

korelacije in hi-kvadrat testa pa iskali med določenima povezave. 

 

3.2 Deskriptivna analiza 

 

Po dokončno prejetih izpolnjenih anketnih vprašalnikih so bili pridobljeni podatki vnešeni v 

podatkovno bazo in analizirani s pomočjo programa SPSS. Iz spodnjih slik in tabel lahko 

razberemo relevantne karakteristike, ki so pri anketiranih prevladovale (Priloga 1). 
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Slika 3.1: Spol 

 

Vir: Marasovič, lastna anketa (2010) 

 

V sliki 3.1 vidimo, da je natanko polovica anketirancev bila ženskega, polovica pa moškega 

spola.  

 

Slika 3.2: Starost 

 

Vir: Marasovič, lastna anketa (2010) 

 

V sliki 3.2 vidimo, da je bilo največ anketiranih (51,2%) starih med 30 in 50 let, 38,8% 

vodnikov je bilo mlajših od 30 let, samo 10% pa je bilo starejših od 50 let. 
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Slika 3.3: Status 

 

Vir: Marasovič, lastna anketa (2010) 

 

V sliki 3.3 lahko vidimo, da je večina, skoraj 74% vodnikov, zaposlenih, 22,5% je 

nezaposlenih ali se še šolajo, samo trije (3,8%) pa so že upokojeni. 

 

Slika 3.4: Izobrazba 

 

Vir: Marasovič, lastna anketa (2010) 

 

Vidimo, da je bila polovica anketiranih višje in visoko izobraženih, 41,2% jih je imelo 

srednješolsko izobrazbo, 7,5% jih je imelo podiplomsko izobrazbo, samo en vodnik pa je 

dokončal osnovnošolsko izobraževanje. 
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Slika 3.5: Lastništvo psov doslej 

 

Vir: Marasovič, lastna anketa (2010) 

 

Največ vodnikov (45%) si je lastilo le enega psa, 27,5% jih je imelo dva psa, prav toliko pa 

jih je imelo tri pse ali več. 

 

Slika 3.6: Število izšolanih psov 

 

Vir: Marasovič, lastna anketa (2010) 

 

Največ vodnikov (47,5%) je izšolalo po enega psa, 35% še nobenega (šteje se najmanj 

opravljen izpit Rh-e), ker so še v fazi šolanja. Dva psa je izšolalo 12,5% vodnikov, 5% 

vodnikov pa je izšolalo tri pse ali več. 
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Slika 3.7: Pasemska skupina 

 

Vir: Marasovič, lastna anketa (2010) 

 

Skoraj polovica vprašanih vodnikov (48,8%) ima psa iz skupine šarivcev, prinašalcev in 

vodnih psov, na drugem mestu se po številčnosti nahajajo ovčarske in pastirske pasme (20%), 

16,2% je mešancev, 10% ostalih pasem, 5% pa je goničev in krvosledcev 

 

Tabela 3.1: Druge kinološke discipline 

  Odgovori 

 KINOLOŠKE DISCIPLINE N Odstotek Odstotek enot 

 NOBENA 56 62,9% 70,0% 

AGILITY 7 7,9% 8,8% 

OBRAMBA 1 1,1% 1,2% 

POSLUŠNOST 7 7,9% 8,8% 

FRISBEE 7 7,9% 8,8% 

TERAPIJA 4 4,5% 5,0% 

DRUGO 7 7,9% 8,8% 

Skupaj 89 100,0% 111,2% 

Vir: Marasovič, lastna anketa (2010) 
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Iz zgornje tabele je razvidno, da se 70% vodnikov, ob ukvarjanju z reševanjem, ne ukvarja z 

nobeno drugo kinološko disciplino. 8,8% jih prakticira agility, ravno toliko še poslušnost, 

frisbee in ostalo, 5% vodnikov se ukvarja s pasjo terapijo, le en vodnik pa se ukvarja z 

obrambo. 

 

Tabela 3.2: Motivi 

  Odgovori 

 MOTIVI N Odstotek Odstotek enot 

 AKT. PROSTI ČAS 61 35,9% 76,2% 

TEKMOVANJA 10 5,9% 12,5% 

USPOSABLJANJA TUJINA 16 9,4% 20,0% 

POMOČ 64 37,6% 80,0% 

USMERITEV 15 8,8% 18,8% 

POKLIC 2 1,2% 2,5% 

DRUGO 2 1,2% 2,5% 

Skupaj 170 100,0% 212,5% 

Vir: Marasovič, lastna anketa (2010) 

 

Zgornja tabela nam kaže, da se 80% anketiranih vodnikov z reševalno dejavnostjo ukvarja 

zaradi dejstva, da lahko pomagajo sočloveku v stiski. Aktivno preživljanje prostega časa je 

pomembno za 76,2% vodnikov, 20,0% pa jih na reševanje veže možnost udeležbe na 

usposabljanjih v tujini. Po osnovnem šolanju psa so inštruktorji v reševanje usmerili 18,8% 

anketirancev, 12,5% vidijo smisel svojega reševalskega udejstvovanja v tekmovanjih, dva sta 

z reševanjem povezana poklicno, dva pa sta označila odgovor drugo. 
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Slika 3.8: Status psa 

 

Vir: Marasovič, lastna anketa (2010) 

 

60% anketiranih ima psa, ki je že izšolan in usposobljen za iskanje (štejemo najmanj 

opravljen izpit Rh-e), 35% jih je še v obdobju šolanja, trije vodniki pa imajo upokojene pse. 

 

Slika 3.9: Udeležba na reševalnih akcijah v Sloveniji 

 

Vir: Marasovič, lastna anketa (2010) 

 

Zgornja slika nam prikazuje, da se 28,8% anketiranih vodnikov v Sloveniji še ni udeležilo 

nobene iskalne akcije. Ene akcije se je udeležilo 15% vodnikov, 18,8% se jih je udeležilo od 

dveh do petih akcij, 10% se jih je udeležilo od šestih do desetih akcij. 27,5% vprašanih se je 

udeležilo več kot 10 reševalnih akcij. 
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Slika 3.10: Udeležba na reševalnih akcijah v tujini 

 

Vir: Marasovič, lastna anketa (2010) 

 

V tujini je v reševalnih akcijah sodelovalo 12,5% vodnikov, od tega se je 10% vodnikov do 

sedaj udeležilo samo ene reševalne akcije, 2,5% vodnikov pa je sodelovalo v dveh do petih 

akcijah. 

 

Tabela 3.3: Vrsta iskalne akcije 

  Odgovori 

 VRSTA ISKALNE AKCIJE N Odstotek Odstotek enot 

 ISKANJE V NARAVI 57 57,6% 71,2% 

ISKANJE V RUŠEVINI 7 7,1% 8,8% 

ISKANJE V SNEGU 4 4,0% 5,0% 

ISKANJE V VODI 8 8,1% 10,0% 

NISEM SE ŠE UDELEŽIL 23 23,2% 28,8% 

Skupaj 99 100,0% 123,8% 

Vir: Marasovič, lastna anketa (2010) 

 

Največ, 71,2% izmed vseh iskalnih akcij, ki so se jih naši anketrianci udeležili, je bilo v 

naravi. 10% akcij se je vršilo v vodi oz. njeni neposredni bližini, 8,8% je bilo iskanj v 

ruševini, 5% anketiranih pa se je udeležilo reševalnih akcij v snegu. 
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Slika 3.11: Trening iskanja v naravi 

 

Vir: Marasovič, lastna anketa (2010) 

 

65% vodnikov nameni treningu iskanja v naravi od ene do tri ure tedensko, 27,5% pa od treh 

do petih ur. Samo 3,8% vodnikov nameni treningu iskanja v naravi več kot 5 ur tedensko, 

ravno toliko pa se jih s tem sploh ne ukvarja. 

 

Slika 3.12: Trening iskanja v ruševini 

 

Vir: Marasovič, lastna anketa (2010) 

 

71,2% vprašanih namenja treningu iskanju v ruševini od ene do treh ur tedensko, 11,2% pa od 

treh do petih ur. 16,2% anketirancev na ruševini sploh ne vadi, le 1 kandidat pa temu posveti 

več kot 5 ur na teden. 

 

 



 

31 
 

Slika 3.13: Trening sledenja 

 

Vir: Marasovič, lastna anketa (2010) 

 

Iz slike 3.13 lahko vidimo, da se vadbe sledenja loteva le 11,2% anketiranih vodnikov, kar 

88,8% pa ji časa sploh ne posveča.  

 

Slika 3.14: Trening ovir 

 

Vir: Marasovič, lastna anketa (2010) 

 

Skoraj 80% vprašanih nameni vadbi na ovirah in na neprijetnem materialu od ene do treh ur 

tedensko, 3,8% vodnikov pa od tri do pet ur. 17,5% anketirancev te vrste vadbe sploh ne 

prakticira. 
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Slika 3.15: Trening poslušnosti 

 

Vir: Marasovič, lastna anketa (2010) 

 

Treningu poslušnosti se 77,5% anketriranih posveča od ene do treh ur tedensko, 12,5% pa od 

treh do petih ur. 7,5% vodnikov se s treningom poslušnosti ukvarja več kot pet ur tedensko, 

2,5% pa nič. 

 

Slika 3.16: Udeležba na vajah in usposabljanjih 

 

Vir: Marasovič, lastna anketa (2010) 

 

Slika 3.16 nam prikazuje, da se 48,8% anketirancev vaj in seminarjev udeležuje tri ali večkrat 

letno, 46,3% vodnikov pa si dodatna znanja pridobiva enkrat ali dvakrat letno. Le 

5%vodnikov se vaj in tečajev ne udeležuje. 
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Slika 3.17: Poznavanje sistema reševanja v Sloveniji 

 

Vir: Marasovič, lastna anketa (2010) 

 

Le en anketiranec je odgovoril, da sistema delovanja reševalne dejavnosti s psi v Sloveniji ne 

pozna, 67,5% jih sistem pozna, 31,2% pa ga pozna le delno.  

 

Slika 3.18: Poznavanje delovanja mednarodne organizacije IRO 

 

Vir: Marasovič, lastna anketa (2010) 

 

Na sliki 3.18 vidimo, da polovica vprašanih sistem delovanja IRO pozna, 3,8% pa ne. 46,2% 

anketirancev je odgovorilo, da so z delovanjem IRO le delno seznanjeni. 
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Slika 3.19: Podpora profesionalizaciji vodnikov reševalnih psov 

 

Vir: Marasovič, lastna anketa (2010) 

 

Zgornja slika nam kaže, da samo en anketiranec meni, da obstoječe stanje ustreza, 27,5% jih 

ne bi podprlo profesionalizacije, menijo pa, da je potrebno obstoječe stanje izboljšati, kar 

67,5% pa bi jih profesionalizacijo vodnikov reševalnih psov podprlo.  

 

Slika 3.20: Predlog umestitve VRP v organizacijo 

 

Vir: Marasovič, lastna anketa (2010) 

 

Anketirance, ki bi podprli profesionalizacijo vodnikov reševalnih psov, smo vprašali tudi 

znotraj katere organizacije bi jih umestili. 68,5% anketiranih, ki bi podprlo profesionalizacijo, 

bi vodnike umestilo v posebno organizacijo, ki bi nastala v okviru Civilne zaščite, 16,7% 
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vprašanih bi jih umestilo v gasilske enote, 3,7% v policijo, 1,9% pa v vojsko. 9,3% 

anketirancev je označilo odgovor drugo. 

 

3.3 Analiza povezanosti spremenljivk 

 

Za potrebe analize rezultatov in preverjanja delovnih hipotez smo morali, zaradi majhnosti 

vzorca in s tem neustreznosti pri uporabi statistične metode hi-kvadrat test (pričakovana 

vrednost posameznih frekvenc najmanj 5), reprogramirati razrede. Naše delovne hipoteze, za 

verifikacijo katerih smo analizirali povezave med spremenljivkami, so bile naslednje. 

 

Hipoteza H2: Izobrazba vodnika vpliva na podporo profesionalizaciji vodnikov reševalnih 

psov. 

 

S statistično metodo hi-kvadrat test smo preverili ali naša hipoteza velja in videli, da temu ni 

tako, saj se razlike med pričakovanimi vrednostmi in dejanskimi vrednostmi spremenljivk 

skoraj ujemajo. Tudi Pearsonov koeficient je v tem primeru zavzel vrednost, ki je veliko višja 

od 0,05, kar predstavlja zelo visoko stopnjo tveganja in je verjetnost, da je razlika med 

pričakovanimi in dejanskimi vrednostmi popolnoma naključna, zelo velika (glej Priloga 2). 

Tako smo hipotezo H2 zavrnili in sprejeli ničelno hipotezo H0, ki pravi, da spremenljivki 

izobrazba in podpora profesionalizaciji nista povezani. 

 

Hipoteza H3: Nezaposleni se lahko pogosteje udeležujejo vaj in usposabljanj kot redno 

zaposleni. 

 

Razrede smo reprogramirali tako pri spremenljivki status kot pri spremenljivki udeležba na 

vajah in usposabljanjih v dva razreda in dobili naslednje rezultate (glej Priloga 2). Z 

dobljenimi rezultati smo zavrnili tudi to hipotezo, ker je analiza pokazala, da sta spremeljivki 

nepovezani, saj je razlika med golo statistično pričakovano vrednostjo in dejansko vrednostjo 

zelo majhna. Tudi v tem primeru je vrednost Pearsonovega koeficienta zavzela vrednost večjo 

od 0,05, zato smo tudi hipotezo H3 zavrnili in sprejeli ničelno hipotezo. 

 

Hipoteza H4: Vodniki, ki so izšolali več psov, so se udeležili več iskalnih akcij v Sloveniji. 
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Zaradi nestabilnosti smo tukaj izvedli še test bivariatne korelacije omenjenih spremenljivk. 

Ugotovili smo, da ta hipoteza popolnoma drži, in da lahko z gotovostjo zavrnemo ničelno 

hipotezo H0 ter sprejmemo alternativno. Stopnja tveganja v primeru potrditve naše hipoteze je 

zanemarljivo majhna (glej Priloga 2). 

 

 

4. ZAKLJUČEK 

 

 

Glavno raziskovalno vprašanje naše diplomske naloge je bilo, kako je organizirana reševalna 

dejavnost z uporabo vodnikov in reševalnih psov v Sloveniji in kako je povezana z njihovim 

izobraževanjem in uporabo. Za preučevanje vprašanja smo izbrali kvantitativno metodo, 

uporabili pa smo podatke iz osemdesetih izpolnjenih anketnih vprašalnikov. S pomočjo 

deskriptivne analize in analize povezanosti spremenljivk smo prikazali stanje sistema 

reševalne dejavnosti z uporabo vodnikov in reševalnih psov v Sloveniji. Hipotezi H1 in H4 

smo potrdili, hipotezi H2 in H3 pa zavrnili. 

 

Pokazali smo, da je naš vzorec sestavljala ravno polovica obeh spolov (glej Tabela 3.1). 

Sklepamo lahko, da se za šolanje reševalnih psov odločajo v enaki meri tako moški kot 

ženske, obenem pa lahko v prostovoljskih organizacijah, ki se ukvarjajo z reševalnimi psi, na 

reprezentativen način potrdimo načelo enakosti in nediskriminatornosti med spoloma.  

 

Največ anketiranih (51,2%) je bilo starih med 30 in 50 let, 38,8% jih je bilo mlajših od 30 let, 

le 10% pa starejših od 50 let (glej Tabela 3.2). To pomeni, da je bilo kar 90% anketirancev 

starih od 18 do 50 let, kar potrjuje zahtevo in predpogoj po dobri odpornosti na  

izpostavljenost fizičnim in psihičnim obremenitvam na treningih in iskalnih akcijah. Glede na 

dejstvo, da ukvarjanje z reševanjem zahteva zajetno mero prostega časa, smo pričakovali, da 

se kinološki disciplini reševanja posvečajo predvsem študentje in upokojenci, a so nam 

rezultati povedali drugače. Pokazali smo, da je zaposlenih kar 73,8% vodnikov (glej Slika 

3.3). Majhno število upokojencev (3,8%) med vodniki priča o dejstvu, da obseg prostega časa 

ni glavni dejavnik pri odločanju za udejstvovanje pri reševanju, temveč, kot smo ugotovili že 

prej, je nujno, da je vodnik odlično fizično in psihično pripravljen.  
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Obenem smo pokazali tudi, da lastništvo psov v preteklosti ne vpliva na odločitev o vključitvi 

v reševalno dejavnost, saj se je kar 45% anketirancev odločilo za reševalsko udejstvovanje že 

ob pridobitvi svojega prvega psa (glej Slika 3.5). 

 

Skoraj polovica vprašanih vodnikov (glej Slika 3.7) je imela psa iz skupine šarivcev, 

prinašalcev in vodnih psov, kar smo tudi pričakovali, saj so psi teh pasem izrazito 

razpoloženi, pripravljeni na delo, njihova bistroumnost in učljivost pa sta zelo visoki. 20% 

reševalnih psov je bilo ovčarskih in pastirskih pasem, najmanj pa goničev in krvosledcev, ki 

pa, kljub odlični sposobnosti vonjanja in lovskem nagonu, med reševalci niso priljubljeni, 

predvsem zaradi težje vodljivosti in učljivosti ter izrazite svojeglavosti. 

 

Glede na že prej omenjeno dejstvo, da zahteva ukvarjanje z reševalno dejavnostjo veliko 

prostega časa, ni presenetljivo, da se 70% vodnikov reševalnih psov ukvarja izključno le z 

reševanjem (glej Tabela 3.1), in da tako ne prakticirajo nobene druge kinološke discipline. Z 

vloženim časom, saj proces šolanja v povprečju traja dve leti, je pogojeno tudi dejstvo, da je 

največ vodnikov (47,5%) izšolalo le enega psa (glej Slika 3.6), 35% pa še nobenega (šteje se 

najmanj opravljen izpit Rh-e), ker so še v fazi šolanja. Dva psa je izšolalo 12,5% vodnikov, 

5% vodnikov pa je izšolalo tri pse ali več. 60% anketiranih vodnikov ima psa, ki je že izšolan 

in usposobljen za iskanje (štejemo najmanj opravljen izpit Rh-e), 35% pa jih je še v obdobju 

šolanja (glej Slika 3.8). 

 

Motivi (glej Tabela 3.2), zaradi katerih so se anketiranci odločili, da bodo svoj prosti čas 

posvečali disciplini reševanja, so zelo različni. Kar 80% anketiranih se je v reševanje podalo 

tudi iz solidarnostnih razlogov, da bi tako lahko pomagali drugim ljudem v stiski. S tem smo 

tudi potrdili našo prvo hipotezo H1, s katero smo domnevali, da se večina vodnikov z 

reševanjem ukvarja iz solidarnostnih razlogov. 76,2% vprašanim pomeni reševanje aktivno 

preživljanje prostega časa, 20% vodnikov pa se rado udeležuje usposabljanj v tujini. 18,8% 

vodnikov so v reševanje usmerili drugi, navadno inštruktorji po osnovnem šolanju psa. 12,5% 

vodnikom je pomembna udeležba na tekmovanjih, dvema (2,5%) vodnikoma pa reševanje 

predstavlja poklic. Domnevamo, da sta vodnika gorska reševalca ali inštruktorja šolanja 

reševalnih psov.  

 

Udeležba na reševalnih akcijah v tujini je dosti nižja kot na domačih, saj smo pokazali, da se 

je le 10% vodnikov udeležilo samo ene reševalne akcije, 2,5% vodnikov pa je sodelovalo v 
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dveh do petih akcijah (glej Slika 3.10). Majhno število udeležb na reševalnih akcijah v tujini 

lahko pojasnimo s skromnim članstvom slovenskih vodnikov v mednarodni reševalni enoti 

IRO, s pomanjkanjem časa, saj smo videli, da je 74% vodnikov redno zaposlenih ter z višjimi 

stroški udeležbe. V Sloveniji se 28,8% anketiranih vodnikov (glej Slika 3.9), sklepamo, da so 

to tisti, ki svojega psa še šolajo in se pripravljajo na prvi izpit, še ni udeležilo nobene iskalne 

akcije. Ene akcije se je udeležilo 15% vodnikov, 18,8% se jih je udeležilo od dveh do petih 

akcij, 10% se jih je udeležilo od šestih do desetih akcij, 27,5% vprašanih pa se je udeležilo 

več kot desetih reševalnih akcij. Glede na vrsto reševalne akcije v Sloveniji, jih je bilo največ 

v naravi (71,2%), najmanj (5%) pa v snegu. 10% iskalnih akcij se je vršilo v oz. ob vodi, 

8,8% pa v ruševini (glej Tabela 3.3). Poudariti moramo, da so anketiranci, ki so izpolnjevali 

naš anketni vprašalnik, prostovoljci, člani društev. Ker je iskanje ponesrečencev v snežnih 

plazovih v izključni domeni Gorske reševalne službe, iskanje pogrešanih oseb na zasneženem 

terenu pa ni pogosto, je nizek odstotek udeležbe članov društev na tovrstnih iskalnih akcijah 

pričakovan. Iskalne akcije v oz. ob vodi se ponavadi odvijajo ob bregovih rek in ob morski 

obali, reševanja utapljajočih se oseb s pomočjo reševalnih psov iz vode pa v Sloveniji 

sistematično še ne prakticiramo. Iskanje v ruševini je, kot smo že povedali, najtežja in 

najzahtevnejša oblika reševanja tako za vodnika kot tudi za psa, saj je ponavadi prizadeto 

večje število prebivalstva, iskalni teren pa je prepojen z mnogoterimi vonji in prepreden z 

vrsto nevarnih ovir.  

 

Za vzpostavitev vzajemnega razumevanja med vodnikom in psom je potrebna sistematična, 

dolgotrajna in vztrajna vadba. V sliki 3.11 smo pokazali, da največ (65%) vodnikov nameni 

treningu iskanja v naravi od ene do tri ure tedensko, le 3,8% vodnikov pa več kot pet ur 

tedensko. Trening iskanja v naravi je logistično in stroškovno najmanj zahteven, saj so 

raznoliki tereni za vadbo venomer lahko dostopni. Dalje smo pokazali, da 71,2% vprašanih 

namenja treningu iskanja v ruševini od ene do treh ur tedensko, 11,2% mu posveča od treh do 

petih ur, 16,2% anketirancev pa na ruševini sploh ne vadi. Le en anketiranec posveča treningu 

v ruševini več kot pet ur tedensko (glej Slika 3.12). Tako kot velja realna reševalna situacija v 

ruševini za najzahtevnejšo obliko iskanja oz. izvajanja reševalne akcije, je tudi sam trening, za 

psa in vodnika, v kaotičnem delovnem okolju, ob prisotnosti najrazličnejših vonjav, na težko 

prehodnem in oviranem terenu, zelo zahteven in naporen. Upravičeno lahko domnevamo, da 

je edini vodnik, ki vadbi v ruševini posveča več kot pet ur tedensko, član mednarodne 

interventne ekipe, saj morata biti s psom v vsakem trenutku v vrhunski pripravljenosti. S 

treningom sledenja (glej Slika 3.13) se v Sloveniji, kljub dejstvu, da gre za zelo pomembno 
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disciplino, loteva le 11,2% reševalcev, kar 88,8% anketirancev pa mu časa sploh ne posveča. 

Sklepamo lahko, da vodniki stremijo k temu, da bodo psi teren pregledovali z iskanjem 

zračnih vonjav (topla sled) in ne po talni sledi (hladna sled). Pes, ki ni naučen, da dela samo 

po topli sledi, gre lahko učinkovito na delo tudi po več dneh, ko je iskalno območje že 

kontaminirano z obilico novonastalih vonjav in sledi. 

 

Ovire in neprijeten material predstavljajo tisti segment treninga, ki je predpogoj praktičnega 

reševalnega dela, in kjer gre predvsem za to, da se pes nauči ovire premagovati, namesto da bi 

se jih izogibal, kar mu sicer veleva njegova prirojena previdnost (Kogovšek 2004). Skoraj 

80% anketirancev posveča tovrstni vadbi od ene do treh ur tedensko, 3,8% od tri do pet ur, 

17,5% pa je sploh ne prakticira (glej Slika 3.14). Temeljna naučena lastnost reševalnega psa je 

poslušnost, ki omogoča implementacijo ustvarjalnega odnosa med psom in vodnikom. Le 

poslušen in osredotočen pes se bo zmogel z reševalno nalogo učinkovito spoprijeti navkljub 

raznovrstnim konfuznim in stresnim situacijam. V grobem je trening poslušnosti sestavljen iz 

desetih vaj, ki nosijo imena ukazov (poleg, sedi, glas, prostor, počakaj, stoj, pridi, naprej, 

prinesi, išči). Menimo, da se treningu poslušnosti slovenski vodniki posvečajo v zadovoljivem 

obsegu, saj smo ugotovili, da mu 77,5% anketriranih nameni od ene do treh ur tedensko, 

12,5% od treh do petih ur, 7,5% vodnikov pa se s treningom poslušnosti ukvarja več kot pet 

ur tedensko (glej Slika 3.15). 

 

Za pridobivanje novih znanj in izkušenj je pomembno, da se vodniki redno izobražujejo in 

udeležujejo raznih vaj, seminarjev in tečajev doma in v tujini. Pokazali smo, da se 48,8% 

anketirancev vaj in seminarjev udeležuje tri ali večkrat letno, 46,3% vodnikov pa si dodatna 

znanja pridobiva enkrat ali dvakrat letno. Le 5%vodnikov se vaj in tečajev ne udeležuje (glej 

Slika 3.16). 

 

Kar se tiče poznavanja strukture in delovanja sistema reševalne dejavnosti s psi, smo, v 

nasprotju z našimi pričakovanji, ugotovili, da le en anketiranec sistema delovanja reševalne 

dejavnosti s psi v Sloveniji ne pozna, 67,5% jih sistem pozna, 31,2% pa ga pozna le delno. Z 

delovanjem mednarodne organizacije IRO je seznanjenih 50% anketirancev, 46,2% jih sistem 

delovanja pozna delno, 3,8% pa sploh ne. Glede na dejstvo, da sta obe slovenski krovni 

organizaciji, ki združujeta društva reševalnih psov (KZS in ZRPS), članici IRO, smo 

pričakovali višji odstotek tistih, ki oba sistema dobro poznajo (glej Slika 3.17 in Slika 3.18). 
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Naše temeljno vodilo je bilo preveriti mnenje vodnikov reševalnih psov o svojem položaju in 

o morebitni profesionalizaciji. Samo en anketiranec meni, da obstoječe stanje ustreza, 27,7% 

jih profesionalizacije ne bi podprlo, vendar menijo, da je potrebno obstoječe stanje izboljšati, 

kar 67,5% vodnikov pa bi profesionalizacijo podprlo (glej Slika 3.19). Glede na visok 

odstotek podpornikov profesionalizacije lahko sklepamo, da si vodniki želijo sprememb 

svojega položaja znotraj sistema reševanja. Anketirance, ki bi podprli profesionalizacijo 

vodnikov reševalni psov, smo vprašali, znotraj katere organizacije bi vodnike reševalnih psov, 

ob implementaciji profesionalizacije, umestili. Glede na dejstvo, da vodniki prostovoljci 

sodelujejo večinoma na akcijah pod poveljstvom določene enote sil za zaščito in reševanje, ni 

presenetljivo, da bi kar 68,5% anketiranih, ki bi podprlo profesionalizacijo, vodnike umestilo 

v posebej formirano organizacijo, ki bi nastala v okviru Civilne zaščite, 16,7% vprašanih bi 

jih umestilo v gasilske enote, 3,7% v policijo, 1,9% pa v vojsko (glej Slika 3.20). 

 

Hipotezo H1 smo potrdili, saj smo pokazali, da se je 80% anketiranih vodnikov z reševanjem 

pričelo ukvarjati tudi iz solidarnostnih razlogov (glej Tabela 3.2). Hipotezo H2, s katero smo 

predvidevali, da izobrazba vodnika vpliva na podporo profesionalizaciji vodnikov reševalnih 

psov, smo zavrnili (glej Priloga 2). Predpostavljali smo, da višje izobraženi vodniki reševalnih 

psov bolj podpirajo svojo profesionalizacijo kot njihovi nižje izobraženi kolegi. Naša 

predpostavka je temeljila na domnevi, da so višje izobraženi nekoliko bolj kritični do svojega 

neurejenega položaja in s tem tudi željni sprememb. Ravno tako smo zavrnili hipotezo H3 

(glej Priloga 2), kjer smo domnevali, da se nezaposleni vodniki lahko pogosteje udeležujejo 

vaj in usposabljanj kot redno zaposleni. Glede na dejstvo, da zahteva ukvarjanje z reševalno 

dejavnostjo z reševalnimi psi obilico prostega časa, smo predvidevali, da se tej dejavnosti 

posvečajo v večji meri vodniki, ki so nezaposleni, študentje in upokojenci, saj vaje, tečaji in 

usposabljanja potekajo nemalokrat tudi po več dni skupaj. Hipotezo H4, s katero smo 

predvidevali, da so se vodniki, ki so izšolali več psov, tudi udeležili več iskalnih akcij v 

Sloveniji, smo potrdili (glej Priloga 2). Šolanje psa je, kot smo že omenili, dolgotrajen proces, 

ki v povprečju traja dve leti in terja veliko vloženega dela in prostega časa. Sklepamo, da je 

vodnik, ki je izšolal že več psov, zelo izkušen in se je tako, skozi ves čas, ki ga je posvetil 

šolanju, udeleževal tudi vseh iskalnih akcij, na katere je bil kot vodnik reševalnega psa 

vpoklican. 

 

Večini vodnikov pomeni ukvarjanje z reševalno dejavnostjo z reševalnimi psi, čeravno gre za 

prostovoljno delo, način življenja, ki presega opredelitev vsakodnevnega konjička. Tako smo 
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v diplomski nalogi pokazali, da bi vodniki podprli profesionalizacijo svojega položaja v 

posebno enoto znotraj sistema Civilne zaščite in s tem dokončno uredili svoj status. 
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PRILOGE 

 

 

Priloga 1: SPSS - Deskriptivna analiza 

Priloga 2: SPSS - Analiza povezanosti spremenljivk 

Priloga 3: Anketni vprašalnik 

 

 

PRILOGA 1: SPSS - DESKRIPTIVNA ANALIZA 

 

 

Tabela 1: Spol VRP 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Starost VRP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Status VRP 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ZAPOSLEN 59 73,8 73,8 73,8 

NEZAPOSLEN, DIJAK, 

ŠTUDENT 
18 22,5 22,5 96,2 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Valid MOŠKI 40 50,0 50,0 50,0 

ŽENSKI 40 50,0 50,0 100,0 

Total 
80 100,0 100,0 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Valid 18-30 31 38,8 38,8 38,8 

30-50 41 51,2 51,2 90,0 

NAD 50 8 10,0 10,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  



 

 
 

UPOKOJENEC 3 3,8 3,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

Tabela 4: Izobrazba VRP 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid OSNOVNA ŠOLA 1 1,2 1,2 1,2 

SREDNJA ŠOLA 33 41,2 41,2 42,5 

VIŠJA, VISOKA ŠOLA 40 50,0 50,0 92,5 

MAGISTERIJ, DOKTORAT 6 7,5 7,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

Tabela 5: Lastništvo psov doslej 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ENEGA 36 45,0 45,0 45,0 

DVA 22 27,5 27,5 72,5 

TRI ALI VEČ 22 27,5 27,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

Tabela 6: Število izšolanih psov 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NOBENEGA 28 35,0 35,0 35,0 

ENEGA 38 47,5 47,5 82,5 

DVA 10 12,5 12,5 95,0 

TRI ALI VEČ 4 5,0 5,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

Tabela 7: Pasemska skupina 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid OVČARSKI, PASTIRSKI 16 20,0 20,0 20,0 



 

 
 

GONIČI, KRVOSLEDCI 4 5,0 5,0 25,0 

PRINAŠALCI, ŠARIVCI, VODNI PSI 39 48,8 48,8 73,8 

MEŠANCI 13 16,2 16,2 90,0 

DRUGO 8 10,0 10,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

Tabela 8: Status psa 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ŠOLANJE 28 35,0 35,0 35,0 

OPERATIVEN 48 60,0 60,0 95,0 

UPOKOJEN 3 3,8 3,8 98,8 

DRUGO 1 1,2 1,2 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

Tabela 9: Udeležba na reševalnih akcijah v Sloveniji 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NOBENE 23 28,8 28,8 28,8 

ENE 12 15,0 15,0 43,8 

OD DVE DO PET 15 18,8 18,8 62,5 

OD ŠEST DO DESET 8 10,0 10,0 72,5 

VEČ KOT DESET 22 27,5 27,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

Tabela 10: Udeležba na reševalnih akcijah v tujini 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NOBENE 70 87,5 87,5 87,5 

ENE 8 10,0 10,0 97,5 

OD DVE DO PET 2 2,5 2,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 



 

 
 

Tabela 11: Trening iskanja v naravi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NIČ 3 3,8 3,8 3,8 

ENO DO TRI 52 65,0 65,0 68,8 

TRI DO PET 22 27,5 27,5 96,2 

VEČ KOT PET 3 3,8 3,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

Tabela 12: Trening iskanja v ruševini 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NIČ 13 16,2 16,2 16,2 

ENO DO TRI 57 71,2 71,2 87,5 

TRI DO PET 9 11,2 11,2 98,8 

VEČ KOT PET 1 1,2 1,2 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

Tabela 13: Trening sledenja 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NIČ 71 88,8 88,8 88,8 

ENO DO TRI 9 11,2 11,2 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

Tabela 14: Trening ovir 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NIČ 14 17,5 17,5 17,5 

ENO DO TRI 63 78,8 78,8 96,2 

TRI DO PET 3 3,8 3,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

 



 

 
 

Tabela 15: Trening poslušnosti 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NIČ 2 2,5 2,5 2,5 

ENO DO TRI 62 77,5 77,5 80,0 

TRI DO PET 10 12,5 12,5 92,5 

VEČ KOT PET 6 7,5 7,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

Tabela 16: Udeležba na vajah in usposabljanjih  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NIKOLI 4 5,0 5,0 5,0 

ENKRAT 19 23,8 23,8 28,8 

DVAKRAT 18 22,5 22,5 51,2 

TRI ALI VEČKRAT 39 48,8 48,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

Tabela 17: Poznavanje sistema reševanja v Sloveniji 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NE 1 1,2 1,2 1,2 

DA 54 67,5 67,5 68,8 

DELNO 25 31,2 31,2 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

Tabela 18: Poznavanje delovanja mednarodne organizacije IRO 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NE 3 3,8 3,8 3,8 

DA 40 50,0 50,0 53,8 

DELNO 37 46,2 46,2 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 



 

 
 

Tabela 19: Podpora profesionalizaciji VRP 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NE, STANJE USTREZA 1 1,2 1,2 1,2 

NE, IZBOLJŠATI OBSTOJEČE 

STANJE 
22 27,5 27,5 28,8 

DA 54 67,5 67,5 96,2 

DRUGO 3 3,8 3,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

Tabela 20: Umestitev VRP 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid GASILCI 9 16,7 16,7 16,7 

POLICIJA 2 3,7 3,7 20,4 

VOJSKA 1 1,9 1,9 22,2 

POSEBNA 

ORGANIZACIJA 

ZNOTRAJ CZ 

37 68,5 68,5 90,7 

DRUGO 5 9,3 9,3 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PRILOGA 2: SPSS - ANALIZA POVEZANOSTI SPREMENLJIVK 

 

 

Tabela 1: Crosstabulation spremenljivk izobrazba in podpora profesionalizaciji VRP 

   PODPORA PROFESIONALIZACIJI VRP 

   NE DA Total 

IZOBRAZBA SREDNJA ALI 

MANJ 

Count 10 23 33 

Expected Count 9,9 23,1 33,0 

% within 

IZOBRAZBA 
30,3% 69,7% 100,0% 

VIŠJA ALI VEČ Count 13 31 44 

Expected Count 13,1 30,9 44,0 

% within 

IZOBRAZBA 
29,5% 70,5% 100,0% 

Total Count 23 54 77 

Expected Count 23,0 54,0 77,0 

% within 

IZOBRAZBA 
29,9% 70,1% 100,0% 

 

Tabela 2: Hi-kvadrat test izobrazba in podpora profesionalizaciji VRP 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,005
a
 1 ,943   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,005 1 ,943   

Fisher's Exact Test    1,000 ,569 

Linear-by-Linear 

Association 
,005 1 ,943 

  

N of Valid Cases 77     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,86. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 



 

 
 

Tabela 3: Crosstabulation spremenljivk status in udeležba na vajah in usposabljanjih 

   UDELEŽBA NA VAJAH IN USPOSABLJANJIH 

   NAJVEČ 

ENKRAT 

DVAKRAT ALI 

VEČKRAT Total 

STATUS REDNO 

ZAPOSLEN 

Count 16 43 59 

Expected Count 17,0 42,0 59,0 

% within 

STATUS 
27,1% 72,9% 100,0% 

NEZAPOSLEN Count 7 14 21 

Expected Count 6,0 15,0 21,0 

% within 

STATUS 
33,3% 66,7% 100,0% 

Total Count 23 57 80 

Expected Count 23,0 57,0 80,0 

% within 

STATUS 
28,8% 71,2% 100,0% 

 

Tabela 4: Hi-kvadrat test status in udeležba na vajah in usposabljanjih 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,292
a
 1 ,589   

Continuity Correction
b
 ,067 1 ,795   

Likelihood Ratio ,287 1 ,592   

Fisher's Exact Test    ,587 ,391 

Linear-by-Linear 

Association 
,288 1 ,591 

  

N of Valid Cases 80     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,04. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

 



 

 
 

Tabela 5: Crosstabulation spremenljivk število izšolanih psov in udeležba na reševalnih 

akcijah v Sloveniji 

   UDELEŽBA NA REŠEVALNIH AKCIJAH V SLO  

   

NOBENE ENE 

OD 

DVE 

DO 

PET 

OD ŠEST 

DO 

DESET 

VEČ 

KOT 

DESET Total 

ŠTEVILO 

IZŠOLANIH 

PSOV 

NAJVEČ 

ENEGA 

Count 23 12 13 6 12 66 

Expected Count 19,0 9,9 12,4 6,6 18,2 66,0 

% within 

ŠTEVILO 

IZŠOLANIH 

PSOV 

34,8% 18,2% 19,7% 9,1% 18,2% 100,0% 

DVA ALI 

VEČ 

Count 0 0 2 2 10 14 

Expected Count 4,0 2,1 2,6 1,4 3,8 14,0 

% within 

ŠTEVILO 

IZŠOLANIH 

PSOV 

,0% ,0% 14,3% 14,3% 71,4% 100,0% 

Total Count 23 12 15 8 22 80 

Expected Count 23,0 12,0 15,0 8,0 22,0 80,0 

% within 

ŠTEVILO 

IZŠOLANIH 

PSOV 

28,8% 15,0% 18,8% 10,0% 27,5% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabela 6: Hi-kvadrat test število izšolanih psov in udeležba na reševalnih akcijah v Sloveniji 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,824
a
 4 ,001 

Likelihood Ratio 23,102 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 18,211 1 ,000 

N of Valid Cases 80   

a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,40. 

 

Tabela 7: test bivariatne korelacije število izšolanih psov in udeležba na reševalnih akcijah v 

Sloveniji 

Correlations 

  ŠTEVILO 

IZŠOLANIH 

PSOV 

UDELEŽBA NA 

REŠEVALNIH 

AKCIJAH V SLO 

ŠTEVILO IZŠOLANIH 

PSOV 

Pearson Correlation 1,000 ,480
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 80,000 80 

UDELEŽEN ŠT. REŠ. 

AKCIJ V SLO  

Pearson Correlation ,480
**

 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 80 80,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PRILOGA 3: ANKETNI VPRAŠALNIK  

 

 

Spoštovani kolegi reševalci! 

Za namen ugotovitve približnega stanja naše dejavnosti v Sloveniji, Vas vljudno prosim, 

da mi izpolnjen vprašalnik vrnete po pošti ali na email. Z veseljem Vas obvestim o 

rezultatih, ko bodo ti pripravljeni. 

 

1. Spol: 

a) Moški 

b) Ženski 

 

2.  Starost: 

a) Od 18 do 30 let 

b) Od 30 do 50 let 

c) Nad 50 let 

 

3.  Status: 

a) Zaposlen 

b) Nezaposlen (tudi dijak ali študent) 

c) Upokojenec 

 

4.  Zaključena šolanje/izobrazba: 

a) Osnovnošolsko 

b) Srednješolsko 

c) Višje in visokošolsko 

d) Mag. ali dr. znanosti 

 

5. Koliko psov ste  imeli  doslej: 

a) Enega 

b) Dva  

c) Tri ali več 

 

6. Koliko psov ste že izšolali za reševanje: 

a) Nobenega  

b) Enega 

c) Dva 

d) Tri ali več 

 

7. V katero skupino pasem spada Vaš pes: 

a) Ovčarski in pastirski psi 

b) Goniči in krvosledci 

c) Ptičarji 

d) Prinašalci, šarivci in vodni psi 

e) Mešanci 

f) Drugo 

8. S katero kinološko disciplino se poleg reševanja še ukvarjate: 

a) Nobeno 

b) Agility 

c) Obramba 



 

 
 

d) Rally obedience 

e) Freesbe 

f) Terapija 

g) Drugo 

 

9. Z reševanjem se ukvarjam ker (označite samo en odgovor): 

a) Lahko aktivno preživljam prosti čas s psom 

b) Se udeležujem tekmovanj 

c) Se rad/a udeležujem usposabljanj v tujini 

d) Želim pomagati ljudem v nesreči 

e) V to dejavnost so me usmerili po osnovnem šolanju psa 

f) Ta dejavnost sodi v moj poklic  

g) Drugo 

 

10. Na kateri stopnji se trenutno nahajate: 

a) V fazi šolanja 

b) Pes je usposobljen za akcije – je operativen 

c) Pes je upokojen 

d) Drugo: _______ 

 

11. Koliko reševalnih akcij ste se do sedaj že udeležili v SLO: 

a) Nobene 

b) Ene 

c) Od 1 do 5 

d) Od 5 do 10 

e) Več kot 10 

 

12.  Koliko reševalnih akcij ste se do sedaj že udeležili v tujini: 

a) Nobene 

b) Ene 

c) Od 1 do 5 

d) Od 5 do 10 

e) Več kot 10 

 

13.  Katere vrste  reševalnih akcij ste se udeležili SLO (odgovarjajo le udeleženci 

akcij): 

a) Iskanja pogrešanih v naravi 

b) Iskanja pogrešanih v ruševini 

c) Iskanja zasutih pod snegom 

d) Iskanja pogrešanih v vodi 

e) Nisem se udeležil 

 

14. Koliko ur na teden namenite treningu iskanja v naravi: 

a) Nič 

b) 1 do 3 ure 

c) 3 do 5 ur 

d) Več kot 5 ur 

 

15. Koliko ur na teden namenite treningu iskanja v ruševini: 

a) Nič 



 

 
 

b) 1 do 3 ure 

c) 3 do 5 ur 

d) Več kot 5 ur 

 

16. Koliko ur na teden namenite treningu sledenja: 
a) Nič 

b) 1 do 3 ure 

c) 3 do 5 ur 

d) Več kot 5 ur 

 

17. Koliko ur na teden namenite treningu na ovirah in na neprijetnem materialu: 

a) Nič 

b) 1 do 3 ure 

c) 3 do 5 ur 

d) Več kot 5 ur 

 

18. Koliko ur na teden namenite treningu poslušnosti: 

a) Nič 

b) 1 do 3 ure 

c) 3 do 5 ur 

d) Več kot 5 ur 

 

19. Kolikokrat letno se udeležite tečajev, usposabljanj ali vaj doma ali v  tujini: 

a) Nikoli 

b) 1-krat 

c) 2-krat 

d) 3-krat ali več 

 

20. Poznate  delovanje sistema reševanja s psi v SLO: 

a) Da  

b) Ne 

c) Delno 

 

21. Poznate delovanje mednarodne organizacije reševalnih psov IRO (Internationale 

Rettungshunde Organisation/International Rescuedogs Organisation): 

a) Da 

b) Ne 

c) Delno 

 

22. Ali bi podprli profesionalizacijo vodnikov reševalnih psov v SLO: 

a) Ne, trenutna ureditev je ustrezna 

b) Trenutno ureditev bi sicer bilo potrebno izboljšati, vendar ne podpiram 

tovrstne ureditve 

c) Da, saj menim, da bi le tako lahko vodniki reševalnih psov delovali bolje 

d) Drugo________________________________________________ 

 

23.  ODGOVARJAJO TISTI, KI SO NA PREJŠNJE VPRAŠANJE ODGOVORILI 

„DA“ Če bi podprli profesionalizacijo vodnikov reševalnih psov v SLO, znotraj 

katere obstoječe organizacije bi jih umestili: 

a) Gasilci 



 

 
 

b) Policija 

c) Vojska 

d) Posebna organizacija znotraj Civilne zaščite 

e) Drugo 

 

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje in želim še veliko uspeha pri nadaljnjem delu z 

reševalnimi psi! 
 

 

 


