Povzetki predstavitev
Šolanje psov za življenje v urbanih okoljih
Vse večje število psov v urbanih okoljih kaže na nujno potrebo šolanja tako lastnikov
psov kot psov za mirno sobivanje. Dogodki iz preteklega leta kažejo, da je takšno šolanje
nujno potrebno, pri čemer apeliramo tudi na strokovnost različnih pasjih šol. Trenutno
zakonodaja omogoča odprtje pasjih šole ne glede na strokovno usposobljenost ali
infrastrukturne pogoje. Vladi predlagamo, da se uredi zakonodaja glede šolanja psov
tako iz vidika obveze novih lastnikov kot tudi z vidika zaostritve pogojev za takšno
dejavnost.
Sašo Cvek, Komisija za šolanje KZS

Problematika davčne zakonodaje
V zadnjem obdobju FURS kot davčne zavezance intenzivno obravnava vzreditelje, ki
vzrejajo pod okriljem Kinološke zveze Slovenije (KZS). KZS sicer nima težav s tem, da bi
tiste, ki se ukvarjajo z vzrejo psov kot s profitno dejavnostjo, obdavčili. A glavno vodilo
vzreje pod okriljem naše zveze je ravno zasledovanje neprofitne vzreje z namenom
izboljšanja lastnosti pasem (zdravstvenih, značajskih, fizičnih itn). To praviloma pomeni,
da etični vzreditelji zbirajo vzrejne kombinacije po neprofitnem ključu, uporabljajo
plemenjake iz oddaljenih koncev sveta, uvažajo novo kri, preverjajo zdravje in delajo
genetske teste tako za svoje vzrejne pse kot za njihove potomce. Poleg tega etična vzreja
psov pomeni velik poudarek socializaciji mladičev, nadstandardni oskrbi in namestitvi
psov, vzgoji, razstavam oziroma promociji pasem itd. Vse to je povezano z velikimi
stroški, ki jih FURS ne upošteva pri odmerjanju davkov vzrediteljem. Hkrati pa KZS vodi
odlično evidenco psov in so FURS podatki lažje dostopni kot so podatki tistih, ki vzrejajo
brez rodovnikov izven našega okrilja, izključno zaradi denarja. KZS meni, da so težava
ravno slednji, ki v leglih vidijo zgolj zaslužek, zaradi česar pogosto povzročajo trpljenje
tudi živalim. Takih FURS zelo pogosto ne zazna, ker je to povezano z bolj poglobljenimi
preiskavami in pridobivanjem podatkov, a menimo, da jim morali ne glede na to
posvetiti vso pozornost. Predlagamo torej spremembo davčne zakonodaje na način, da
bi ta upoštevala vse stroške etične vzreje in da bi morda uvedla tudi prag, do katerega je

vzreja lahko ljubiteljska in ne profitna (npr. število rodovniških legel v določenem
obdobju,
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nek

podoben

ključ).

Andreja Novak, KZS

Šolanje psov za odkrivanje COVID-19 pozitivnih oseb – primer povezovanja
kinologije z medicino in raziskovalno dejavnostjo
Pse že dalj časa uporabljajo za odkrivanje in preprečevanje različnih bolezni, kot so na
primer Parkinsonova bolezen, nekatere oblike raka, sladkorna bolezen in epilepsija, z
razmahom epidemije COVID-19 pa se uspešno uporabljajo tudi za odkrivanje SARS-CoV2 pozitivnih oseb. V nekaterih državah v ta namen izšolane pse že uporabljajo, zato
želimo v Kinološki zvezi Slovenije ustanoviti skupino vodnikov in psov, ki bodo pričeli s
šolanjem psov za ta namen. V skupini bo sodelovalo 4-6 vodnikov s psi in strokovnjaki s
področja medicine in veterine, ki bodo zagotovili varen potek usposabljanja. Tako
izšolani psi bodo lahko vključeni v odkrivanje okuženih oseb v situacijah, kjer je
potreben hiter pregled velikega števila oseb.
Ta projekt je tudi začetek sodelovanja Kinološke zveze Slovenije z inštitucijami znanja,
za katero smo prepričani, da lahko doprinese k hitrejšemu razvoju kinologije pri nas in
vključevanju kinološkega znanja v reševanje nekaterih problemov širšega družbenega
pomena. V ta namen želimo tudi spodbuditi visokošolske organizacije k razširitvi
ponudbe predmetov s kinološko vsebino.
Sašo Cvek in Peter Dovč, KZS

Pobuda Komisije za reševalne pse
Komisija za reševalne pse pri Kinološki zvezi Slovenije (KRP KZS) sodeluje kot ena
izmed nevladnih organizacij v sistemu zaščite, reševanja in pomoči. Naloge zaščite,
reševanja in pomoči so opredeljene v 71. členu, delovanje nevladnih organizacij pa je
definirano 73. členu Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vodniki in
njihovi reševalni psi, ki so uvrščeni v območne enote skupine za iskanje pogrešanih
oseb, sodelujejo na iskalnih akcijah pogrešanih oseb in delujejo v sistemu zaščite,
reševanja in pomoči. Javne reševalne službe so definirane v 74. členu Zakona o varstvu
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pred naravnimi in drugimi nesrečami, kjer vodniki reševalnih psov niso omenjeni. KZS
daje pobudo, da se v 1. odstavek 74. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami doda šesta alineja:
- Skupine za iskanje pogrešanih oseb, ki jih upravljajo Regijske skupine za iskanje
pogrešanih oseb, ki delujejo v okviru KZS in ZRPS (Zveza vodnikov reševalnih psov).
Prof. dr. Peter Dovč, KZS
Lovski psi kot posredni izvajalci javne službe in dejavnosti v javnem interesu
V Republiki Sloveniji je registriranih približno 250.000 psov. Od tega jih ima 4085 status
lovsko uporabnega psa, kar pomeni, da pripadajo eni izmed zgodovinsko in strokovno
priznanih pasem ti. lovskih psov (ptičarji, prinašalci, goniči, barvarji, jamarji itn.) ter, da
so svojo uporabnost za lov nedvoumno dokazali na ustreznih preizkušnjah. Od teh ima
680 psov opravljeno izjemno zahtevno preizkušnjo po krvni sledi in letno opravijo
približno 3000 iskanj ranjene divjadi (2906 v letu 2020 in 3254 v letu 2019). Na podlagi
določb ZDLov-1 lovci pod pogoji javne službe izvajamo med drugim tri bistvene naloge v
javnem interesu:
-

izvajamo načrtovani odvzema divjadi v skladu z načrti upravljanja z divjadjo ter

izvajamo odstrel bolne ali poškodovane divjadi;
-

sodelovanje pri izvajanju ukrepov preventivnega zdravstvenega varstva divjadi in

dostavljanje poginule divjadi v veterinarski pregled;
-

izvajamo nadzorne naloge v loviščih v okviru lovsko čuvajske službe.

Drugo in tretjo izmed naštetih nalog opravljamo tudi kot javno pooblastilo. Pravilnik o
uporabi lovskih psov v loviščih pa določa, da je lovski pes najnujnejše osnovno sredstvo
za opravljanje gojitvenih in lovskih opravil, kar zajema tudi in predvsem vse zgoraj
naštete naloge. Lovci naštetih in vseh ostalih nalog v okviru javne službe, javnih
pooblastil in nalog v javnem interesu nikakor ne moremo izvajati brez naših lovskih
psov. V preostalem delu veljavne zakonodaje pa lovskim psom ni priznan ustrezen
status, kot so ga deležni preostali delovni psi (službeni psi varnostnih struktur,
pomočniki invalidov, pašni psi, itn.). Zaradi pomanjkanja ustreznega statusa in enačenja
lovskih psov z družabnimi psmi kar se tiče omejitev pri npr. šolanju, uporabi in zakonski
zaščiti je interes za lastništvo lovskih psov na zgodovinskem minimumu, število teh
nujno potrebnih lovčevih pomočnikov pa močno upada. Lovci želimo zato na predmetni
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seji prikazati nujno potrebo smiselne izenačitve statusa lovskih psov z ostalimi
delovnimi psmi v povezavi z nalogami, ki jih opravljajo.
Ian Martin Koštomaj, Kinološka zveza Slovenije
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