Vsakpespotrebuje pasioSolo
>Vsem,ki imajokuike,bi respriporoCil,
zlastiizpit B-BH.S takoSolanim
naj si privo5tijoSolanje,
gre
potem
povsod,
psom
lastnik
na aWobus,
na sprehod,v hribe...Samie na daledopazimpsa,ki ni
je neposluien,<<
pravidolgoletni
v drugepsein v ljudi,v kolesarie,
voziCke,
sociafiziran,
ki se zagania
kinologBranePirc.
UnIl PrrrnNrr
S koncem poditnic se je pri
Kinololkem druStvu f esenice na Lipcah pri Blejski Dobravi zatel tudi tetaj Solanja psov. Pogovarjali smo
se s predsednikom druStva
Branetom Pircem, dolgoletnim kinologom in vzrediteljem psov, ki je v svoji
35-letni karieri izSolal Ze
prek z5oo psov (in njihovih
lastnikov), vodi pa tudi pasji hotel Perun in zaveti5de
za pse.
t
Zakaiie
da psa
pripeliemo v pasio Solol
>Vsakpes potrebujeSolanje.
Majhen ali velik. Pa ne samo
pes, tudi vsak lasbrik psa. V
pasji Soli se tako pes kot lastnik socializirata, pridobita
nujno potrebno znanie.<<
Kdai ie prava starost, da psa
pripeliemo na tetai?

>>Pesse lahko zadne Solati,
ko ima Stiri mesece. Zatnemo z malo 5olo,ki traia Stiri
mesece,tu gre bolj za udenje lastnika kot psa. Slediio
vaje poslu5nosti, kot so
ukazi poleg, sedi, prostor,
vaje sledenja.Pri enem letu
starosti se nato dela izpit A,
pri petnajstih mesecih pa
izpit B-BH - gre za socializacijo v urbanem okolju.
Prav izpit B-BH je po mojem mnenju najbolj pomemben izpit za vsakega
psa, saj se naudi reagirati v
urbanem okolju, na ulici,
med pe5ci, kolesarii, avtomobili. Pes,ki ima ta izpit,
je 'narejen' in lahko redem,
da je to pes, ki mu lastnik
potem lahko zaupa...
Ves Cas poudariate, da ne
Solate samo psdv, ampak
tudi niihove lastnike.
>Tako je. Cisto na zadetku
izpita B-BH pi3ejo test las-

tniki psov. V testu nas zanimajo osnovne stvari glede ravnanja s psom, kdai
ga denimo hranijo in podobno. Deistvo ie, da je
vsak pes slika lastnika.<<
Pa obstaia pasma psov, za
katero bi lahko rekli, da ie
boliutliival
>Ni pasme ali me5anca,ki
se ga ne bi dalo iz5olati. Le
da nekateri potrebujejo
ved, drugi manj tasa. To je
odvisno tudi od sodelovanja lastnika. Res pa je, da
so pasme, kot so nemSki
ovdar, labradorec, zlati prinalalec, bolj utljive in so
zato tudi najbolj priljubljene. Na drugi strani pa so
denimo haskiji, samojedi,
ki so bolj trmasti in svojeglavi in zahtevajo ved dela
in vztrajnosti. Sicer pa zadnja leta ugotavljam, da ljudje dedaljebolj Zelijo majhne pse, s katerimi je tudi

manj stro5kov. Zavedati se
je namred treba, da je pes
tudi stroSek.Ce hode5, da
je zdrav, ga mora3 hraniti s
kvalitetno hrano, ki meseCno stane tudi po petdeset
ewov.<<
Bi torei svetovali vsem lastnikom psov, nai psa (in
sebe) pripelieio v pasio
Solol
Vsem, ki imajo
"Vsekakor!
kuZke, bi res priporotil, naj
si privoSdijo Solanje, zlasti
izpit B-BH. S tako Solanim
psom gre potem lastnik povsod, na avtobus, na sprehod,
v hribe ... Sam Ze na daled
opazim psa, ki ni socializiran, ki se zaganja v druge
pse in v ljudi, v kolesarie,
vozidke, je neposlu5en. Tetaj pa je ne nazadnje pomemben tudi zato. da se
izobrazi lastnik psa. Kot
sem 2e rekel: vsak pes je slika lastnika...

BranePircs psitkoAsto

