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Uvodnik

Pred vami je letošnja prva številka Bi-
striških Tačk, ki povzema delovanje 
društva  v prvi polovici leta 2015.

Začelo se je z rednim občnim zborom 
in delno spremembo v organih društva. 
Boštjan Ropič si je kot predsednik zaželel 
nekaj odmora, saj mu je obilica službe-
nih in privatnih obveznosti načela zdrav-
je. Upam, da pride čim prej v staro for-
mo, ter se nam pridruži. Odstop je tako v 
skromni kadrovski bazi terjal nekaj rošad, 
od katerih je verjetno najpomembnejša 
pridobitev novi vodja šolanja Branko Šu-
ler, ki me bo po mnogih letih nadomestil. 
Sam sem moral prevzeti vodenje dru-
štva, za kar mi je bila ponujena izdatna 
pomoč pri delu. Naslednji pomembnejši 
sklep občnega zbora je imenovanje dol-
goletnega gospodarja Emila Keršiča za 
častnega člana. 
 V marcu smo pričeli s spomladan-
skimi tečaji šolanja. Tečaje smo zaključili 
z izpiti v mesecu juniju.
 Ob dnevu zemlje smo predstavi-
li svoje delo Bistriškim osnovnošolcem. 
Zaradi velikega obiska smo jih razdeli-
li v več skupin. Ob občudovanju znanja 
naših psov, jim je veliko pomenilo, da so 
lahko z psmi navezali kontakt in razblinili 
morebitne strahove. Želja obeh stani je 
bila, da se najkasneje čez leto zopet sre-
čamo.
 V aprilu smo se lotili akcije čiščenja 
društvenih prostorov in okolice. Bili smo 
hrabri in odločni, da smo pregnali tudi 
dež, ki nam je želel preprečiti načrte.

 Manj uspešni s preganjanjem dež-
ja smo bili maja na tekmi za kvalifikaci-
je in državno prvenstvo v agilityju. Dež 
je pregnal kup nastopajočih v 1. nivoju, 
medtem ko so se stare mačke in mačkoni 
iz 2. in 3. nivoja borili kljub vremenskim 
nevšečnostim.
 Še bolj kot agilitaši so bile tekmo-
valno aktivne tekmovalke v klasiki. Med 
večje uspehe sodi ekipna zmaga na tek-
mi za pokal Vomar v Celju. 
 Tik za društvenimi izpiti smo v ne-
deljo 14. julija gostili  tekmo v frizbiju. Za 
razliko od lanske je letošnja prireditev 
potekala le en dan. 
 V drugem delu sezone je pred nami 
obilica nalog. Med prednostne sodi je-
senski tečaj šolanja psov za organizacijo 
katerega so se aktivnosti že pričele. Temu 
sledi udeležba na tekmovanjih v agilityju 
in klasiki, ter  kot krona letošnji zaključek 
s finalno tekmo pokala Vomar (državno 
prvenstvo). Na njej bo verjetno ognjeni 
krst doživela  Anja Jug, ki je uspešno za-
ključila izobraževanje za polagalko sledi. 
Enako uspešen je bil pri izpitu za sodni-
škega pripravnika Branko Šuler. 

 Tokratno številko zaključujemo s 
predstavitvijo trenutno najpopularnejše 
službene pasme malinois. Upam, da je 
njena popularnost ne bo ugonobila, kot 
že mnoge pred njo.

Se vidimo na poligonu.

Marjan GUMZEJ
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2.tekma za Flipsi pokal v pasjem frizbi-
ju, 14.6.2015

V nedeljo, 14.6. so se tako zbrali lju-
bitelji letečih frizbijev in psov in 
se pomerili v treh disciplinah, ki 

so štele za skupni seštevek Flipsi pokala 
v pasjem frizbiju.

 Letos je bila tudi vremenska napo-
ved zelo obetavna, nekoliko nas je skrbel 
le veter, ki je še dan pred tekmo nekoliko 
oteževal pripravo tekmovalnega polja. 
Na dan tekmovanja pa nas je kljub vse-
mu pozdravilo sonce in tudi vetrovne 
razmere so bile enakovredne za vse tek-
movalce.

 Tekmovalci so lahko tekmova-
li v treh različnih disciplinah: Super pro 
Toss& Fetch, Dogdartbee in Time Trial. 
Kot novost letošnjega pokala, pa so ime-
li možnost nastopanja tudi otroci do 12 
let, ki so tekmovali v dveh ločenih zanje 
prilagojenih disciplinah.

 Število tekmovalcev vztrajno nara-
šča, tako se je letos tekmovanja udeleži-
lo že 30 tekmovalnih parov iz Slovenije 
in Hrvaške. Tekmovalci se z veseljem vra-

čajo v Slovensko Bistrico, saj so zmeraj 
zelo zadovoljni z izvedbo in samo lokaci-
jo tekmovanja. 

 Tekmovanje smo začeli z disciplino 
Super pro Toss&Fetch. Pri  tej disciplini 
tekmovalci v 90 sekundah poskušajo psu 
vreči čim več metov, kolikor se le da da-
leč. Vsi uspešno ujeti meti se točkujejo in 
daljši kot je met, več točk se podeli. Na 
koncu po dveh rundah zmaga tekmoval-
ni par, ki zbere največ točk.

 Najbolje uvrščeni v disciplini Super 
pro Toss& Fetch: 
1. mesto: Jean McCollister in Olivia
2. mesto: Klemen Pavačič in Greta
3. mesto: Dejvi Kolar in Ink

Kot je sedaj že skoraj tradicionalno, je tudi letos v sode-
lovanju s ŠD Flipsi, na društvenem poligonu potekalo 
tekmovanje v pasjem frizbiju.

Urška KRAMAR
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 Sledila je hitra disciplina Time Trial, 
pri kateri tekmovalec poskuša v najkraj-
šem možnem času psu vreči dva meta, 
ki ju mora pes ujeti na določeni razdalji 
ter ju čim hitreje vrniti vodniku. Zmaga 
tekmovalni par, ki jima to uspe v najkraj-
šem času.

 Najbolje uvrščeni v disciplini Time 
Trial: 
1. mesto: Rikardo Komen in Aragon
2. mesto: Urška Kramar in Buci
3. mesto: Jean McCollister in Olivia

 Na koncu smo se pomerili še v di-
sciplini Dogdartbee. Disciplina je podob-
na pikadu,saj je pomembna natančnost 
meta. Največ točk prinašajo frizbiji ujeti v 
centru igralnega polja- tarče. 

 Najbolje uvrščeni v disciplini Dog-
dartbee: 
1. mesto: Rikardo Komen in Aragon
2. mesto: Tina Perc Horvat in Tya
3. mesto: Jean McCollister in Bamm 
Bamm

 
 Ponovno so se izkazali tudi naši 
sponzorji, ki so najboljše tekmovalce v 
vseh disciplinah nagradili z bogatimi 
nagradami. Najboljši so prejeli nagrade 
v obliki pasje hrane Fitmin, našega glav-
nega sponzorja CaniFit, izdelke Pasje pe-
karne Hov- Hov,  bone za fotografiranje 
pri Anji Troha, frizbije in cufe pa je pri-
spevalo ŠD Flipsi.
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Izpiti šolanih psov

Trinajstega junija so na društvenem 
poligonu potekali izpiti šolanih 
psov. Svoje znanje je preizkusilo 

sedem vodnikov s svojimi psi. Dva sta 
opravljala izpit po programu ISP A, štirje 
po programu B-BH in eden po najvišjem 
programu  IPO 3.

 V veselje nam je bilo, da sta se nam 
pri opravljanju izpitov pridružila naša 
prijatelja, izkušena kinologa iz KD Trbo-
vlje, ki sta s svojima mladima belgijskima 
ovčarjema opravljala izpit B-BH.

 Že v zgodnjih jutranjih urah smo 
začeli z vajami sledenja po programu 
IPO 3. Kljub temu, da vremenski pogoji 
za sledenje niso bili najbolj primerni, saj 
je pihal močan veter, je pes svoje delo su-
vereno opravil in si prislužil lepo oceno 
s strani sodnice. Dogajanje se je nadalje-
valo na poligonu društva. Sledil je pisni 
del izpita B-BH,  vaje poslušnosti po vseh 
programih in vaje obrambe po najvišjem 
programu. Na koncu so vodniki v sklopu 
izpita B-BH pokazali, kako ubogljivi so nji-
hovi psi v urbanem okolju. Vsi »izpitniki« 

Spomladanski tečaji so se zaključili in naši  tečajniki so 
na izpitih pokazali, kaj so se s svojimi štirinožci naučili. 
Bili so več kot uspešni.

Branko ŠULER

6

so se odlično odrezali in prejeli pohvale 
za opravljeno delo. 

 Seveda pa ne gre pozabiti na naše 
vestne inštruktorice, ki so bdele nad te-
čajniki in pokazale, da so vešče svojega 
dela.

 Ob koncu so se nam pridružili tudi 
tečajniki, ki so v spomladanskem terminu 
obiskovali malo šolo in bodo šolanje na-
daljevali jeseni. Tako smo skupaj ob pri-
jetnem vzdušju sklenili dogajanje. Naši 
člani so poskrbeli tudi za to, da nismo bili 
lačni, saj so bile mize polne dobrot z žara 
in sladic. Druženje se je nadaljevalo do 
poznih popoldanskih ur.

 Veseli pa dejstvo, da se je kar ne-
kaj tistih, ki so opravili izpite, odločilo za 
nadaljnje delo s svojimi psi v društvu. To 
daje potrditev, da delamo kakovostno, in 

da se ljudje v društvu dobro počutijo.



7

Minca MALE

Dan Zemlje in obisk osnovnošolcev

Najprej sta jih pred-
sednik in pod-
predsednik poz-

dravila ter jim razložila 
nekaj osnovnih informacij 
o psih in o tem kar bodo 
videli. Nato so si na poli-
gonu lahko ogledali kako 
se uči pse v različnih sta-
rostnih obdobjih.

 Začeli so mladički, ki 
so prikazali sedi, prostor 
ter hojo ob nogi. Otrokom 
je bilo medtem razloženo 
kako se pravilno nauči 
mladička izvesti nalogo s 
pomočjo hrane in kako ga 
nagraditi z igračo po pra-
vilno izvedeni nalogi. 
Sledili so jim mladi psi, ki 
so zraven sedi prostor in 

hoje ob nogi prikazali še 
obrate, zavoje levo in de-
sno, čakanje na mestu, ko 
se vodnik oddalji, ter pri-
hajanje do vodnika, ko jih 
ta pokliče. 

 Ob spremljavi razla-
ge so odrasli psi prikazali 
še ustavljanje med tekom, 
prinašanje predmeta čez 

Ob dnevu zemlje, 23. aprila, so Kinološko društvo Slov-
enska Bistrica, skupaj z učiteljicami, obiskali šolarji, od 
prvega do četrtega razreda 2. Osnovne šole Slovenska 
Bistrica.
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preskok in plezalno steno 
ter vajo naprej, ko mora 
pes na vodnikov ukaz teči 
stran od vodnika v smeri, 
ki jo ta pokaže z roko in 
se na ukaz uleči. Otroci so 
lahko videli, da se tudi pri 
psih, ki že znajo več še ve-
dno dela s pozitivno mo-

tivacijo v obliki besedne 
pohvale, hrane in igrače. 

 Sledila je predsta-
vitev agilitya, kjer je pes 
preskakoval ovire, skočil 
čez visečo gumo, tekel 
čez most, tunel, zibelko in 
skozi slalom ter premagal 

plezalno steno. Nekatere 
ovire so potem preizkusili 
še otroci sami. 

 Na koncu so si ogle-
dali še vaje obrambe, kjer 
sta jim bili najbolj zanimi-
va iskanje, kjer je pes pre-
iskal zaklone, našel skrite-
ga markerja in z lajanjem 
povedal vodniku kje se 
skriva, ter napad na psa v 
gibanju, kjer marker z ve-
čje razdalje psu grozi in 
teče proti njemu, le ta pa  
mora steči proti njemu in 
zgrabiti rokav in tako mar-
kerja ustaviti. 

 Na koncu so se otro-
ci še odžejali, se poslad-
kali s piškoti in jabolki, psi 
pa so uživali ob njihovem 
trepljanju.
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Alenka ŠULER

Spomladanska delovna akcija

Pomlad počasi razkri-
va svojo paleto pisa-
nih barv. Lepo je, ko 

nas po dolgi zimi obsije  
toplo sonce in nas zvabi 
na plano. To pa je tudi čas, 
ki ga radi izkoristimo za 
temeljito čiščenje in ure-
janje okolice.

 Tudi v Kinološkem 
društvu Slovenska Bistrica 
nismo bili izjema. Tretji vi-
kend v mesecu aprilu smo 
organizirali delovno ak-
cijo. Kljub temu, da nam 
vremenske razmere niso 
bile najbolj naklonjene,  je 
bil odziv naših članov po-
zitiven. Znova smo potrdi-
li rek, da hrabre spremlja 
sreča, saj se nismo ustraši-
li nekaj padavin.

 Tokratna delovna 
akcija je potekala dva dni, 
kar se je izkazalo za dobro 
zamisel, saj si je v dveh 
terminih lažje utrgati ne-
kaj uric in posledično je 
bila tudi udeležba večja. 

 Prva skupina se je 
zbrala v petek popoldan. 
Naše pridne članice so 
opravile generalno čišče-
nje prostorov društva, 
člani pa so se spoprijeli z 
urejanjem okolice. Očistili 
so pot ob poligonu in in 
pobrali veje v gozdu, kjer 
parkirajo vozila ob kinolo-
ških prireditvah.   

 V soboto dopoldne 
je del skupine nadaljeval s 
čiščenjem v gozdu in po-
pravilom ceste, ki vodi do 
društva, ostali pa so ure-
jali neposredno okolico 
naše hiše.

 Celotna delovna ak-
cija je potekala v pozitiv-
nem vzdušju. Tako nam je 
tudi tokrat uspelo združiti 
prijetno s koristnim. Dru-
ženje, delo in kanček hu-
morja so sestavine, ki nas 
vedno znova povežejo in 
nam dajejo zagon. Tako 
smo bili z načrti že v pri-
hodnjih dejanjih. 

Prva delovna akcija v tem letu je za nami. Pridnih rok, ki 
so se odzvale je bilo veliko.
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Mojca SMODE

Agility tekma 2015

Organizacija tako velikega dogod-
ka zahteva angažiranost članov, 
ter kar nekaj priprav. Ovire mo-

rajo ustrezati  FCI standardom. Potrebno 
pa je tudi poskrbeti za pijačo jedačo in 
popestritev med odmori.

 Letos se jih je na tekmo prijavilo 
nadpovprečno dosti tekmovalcev, ven-
dar pa smo imeli veliko smolo z vreme-
nom in si jih je kar nekaj premislilo. Deže-
valo je že cel teden pred tekmo in seveda 
na dan tekme, zato smo se morali še bolj 
potruditi da smo tekmo izpeljali kvalite-

tno. Kar nam je na koncu tudi uspelo in 
za konec nam je posvetil tudi sonček.

 Zaradi kvalifikacij so bili tekmoval-
ci pod večjim pritiskom, zato je bilo na 
razmočenem terenu kar nekaj padcev, 
vendar brez poškodb. Kljub temu pa je 
našim članom uspelo osvojiti kar zavidlji-
ve rezultate. Naša članica Mojca Smode 
Kovačič je z Belizejem dosegla 2. mesto, 
Teja Pušaver in Napoleon 8. mesto, Veler 
Eva in njena šnavcerka Nelly sta bile na 
žalost diskvalificirani.

Tudi letos je v maju  na KD Slovenska Bistrica potekala 
agility tekma za državno prvenstvo ter kvalifikacije za 
svetovno prvenstvo  in  european open.
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To lahko v veliki meri pripišemo dej-
stvu, da so psi predvsem družab-
niki in spremljevalci, ki živijo v te-

snem sožitju s svojim človekom.

 Vsak pes, tako majhen kot velik pa 
potrebuje tudi ustrezno nego, na kar ne 
smemo pozabljati, če želimo, da mu bo v 
svojem kožuščku karseda udobno in pri-
jetno. Zmotno je namreč mišljenje, ki je 
žal pri nas še vedno v veliki meri priso-
tno, da velik pes ne potrebuje posebne 
nege oziroma, da kratkodlakega psa ni 
potrebno česati. Kot oseba, ki se vsako-
dnevno srečujem s psi in njihovo nego, 
saj je to moje delo, vam lahko povem, da 
je še tako velik ali majhen, dolgodlak ali 
kratkodlak kuža zelo vesel, ko očedimo 
njegov kožušček in iz njega odstranimo 
vso odmrlo dlako in umazanijo.

 V prvi vrsti je zelo pomembno, da 
za psa izberemo ustrezno kozmetiko s 
katero ga bomo negovali. Sama v svojem 
salonu uporabljam izdelke 100% narav-
ne kozmetike, ki ne povzročajo alergij, 
kože ne izsušijo in s tem blagodejno vpli-
vajo na dlako. Za vsak tip kože, barve in 
dlake psa lahko izberemo najbolj primer-
ne šampone, balzam in druge preparate, 
tako da pri negi dosežemo čim boljši uči-
nek. 

 Naslednji zelo pomemben dejav-
nik pri negi psa je, razčesavanje in krta-
čenje. Stremeti moramo k temu,  da bi 
bilo česanje in razvozlavanje za psa čim 
bolj prijazno, da mu z odstranjevanjem 
vozlov in filca pod dlako ne bi povzro-
čali nepotrebnih bolečin . Za psa je zelo 
pomembno, da se z njegovega kožuha 

Tamara FLIS

Pravilna nega psa
Podobno kot v drugih evropskih državah se tudi v Slo-
veniji povečuje število psov, tako majhnih kot velikih, 
pasemskih, kot tudi mešančkov. 

barva 1

barva 2

Vaš pasji      salon
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odstranimo vse vozle in filc, saj koža tam, 
kjer je pes zavozlan, ne diha, posledično 
pa lahko prihaja do vnetij in izpuščajev, 
koža je razdražena in srbeča, prav tako 
pa je takšna dlaka idealna za zajedavce, 
ki kužku še dodatno povzročajo nevšeč-
nosti in slabo počutje. Za krtačenje tako 
izberemo pravilno krtačo in glavnike, 
primerne za posamezno dolžino in go-
stoto dlake, da se ta ne poškoduje in da s 
krtačenjem dosežemo željen učinek.

 Tretji zelo pomemben del nege pri 
psu je nega tačk, blazinic in krempljev, 
saj mu le ta omogoča zdrav način giba-
nja. Nepravilno postriženi in zanemarje-
ni kremplji psu onemogočajo pravilno 
gibanje in posledično deformacijo tačk. 
Striženje krempljev je zahtevno in zahte-

va svoj čas in previdnost, še posebej pri 
kužkih, ki imajo kremplje temnejše bar-
ve – tukaj se namreč ne vidi, do kod sega 
živi del kremplja, in se lahko psa zelo hi-
tro rani.

 Tudi pri psu moramo redno skrbe-
ti za čistočo ušes in oči. Ušesa in oči so 
eden od najbolj občutljivih delov pasje-
ga telesa, zato moramo biti pri negi zelo 
pazljivi. Za čiščenje očes je tako najbolj 
priporočljiva uporaba za to namenjenih 
emulzij za oči, ki zmehčajo in odstranijo 
ostanke sluzi in kraste v očesnem kotu, 
prav tako pa pri daljšem delovanju po-
stopoma odstranijo obarvanost dlake, ki 
je vidna predvsem pri belih kužkih. Prav 
tako kot ljudem se tudi psom v ušesih 
tvori ušesno maslo, ki ga pri negi očisti-
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mo z losjonom za ušesa, ob enem pa od-
stranimo še odvečno dlako, ki je prera-
sla ušesni kanal in lahko povzroči vnetje 
ušesa – uho se namreč ne zrači, kar omo-
goča razvoj bakterij.

 Kot zadnjo stvar bi želela  poudariti 
še nego zob in dlesni. Ta je pri psu ena-
kega pomena kot pri človeku, saj nere-
dno vzdrževanje zob povzroča nabiranje 
zobnega kamna in slab zadah, posledič-
no pa lahko privede tudi do izpadanja 
zob, ki so za psa in za njegovo prehranje-
vanje primarnega pomena. Zobe lahko 
psu krtačimo, lahko pa uporabimo temu 
namenjene dezinfekcijske spreje, ki so 
prijetnega okusa, ob redni uporabi zobe 
očistijo in preprečujejo nastanek zobne-
ga kamna.

 Za konec bi želela še enkrat pouda-
riti, da je nega pomembna za vse vrste 
psov, ne glede na velikost, pasmo in dol-

žino dlake.  Res je, da je za nekatere pse 
dovolj, če jih enkrat tedensko počešemo 
in do dvakrat letno skopamo, druge pa 
je potrebno dnevno česati ali redno frizi-
rati. Na postopek nege, pa psa začnemo 
navajati že od prvih mesecev njegovega 
življenja, saj bomo le tako na dolgi rok 
lahko dosegli željen učinek. Ta pa vseka-
kor je zdrav in zadovoljen kuža,  pa tudi 
okolica bo nas in našega pasjega prijate-
lja veliko lepše sprejela, če bo urejen.

 Pasji salon Skuštranec je bil, na 
spletni strani revije Kužek, izbran za naj-
boljšega pasjega frizerja in salon leta 
2015. Več informacij o našem salonu lah-
ko najdete na http://www.skuštranec.si

14

Malinois je pes, ki zahteva celega 
človeka.  To ni pes, ki bi ga ku-
pili zgolj zato, da imamo psa, ki 

bo doma na dvorišču ali v stanovanju, 
saj zahteva nenehno pozornost lastnika. 
Zaradi svoje inteligence, hiperaktivnosti 
in želje po delu je vsestransko uporaben.  
Vedno je pripravljen na akcijo. Je odličen 
čuvaj in družabnik, službeni pes, reševa-
lec, pes spremljevalec, tekmovalec v raz-
ličnih kinoloških disciplinah. 
 
 Je pes skladnih oblik s telesom 
kvadrataste oblike. Je močan, gibčen in 
mišičast. Dlaka je kratka, gladka, rdečka-
sto rjava s sajastimi ožigi in črno obrazno 
masko. Dovoljeno je tudi manjše belo 
znamenje na prsih. Idealna plečna višina 
je 62 centimetrov za samce in 58 centi-
metrov za samice. Ima dolgo in ozko gla-
vo.  Oči so po navadi temne kostanjeve 
barve. Visoko nastavljeni trikotni uhlji so 
pokončni. Srednje dolg rep je nizko no-
šen. Teža samca  je od 25 do 30 kilogra-
mov, samice pa od 20 do 25 kilogramov. 
Ima značilno lahkotno in poskakujočo 
hojo. Oskrba je nezahtevna. Kratka, rav-
na dlaka je enostavna za nego. Pogosteje 
ga češemo ob menjavi dlake. Pozornost 

posvetimo tudi negi zob in po potre-
bi strižemo kremplje. So zelo zdravi. Ži-
vljenjska doba je 14 let.

 Po značaju je pozoren, inteligen-
ten in previden pes. Je zelo čustven in 
občutljiv. Je čuvaj po naravi in je zelo za-
ščitniški do lastnika in njegove lastnine, 
ter sprva nezaupljiv do tujcev in novih 
situacij. Zelo rad se uči in bo ob pravilni 
motivaciji storil vse za lastnika. Zahteva 
odločnega človeka, ki mu bo znal posta-
viti pravila in ga že kot mladička sociali-
ziral. Prav zgodnja socializacija je bistve-
nega pomena pri tej pasmi. Pomembno 
je zaupanje med psom in lastnikom, ter 
veliko ljubezni in izkušenj, nikakor pa ne 
uporaba sile.

 Ob primerni socializaciji lahko živi 
v sožitju z drugimi živalmi. Ker je to pes z 
močno izraženim nagonom po plenu, je 
pomembno, da mu dopovemo, da ostale 
živali niso njegov plen. Glede sobivanja z 
otroci, se moramo zavedati, da je to pes, 
ki hitro odreagira na nenadne situacije 
in bi lahko s svojo živahnostjo majhne-
ga otroka prestrašil ali celo poškodoval. 
Pomembno je, da tudi otroke poučimo, 

Alenka ŠULER

Kratkodlaki belgijski ovčar (Malinois)
Vse do 20. stoletja so belgijske ovčarje vzrejali pred-
vsem v Belgiji, danes pa so zaradi svojih delovnih spo-
sobnosti in želje ustreči lastniku priljubljeni po vsem 
svetu.
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kako pristopiti k psu. V tem primeru bo 
pes s svojo energijo lahko idealen par-
tner za igro z živahnim otrokom, seveda 
pod nadzorom lastnika.

 Ob nepravilni vzgoji lahko pes po-
stane živčen, agresiven in nezaupljiv.
Lahko je v stanovanju ali zunaj. Zelo po-
membno je, da mu omogočimo veliko 
gibanja in ga zaposlimo. Malinois ni sre-
čen, če je zgolj izpuščen in teka po dvo-
rišču. Potrebuje izzive. V kolikor njegove 
energije ne bomo pravilno usmerjali, se 
lahko zgodi, da bo pes razvil nezaželene 
oblike vedenja. 

 Malinois je hiperaktiven, zdrav pes, 
ki zahteva izkušenega lastnika. Od njega 
zahteva,da se mu veliko posveča in zna 
pravilno usmerjati njegovo energijo in 
nagone. Pri lastniku, ki mu tega ne bo nu-
dil, bo pes nesrečen in destruktiven. Pri 
človeku, ki bo znal poskrbeti za njegove 
potrebe, pa bo malinois postal spremlje-
valec, kakršnega si lahko samo želi.
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