
 

Tresi se šotor! Od Zadra do Sarajeva! 
ali zgodba o švicarju, ki spozna da je v srcu pravi burekđiničar 

 
 

 
Si predstavljate turobno jutro marčevskega, ljubljanskega dne? 

Zunaj rahlo rosi, megla pa zajema kotlino. In sanjate o poletju, morju, 
šumenju valov...Kje že? Seveda, recimo v Zadru. Med starimi kamnitimi 
hišami spijete prekleto dobro in obenem prekleto drago kavico, se 
sprehodite do glavnega pomola in z ljudmi poslušate pisk morskih 
piščali... 
 

Nisem si mogla kaj in odločitev je padla, maja gremo spet v Zadar. 
Ker pa z veseljem združimo delo (razstavljanje) z užitkom (lenarjenje) 
sem skušala kombinirati. Izšlo se je fantastično. Razstavni vikend v Zadru, 
pet dni počitnic in razstavni vikend v Sarajevu. V Bosni nisem še nikoli 
bila, vendar starši vsako leto opevajo burek, čevapčiče, jagnje iz 
Jablanice. Domove vseh pa krasijo lične džezvice. No  ne samo krasijo, saj 
jih s pridom uporabljamo za kuhanje jutranje »turške« kave. 
Deset dni potepanja? Seveda bomo taborili. A deset dni bomo taborili s 
psom? Kako ga bodo sprejeli v kampih, kako bo on sprejel kampe? Skrbi 
je bilo veliko in vendar smo se odločili izlet izpeljati. Če bodo nastali 
problemi jih bomo že nekako rešili. Naš pes ni ljudo- ali pasježerec, midva 
sva pa tudi kolikor toliko treznih glav. 

Hitro smo naredili načrt, poslali prijavnice na razstave, se pozanimali 
če bo kdo poznan tudi šel v našo smer. Tako se nam je v Zadru pridružila 
Tobijeva družina, v Sarajevu pa smo naleteli na stare znace iz razstav in 
bivšega srednejšolskega obdobja, Polono in Gregorja. 
 
 

27.4.2007, Prihod v Zadar (HR) 
 

V petek zvečer smo prispeli v Zadar. Bilo je pozno, nikjer nobene 
luči. Prijatelji so nama sicer zagotovili, da se da v kampu prenočiti in 
vendar nisva bila čisto prepričana. Obstala sva pred priprtimi vrati edinega 
kampa v mestu. Kampa, ki je sicer še zaprt za turiste, gosti pa dvodnevno 
mednarodno pasjo razstavo. Vseeno sva vstopila in zadovoljno opazila da 
nisva edina. Okoli razstavnega prostora se je namreč že nabrala kopica 
prikolic. Postavila sva šotor, Klarku pripravila ležišče zraven naju in sladko 
zaspala. 
 



 

28-29.4.2007, Naporni razstavni dnevi 
 

 
Če pridete v Zadar na mednarodni razstavi lahko za majhno ceno šotorite 
v bližini razstavnih ringov. Zjutraj pokukate iz šotora in se nasmehnete. 
Na kuhalnik postavite kavo, se vsedete, še vedno z nasmehom. Zakaj? 
Medtem ko boste vi okoli tacali v prijetni pižami, opazovali prve sončne 
žarke izza borovcev in že vonjali omamen okus pravkar skuhane kave, bo 
okoli vas nastajal kaos! 

Ljudje živčno iščejo prostor, ki bi jim zagotavljal kanček sence. 
Vlečejo ven mizice, krtače in vse možne pripomočke za pasjo toaletaturo. 
Obenem so že ure na nogah, da so sploh prispeli do Zadra. V takih 
trenutkih se mi znova in znova poraja zlobna misel: » Še dobro da imam 
tako nezahtevno pasmo! Obrišem, pokrtačim in vržem v ring«. 

V kampu je tudi plaža, na drugi strani ceste moderen bar in dve 
minuti hoje stran lična samopostrežna trgovinica. Kopalnice so odprte in 
gospe pridno počistijo vsakih par ur. Ena lepših razstav zame. 

Po dveh napornih dneh razstavljanja in kopanja v dokaj mrzlem 
morju, smo se odločili nedeljsko popoldne preživeti v strogem centru 
Zadra. Prelepo mestece odeto v bele kamne, ki se bleščijo v pojemajočih 
sončnih žarkih. S trgovinicami in kavarnami na vsakem vogalu. Le kaj 
lahko zmoti tako idilo? Zgolj to, da imate ob nogi hodečo ogromno črno 
pošast. Kar pripravite se na podobne dialoge: 
»Tata, tata gledaj rotvajlera!« 
»Je li rotvajler?« vpraša mladi fantič. 
»Motiš se.« mu odgovorim z nasmehom. 
Fantič me hudomušno pogleda, medtem ko ima mati in vse gospe okoli, 
že izbuljene oči do Rijeke : »Nego!« 
 

Dejstvo je, da vas bodo s švicarjem ob sebi vsi opazovali. Vihali 
nosove, se v grozi umikali in potiho govorili kakšnega nevarnega psa 
imate. Ampak s tem je treba pač živeti. Tako učijo mediji in vlade po vseh 
državah! Večji kot je pes, bolj kot je črn in bolj kot so beli njegovi zobje- 
hitreje vas bo pojedel. Pika! Vendar se mi ne damo! Naš pes kljub 



svojemu videzu mirno hodi ob najinih nogah, z veseljem poje sladoled in 
počiva ob stolu, ko pijeva kavico. Z mahajočim repom pozdravlja mestne 
pse in mačke, mirno opazuje hrume turistov in glasne prodajalce 
spominkov. 
 

30.4.2007, Paklenica(HR) 
Paklenica: www.paklenica.hr    
 

Mine razstavni vikend in odpravimo se v hrvaški narodni park 
Paklenica. 
In to ravno na dan, ko se v parku zbirajo hrume plezalcev, udeležencev 
posebnega plezalnega simpozija. 

Kljub temu nas ob prijavi v kamp, pod okriljem parka, še pogledajo 
ne. Prepričana sva bila, da bova z videzom psa imela vsaj kakšen 
problemček, vendar ne. Nihče se v kampu še zmeni ne za Klarka!  

Tako se dva dni v miru kopamo, sprehajamo in prehodimo negovani 
narodni park. No, na poti po parku Uroš in Klark skoraj zgrmita v prepad! 
Pot je sicer enostavna in primerna za vsakogar. Le ena točka je 
izpostavljena in zato ob poti naletite na zidano ograjo. Uroš se nagne čez 
njo, da bi si ogledal prepadno steno. Klark pa z veseljem poveže zidek in 
svoje agilitaške sposobnosti! Hopa! Uroš hitro reagira in ga zadrži za 
oprsnico. Najhujše je mimo. Pa recite, da so psi molosoidnega tipa počasni 
in leni! Ne, Klark ni nič od teh stvari. Čisto hiperaktiven in posledično 
občasno nori švicar. 

Odpravimo se naprej. Prispemo do koče. Štirje psi manjše rasti že 
od daleč zavohajo Klarka in se vanj zakadijo. Psa spustim in ljudje pred 
kočo napeto opazujejo kaj bo naredila velika mrcina. Moj priden kuža miri 
nasprotnike, dokler ga iz neprijetne pozicije ne reši lastnik psov. Sama 
nisem želela dati na prodaj svojih prstov na začetku potovanja. Lastnik 
pse prime in jih dobesedno vrže stran od Klarka! Ha, pa je občinstvo 
dobilo lekcijo o tem kaj je stabilen pes in omajalo mit o črnih, vsežerskih 
mrcinah! 

Drugače je park izredno prijeten. Obilo sence tudi čez dan, mrzle 
tekoče vode in lepih kotičkov, kjer si lahko oddahneš. Kljub pravilom so 
psi večinoma spuščeni in parkovni vodiči to brez problemov sprejemajo. 
 

2.5.2007, Slapovi reke Krke-Trogir(HR) 
Nacionalni park Krka: www.npkrka.hr  
 

Iz Paklenice smo se odpravili proti enemu najbolj znanih hrvaških 
narodnik parkov- slapovi reke Krke. Že ob prihodu na parkirišče se 
zavemo, da to ne bo miren ogled. Parkirišče je ogromno! Od vstopa, pa do 
začetka slapov se vije ozka cestica, strmo v dolino. Ker povprečen turist 
nima časa, sploh pa ne volje za naporni sprehod, je poskrbljeno z 
avtobusnim prevozom. Ampak mi se ne damo in se odpravimo peš. 20 
minutni sprehod Klark izkoristi za opravljanje svojih potreb. Pot po ožjem 

http://www.paklenica.hr/
http://www.npkrka.hr/


in negovanem delu parka se namreč vije po lesenih mostičkih. Dokaj 
neprimeren kraj, da bi pes opravljal potrebo. 

Klarka ob vstopu privežemo in se podamo med množico. Strnjeno 
korakamo po mostičkih in si ogledujemo naravne lepote. Tudi tokrat Klark 
ne gre mimo neopažen. Vendar ljudje mirno sprejmejo njegovo nevsiljivo 
prisotnost.  

Sprehod je izredno lep. Reka se razčleni v tisoče potočkov. Ti iščejo 
svojo pot in tako gradijo množico slapov in zajetji, ki skupaj s tamkašnjo 
floro naredijo okolje pravljično. Sploh nas ne bi presenetil prihod škrata ali 
vile. Cela pot se vije po senčki, ki je zelo dobrodošla v vročih dneh, ob 
nežnem šumenju vode. 
Po vzponu do parkirišča zadovoljni in sproščeni nadaljujemo pot. 
 
Trogir: 

Prelepo sredozemsko mestece. Z neštetimi restavracijami, privezi za 
jadrnice in gliserje bogatašev, starimi zgradbami in zasoljenimi cenami. 
Ponovno smo spali v kampu, ki še ni odprl vrat turistični sezoni. To je 
pomenilo, da bo najin študentski račun ponovno vesel, saj ni bilo 

nikakršnih stroškov.  
Zvečer se odpravimo na sprehod po centru mesteca. Če so v Zadru 

vsi vzvišeno pogledovali na nas, je tukaj popolnoma drugače. Ljudje se 
nasmihajo, psi lastnikov gostilen spoštljivo pozdravljajo Klarka. Medtem 
ko Uroš vneto fotografira pomembne palače se s Klarkom kratkočasiva s 
trikci: hoja nazaj, mahanje v pozdrav, glas, taca...in si hitro pridobiva 



otroško publiko. Otroci veselo božajo Klarka, se smejijo mahanju s taco in 
mu talajo piškotke. Spijeva še hladno pivo, psu privoščiva trdo zaslužen 
sladoled- jah, šovbiznis ni od muh, in že je večer. 
 

3.5.2007, Slapovi Kravice- Počitelj- Mostar(BiH) 
Za informacije obiščite www.bhtourism.ba/eng/, regiji Hercegovina in 
Osrednja Bosna 
 

Danes naju je čakala ena daljših poti. Prebiti sva se morala od Splita 
na Hrvaškem, vse do Mostarja v notranjosti Bosne in Hercegovine. 

Najbolj zamudna je bila pot do meje z Bosno. Od Jadranske 
magistrale se je bilo namrec treba prebiti v notranjost dežele. Čeprav so 
bile na mapi označene ceste in sva oznakam pridno sledila, sva naletela 
na manjšo težavo- gradnjo avtoceste. Ta je seveda prečkala stare ceste in 
tako so bile vse razrite in dokaj slabo prevozne. To nam je vzelo veliko 
časa, Urošu pa živcev, ko se je skušal prebijati mimo lukenj, brazd in 
makedama. S celim avtom in dobre volje smo se prebili do meje z Bosno. 
Na meji so uniformirani gospodje in gospe pokazali vidno zanimanje za 
Klarka. Na našo srečo ne tako močno zanimanje, da bi bilo potrebno 
stopiti iz avta in pokazati psa. Smo se pa zato zapletli v dolge pogovore na 
obeh straneh meje. No, čeprav se ti malo mudi je treba potrpeti, saj je 
uniforma le uniforma. 

 
Prvi cilj je bil bliže in bliže. Slapovi Kravice namreč. Dan ni obljubljal 

nič dobrega, saj je konstantno rosilo ali deževalo. Mogoče smo tudi zato 
oznako za slapove večkrat spregledali in se uspešno vozili v krogu okoli 
svojega cilja. Vendar smo odcep končno našli in kmalu prišli do konca 
asfaltirane poti.  

Klark je že nestrpno čakal, da si pretegne tace. Opremili smo se z 
dežnimi plašči, zamenjali superge za pohodne čevlje in se odpravili na pot. 

http://www.bhtourism.ba/eng/


Ta je kratka in kmalu obstanete pred dih jemajočim pogledom. Nekje sem 
zasledila, da so to »balkanski havaji«. Zelo poseben slap, ki se nadaljuje v 
smeragdno reko. Ob vznožju slapu najdete tudi restavracijo. To je 
priljubljen kraj za kopanje in piknike. Danes je bilo precej hladno, ampak 
predstavljam si, da se v vročih poletnih dneh prav prileže hladna sapica 
slapu in hladna voda za namakanje telesa. 

Medtem, ko sva midva opazovala lepote narave, je Klark sledil 
drugim »lepotam«. Takim z zvonci, valovito mehko dlako in značilnim 
blejanjem. V švicarjih brez dvoma še vedno živi star nagon po zganjanju 
živine in Klark ni izjema.  

Nadaljevali smo pot proti prav posebnemu mestecu- Počitelju. Poleg 
idilične lege ob Neretvi, orijentalske arhitekture in otomanskega utripa je 
dandanes znan predvsem po vojnih zločinih. Pa vendar je to stara utrdba, 
kjer so stoletja sobivali tako muslimani kot kristjani. Žal je veliko stavb 
bilo porušenih tekom vojne, vendar je že opaziti obnavljanje. Ponovno si 
lahko ogledate mošejo Hadži-Alija in medreso Šišman- Ibrahimpasina. 
Razglašen je za državni spomenik Bosne in spomenik pod okriljem 
Unesca. 

 
 
Kljub dežju smo se sprehodili do vrha utrdbe. Vzpon preko kamnitih 

uličic je kar zavidljiv in kot nagrada se pred vami razprostre razgled na 
sotesko Neretve in dolino. 

Priznam, da smo bili že utrujeni. Dež se nam tudi ni zdel izredno 
posrečen spremljevalec. Zato smo se hitro odpravili proti Mostarju. 
Mogoče so bile krive meglice, mogoče dež, mogoče ostanki z minami 
porušenih stavb...ampak ob prihodu v Mostar te zajamejo čudni občutki. 
Zgodovina močno potrka na vrata sočutja in za trenutek si resnično 
zahvalen, da se je »vojna« v Sloveniji tako hitro končala. Sama sem v 
protibombni bunker morala steči samo enkrat in že takrat mi je bilo kot 
otroku hudo ob misli na vse igrače, knjige, spominke. Ne predstavljam si 
kako je to doživljati dan za dnem. 



Po stalnem šotorjenju smo si v Mostarju privoščili čisto svoj 
apartma. Nahajal se je v čistem centru, 100 metrov od znanega mostu. 
Klarku je Uroš privoščil kratek sprehod, nakar sva se še sama sprehodila 
po uličicah strogega centra, na hitro nekaj pojedla in odšla spat. Klarku 
sva seveda za večerjo postregla njegov prvi pravi bosanski burek. Bil je 
vidno zadovoljen. Še papir, ki je burek zavijal je natančno prevohal in 
iskal kakšen skriti košček ali drobtinico. To pri Klarku ni kar tako, saj ob 
večini hran hitro obrne nos. Jutri bo nov dan in čakajo ga sveži bureki. 
 

4.5.2007, Izvir Bune- Sarajevo 
 

Prebudili smo se v prijetno, sončno jutro. S Klarkom smo opravili 
kratek sprehod, nato pa sva se še zadnjič odpravila po uličicah Mostarja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslikala sva slavni most, trgovinice v katerih najdete vse mogoče 

spominke in si ogledala tudi par ateljejev mojstrov, ki iz bakra kujejo 
prave mojstrovine. Bodisi slike, lepe krožnike ali podstavke in pribor za 
pravo »turško« kavo. Cene so kar visoke, kot se v centru turištičnega 
kraja spodobi. Zato sva se odločila, da bova svoje nakupe raje opravila 
čez kakšen dan v Sarajevu. Stric me je namreč prosim, da mu kupim novo 
džezvico, sama sem jo pa tudi nujno rabila, saj je moja ostala nekje na 
poti med Trogirjem in Mostarjem. Seveda je bilo treba poskrbeti tudi za 
zajtrk in kaj je boljšega od sveže pečenega bureka? Seveda nisva pozabila 
na svojega pesjana, ki se je kasneje z njim basal v apartmaju. 

Hitro sva pospravila vso svojo kramo. Ne vem zakaj, ampak količina 
prtljage, ki se je z nami gibala vsak dan in jo je bilo treba vedno znova 
dajati iz in v avto je bila kar velika. Kljub temu, da imamo karavana na 
zadnjih sedežih ni bilo skoraj nič prostora. In količina prtljage se sploh ni 
hotela zmanjšati, čeprav smo zaloge hrane pridno hrustali. Res čudno! 



Pred odhodom v smeri Sarajeva nikakor nisva mogla izpustiti izvira reke 
Bune. 

Izvir ali vrelo reke Bune je eden največjih izvirov podzemne reke v 
Evropi. Reka priteče na plan izpod 200 metrske pečine in se po devetih  
kilometrih izlije v reko Neretvo. Temperatura vode je vedno 8°C in pretok 
vode je mogočnih 48.000 m³/s. Izvir je očaral turškega sultana, ki je velel 
ob njem zgraditi tekijo. Tekija je v 16. stoletju pripadala redu Dervišev in 
je še danes znana kot najbolj mističen kraj celotne države. 

Klarka sva seveda pustila v avtu in se odpravila na ogled zanimive 
hiše in seveda izvira. Pri vhodu sva se sezula in prijazna gospodična me je 
opremila s primernim pokrivalom- ruto. Bila sva edina obiskovalca in sva 
si počasi ogledala sobo za sobo ter posedela ob mizi, kjer so derviši imeli 
svoje razprave. Najlepše je zreti v globino izvira iz majhnega balkončka 
nad vodo. 

Dan ponovno ni obljubljal sonca in tako smo se predčasno odpravili 
proti Sarajevu. Že ob 11ih dopoldne smo se peljali mimo vasi Jablanica. 
Njene gostilne so znane po pečenih jagenjčkih in na začetku potovanja 
sva se tu nameravala ustaviti in se pošteno najesti. Vendar bilo je 
prezgodaj, tako zgodaj, da se iz roštiljev še kadilo ni. 

Sva pa zato bila hitro v Sarajevu. Hitro sva tudi našla kamp, ki je 
pravtako kot v Zadru gostil obe sarajevski razstavi. Ponovno je deževalo! 
Z veliko nejevolje sva ugotavljala ali bodo varjeni šivi najinega starega 
šotora prenesli še dve mokri noči. Kaj pa naj naredimo drugega? Šla sva v 
recepcijo, da bi nama povedali kje lahko šotor postaviva. Prijazen gospod 
naju je vprašal ali ne bi raje spala v njihovih bungalovih. Hm, vendar po 
internetni pošti so mi zagotovili, da pes ne sme spati v bungalovu! Zgleda, 
da se dajo pravila vseeno skriviti in tako sva z veseljem sprejela ponudbo. 
Spala bova v mehkih posteljah, predvsem pa na suhem!  

Ta novica nama je vlila nove energije. Ker se je popoldne komaj 
dobro začelo sva se odločila, da se odpraviva v stari center Sarajeva. 
Vendar ne z avtom. Moji starši so mi namreč razložili, da se v bližini 
kampa začne tramvajska proga, ki te pripelje direktno v mesto. Imeli so 
sicer prav, vendar najti to progo in postajo se je izkazala kot težka naloga. 
Vzela nama je dobri dve uri! Na koncu sva sicer šla na kratek izlet do 
centra, vendar sva se utrujena hitro odpravila proti domu. Nehoteno 
popoldansko raziskovanje okolice kampa je vseeno obrodilo sadove. Našla 
sva namreč majhno prijetno burekarno, kjer so burek prodajali kar na 
kilogram. V Sloveniji burek namreč prodajajo na kose, zato se nam je 
prodaja na kilogram zdela še bolj ekstravagantna. Hm, le kaj bo za 
večerjo? Burek seveda! In kot se je izkazalo skozi naslednje dni, je bil 
burek konstanta na našem in pasjem menuju. Sirov, mesni, krompirjev, 
špinačni...vsi so nama teknili, Klarku pa še bolj. Ob popolnem odklanjanju 
briketov in obotavljajočem požiranju konzerv ga je bilo prav lepo gledati, 
ko je z lakoto in veseljem napadal burek za burekom. Naš mali 
burekđiničar! 
 
 



 

5-6.5.2007, Razstavni vikend in prihod domov 
 

Za nas je razstavni dril vedno isti. Večino časa se sprehajamo in 
čakamo ob ringih, da pridemo na vrsto. Nič kaj zabavno. Če seveda ne 
naletite na stare prijatelje, recimo Polono in Gregorja. Povabila sta naju na 
druženje sodnikov in razstavljalcev v večernih urah- predvsem Uroša, ki je 
sodeloval na nogometni tekmi med FCI sodniki in razstavljalci ali »dog 
loverji«. 

Kako izgleda taka tekma? Na eno stran postavite gospode sodnike, 
ki so čez dan sodili vaše pse. Na drugo stran razstavljalce, ki so pse 
razstavljali in ocene prejemali. Hm, upam da je namig jasen. Pridate 
velike količine moških hormonov in malo ženske koketnosti ter seveda 
usnjeno žogo! Rezultat je nezanemarljivo število prepotenih glav, ducat 
odrgnin in padcev, par kletvic, glasno spodbujanje publike in kakšna 
izgubljena žoga onkraj ograje. Konča se tako, da imajo sodniki kot vedno 
prav, razstavljalci pa zmajujejo glave ob rezultatu, ki se proti koncu 
čudežno spremeni. Vsi se sproščeni in nasmejani končno vrnejo k pijači in 
jedači. 

V nedeljo sva si vzela še par uric, da sva se v miru sprehodila po 
Sarajevu in nakupila prepotrebne džezvice za kavo. Pred odhodom domov 
smo še zadnjič obiskali našo burekarnico in ves preostali bosanski denar 
porabili za bureke. Na pot v Ljubljano ga je z nami odšlo 3 kile in pol. 
Predvsem Klark in Uroš sta zaslužna, da ga v Ljubljani ni bilo več! 
 

Tako se je končal naš majski desetdnevni oddih. Imeli smo se 
fantastično in resno razmišljamo, da bi izlet v prihodnosti ponovili. 
Kopanje v morju in žretje bureka in čevapčičev. A obstaja boljša 
kombinacija? 
 
 

Za konec še rezultati našega Klarka: 
 
Cacib Zadar: odl.1, CAC, Cacib, BOB, BOG 4.-6. mesto 
Cacib Zadar: odl.1, CAC, Cacib, BOB, BOG 4.-6. mesto 
Cac Sarajevo: odl.1, CAC, BOB, BOG 4.-6.mesto 
Cacib Sarajevo: odl.1, CAC, Cacib, BOB 
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