
1

Številka 1 • letnik 7 • leto 2006

- 1/2006

ČAS JE ZA BERNIJE!
Za nami so pestri meseci – najprej smo spet spravili pod 
streho vsa tradicionalna jesenska druženja, decembra vsak 
po svoje hiteli, da nam v starem letu ne bi kaj ušlo, potem je 
sledil  novoletni nemir, ki je kar nekaj prestrašenih kužkov 
pregnal iz svojih domov, januarja so nas prebujale nizke 
zimske temperature in sneg, ki sta našim kosmatincem 
polepšala dneve, nam pa povzročila nemalo preglavic, ravno 
takrat smo speljali tudi klubsko razstavo, in sedaj, v februarju, 
že gledamo naprej. Nekateri že komaj čakajo toplo pomladno 
sonce, sprehode brez kap in rokavic, drugi sanjajo o morju in 
načrtujejo pasje odprave, kakšen kosmati srečnež bo gotovo 
dobil novo hiško, morda celo nov kavč…, predvsem pa si vsi 
želimo, da bi imeli več časa za sprostitev in uživanje v dobri 
pasji družbi.
Ste že kdaj pomislili, koliko časa imajo naši berniji za nas? 
Hvaležno nam podarijo prav vsako minuto svojega življenja 
in nas kratkočasijo, da kar prehitro minevajo leta, ko so z 
nami. In kar je najlepše – prav oni nas prisilijo, da odložimo 
delo in pozabimo skrbi, nehamo hiteti in za kakšno urico ali 
dve na dan naredimo nekaj zase. 
Nikoli se ne naveličajo čakanja, da pridemo iz službe ali šole, 
ne zamerijo nam, če jih pustimo doma, medtem ko kupujemo 
novo garderobo, pijemo kavo s prijatelji ali gremo na večerni 
kozarček. Niso vsiljivi, če rabimo malo miru in ne nergajo, 
kadar imamo delo. Veseli so, če smo mi veseli in žalostni so z 
nami, poslušajo brez premora, nikoli se ne skregajo z nami, če 
včasih izgleda, da so nam zamerili, je to le zato, da si pridobijo 
malo pozornosti. Če ušpičijo kakšno neumnost, takoj opaziš 
kesanje v njihovih očeh. Konec koncev nas zbližujejo in nam 
omogočajo nova prijateljstva, pa nikoli ne zahtevajo ničesar 
v zameno. Ne pobirajo provizije, ne izstavljajo računov, ne 
pričakujejo medalj in priznanj. Od nas si želijo le dnevni 
obrok hrane, prijazno dlan, nekaj časa in veliko ljubezni.
Prav to je tisto, kar manjka vsem najdenčkom in potepuščkom, 
ki jih je bilo v zadnjem času precej. Delno zaradi novoletnega 
časa, ko so jih prestrašile petarde, delno zaradi nerazumljivega 
ravnanja lastnikov, kakšen pa je imel pač samo smolo. 
Vsekakor pa so lahko taki berniji srečni, da imajo okrog sebe 
ljudi, ki jim želijo omogočiti vsaj približno tako življenje, kot 
ga ima njihov domači. 

Na koncu pa še prošnja, da ponovno pomagamo najti dom 
Loriju – berniju, ki smo ga novembra odpeljali iz zavetišča 
Zonzani, kamor je prišel ravno zaradi pomanjkanja časa 
njegovih lastnikov. Lori je našel novi topel dom v Radomljah 
pri Domžalah, a se je po treh mesecih, najverjetneje v želji 
po ljubezni mične kosmate gospodične, izgubil. Nazadnje 
so ga opazili pri Komendi in ker gre za resnično prijaznega 
samčka, starega dobri dve leti, pozivamo vse, ki se gibljete 
na tem koncu, ali pa poznate koga od tam, da prisluhnete 
morebitnim zgodbam o tavajočem oziroma najdenem berniju, 
ter nam vsako novico sporočite na GSM: 041 978 717.

Urša Škof

REDNA LETNA  
SKUPŠČINA KLUBA

bo v soboto, 4. marca 2006 ob 14. uri v dvorani Pivnice 
Anton, Grosuplje v 1. nadstropju.

Izvršilni odbor je na svoji zadnji seji sprejel naslednji 
predlog dnevnega reda:

1. Uvod in pozdrav predsednice kluba
2. Izvolitev organov skupščine, ugotovitev 

sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
3. Poročilo:
- o delu kluba v letu 2005 (M.Sajovic), 
- finančno poročilo (A.Sivec)
- poročilo nadzornega odbora (B.Pintarič)
- poročilo strokovnega vodje in VT referentov
4. Izvolitev manjkajočih članov disciplinske 

komisije
5. Delovni program kluba za leto 2006
6.   Sklep o višini pristopnine in članarine za leto 

2006
7. Predlogi in pripombe

Na seji skupščine boste lahko poravnali letno članarino, 
zato vas vljudno prosimo, da s seboj prinesete člansko 
izkaznico.

Vljudno vabljeni!
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SPOMLADANSKI VZREJNI PREGLED 
IN PODALJŠEVANJE VZREJNIH DOVOLJENJ 

bo v skladu z določili pravilnika o pogojih vzreje BPP v soboto, 4. marca 2006 
na ploščadi za Pivnico Anton v Grosupljem

predvidoma od 10. ure dalje  (osebno boste obveščeni o natančni uri pregleda vašega psa).
Dostop: izvoz z avtoceste  Ljubljana – Novo mesto pri Hotelu Kongo Grosuplje, smer Krka – veleblagovnica Tuš, 
gasilski center, vadišče KD Grosuplje.

Za prvi vzrejni pregled (starost najmanj 24 mesecev) potrebujete:
1. rodovnik (original + obojestranska kopija). Če je bil pes pripeljan iz tujine, je potrebno predložiti izvozni 

rodovnik (EXPORT PEDIGREE), predhodno pa urediti vpis v Slovensko rodovno knjigo v pisarni KZS.
2. rtg izvid kolkov in komolcev (original + fotokopija): rentgensko slikanje kolkov in komolcev se po 

dopolnjenih 20-ih mesecih starosti opravi na Kliniki za kirurgijo in male živali  Veterinarske fakultete,  
Univerza v Ljubljani, C. v Mestni log 47, Ljubljana, pes mora biti pred slikanjem tešč, s seboj morate 
imeti originalni rodovnik. Pes/psica mora imeti dobro vidno tetovirno številko ali čitljiv mikročip. 
Za celoten proces si vzemite približno uro in pol časa. Člani kluba imajo pri slikanju 10%-ni popust! 
Izvid se vpiše v rodovnik, original rentgenskega izvida slikanja kolkov in komolcev  pa mora lastnik  imeti 
s seboj na vzrejnem pregledu. Isti pogoji veljajo tudi za uvožene pse/ psice, katerih imetnik želi vzrejati v R 
Sloveniji.

3. oceno zunanjosti, (original + kopija); oceno lahko pridobite na dan vzrejnega pregleda
4. knjižico o cepljenju ali potni list
5. člansko izkaznico z dokazilom o vplačani članarini KZS (nečlanom se zaračunava dvojna cena pregleda) 
6. Pes mora imeti jasno vidno tetovirno številko. Če je pes opremljen le z mikročipom, je to ob pisni prijavi na 

vzrejni pregled predhodno potrebno posebej navesti.

Za ocenjevanje zunanjosti (starost najmanj 15 mesecev) potrebujete:
1. rodovnik (original + obojestranska kopija). Če je bil pes pripeljan iz tujine, je potrebno predložiti izvozni 

rodovnik (EXPORT PEDIGREE), predhodno pa urediti vpis v Slovensko rodovno knjigo v pisarni KZS
2. knjižico o cepljenju
3. člansko izkaznico KZS z dokazilom o vplačani članarini. 
4. pes mora imeti jasno vidno tetovirno številko. Če je pes opremljen le z mikročipom, je to ob pisni prijavi na 

vzrejni pregled predhodno potrebno posebej navesti.

Za podaljšanje vzrejnega dovoljenja je potrebno:
• ČE JE BIL/A PES/PSICA PREGLEDAN/A V LETU 2005: poslati vzrejno dovolilnico oz. vzrejno knjižico 

na naslov kluba; podaljšano dovoljenje boste prejeli po pošti po povzetju. 
• ČE JE BIL/A PES/PSICA PREGLEDAN/A V LETU 2004 ali prej: poslati vzrejno dovolilnico oz. vzrejno 

knjižico na naslov kluba in pripeljati psa/psico na vzrejni pregled ob uri, ki vam bo sporočena.

Psi/psice z vzrejnim dovoljenjem, ki v preteklem letu niso bili privedeni na vzrejni pregled, morajo biti za podaljšanje 
vzrejnega dovoljenja privedeni v tem letu!

POZOR! Ob prijavi pošljite dokumentacijo: 

• za vzrejni pregled iz tč. 1 – 3  
• za  ocenjevanje zunanjosti iz tč. 1 

(samo fotokopije!) na naslov kluba Predole 23, 
1290 GROSUPLJE do 24.  februarja 2006 in 
pri prijavi obvezno navedite svojo telefonsko 
številko. Naknadno boste obveščeni o natančni 
uri pregleda vašega psa. Neprijavljeni psi/psice 
ne bodo ocenjeni.

Svetujemo, da si na splentih straneh www.bernski-
klub.si preberete veljavni Pravilnik o pogojih 
vzreje BPP. Za morebitna dodatna vprašanja smo 
vam na voljo.

Rajko Rotner, predsednik VK
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KLUBSKI IZLETI IN ELEKTRONSKA POŠTA

Vse člane kluba vljudno prosimo, da sporočite svoje aktualne 
naslove elektronske pošte na naslov kluba astra10@siol.net, še 
posebej, če v zadnjem mesecu dni niste prejeli vsaj treh vsebin 
elektronske pošte na vaš naslov. V bodoče vas bomo namreč 
na naše enodnevne izlete povabili kar preko elektronske pošte 
in s tem zmanjšali vedno višje poštne stroške. Tisti, ki niste 
dosegljivi niti na elektronskem naslovu katerega od družinskih 
članov, prosimo, to posebej sporočite, da vas bomo kljub 
vsemu obvestili po pošti. V naprej se vam zahvaljujemo za 
razumevanje!

Letos že tretje leto zapored lahko poročamo o naši klubski 
razstavi, ki smo jo organizirali v okviru mednarodne razstave 
psov CACIB LJUBLJANA 2006.

Drugo januarsko soboto so mnogi ljubitelji bernijev težko čakali, 
saj je na Gospodarskem razstavišču potekala državna razstava za 
omenjeno pasmo. Organizatorji smo se nanjo dobro pripravili in 
pričakali na svoji informacijski stojnici 35 prijavljenih bernijev, 
poleg njih pa še veliko število svojih članov, prijateljev in 
radovednežev, ki so si prišli ogledat ocenjevanje. Klubska stojnica 
je bila tudi tokrat bogato založena z brošurami o posebnostih in 
značilnostih pasme, z navodili za nakup mladiča, z majicami in 
»bernskimi« nogavičkami ... Od zgodnjih jutranjih ur pa vse do 
konca popoldanske razstave so bili obiskovalcem na voljo člani 
organizacijskega odbora. 
Letos se je težke naloge ocenjevanja »najlepše pasme na svetu« 
lotil ruski sodnik Evgeny Kupliauskas, strokovno vodstvo 
razstave je opravila Marta Bandur, organizacijski del pa je 
vodil Miloš Jankovič. Udeleženci razstave so prišli iz Avstrije 
(1), Hrvaške (1), Italije (10), Madžarske (7), Poljske (2), Rusije 
(2) in Slovenije (12). Posebnost razstave je bilo prav gotovo 
izredno natančno in za naša merila zelo strogo ocenjevanje 
ruskega sodnika, vendar so si bili prisotni edini, da je laskavi 
naziv najlepšega predstavnika pasme upravičeno dobil petletni 
samec CANISMAJOR DEGLI ORSI DI BERNA, ki ga je 
pripeljal Eugenio Franzoni iz Italije, najlepša med psičkami pa 
je bila tokrat ELWING iz italijanske psarne »All Keep In Mind«. 
Kot nasprotje dopoldanske nepopisne gneče so bili pogoji za 
razstavljavce in njihove ljubljence popoldne bistveno boljši, 
prostoren razstavni ring je omogočal lepe predstavitve psov, 
zlasti tuji udeleženci pa so pohvalili dobro organizacijo in bogato 
vsebino vrečk, ki so jih prejeli ob prihodu. Namesto pokalov so 
zmagovalce v vsakem razredu čakali bernčki na ročno poslikanih 

vrčkih. Dragica Kaiser, ki je naslikala tudi psa predsednika 
države Brodija, je prizadevno ozaljšala vrčke s svojim čopičem in 
razveselila vse dobitnike. Zastopnik hrane za pse Arden Grange, 
pokrovitelj specialne razstave, je prispeval razkošne rozete in 
vreče hrane, skrbnika obeh zmagovalnih psov pa sta se razveselila 
tudi elegantnih ročnih ur, ki ju je podarila Zlatarna Celje. Vsi 
udeleženci razstave bodo najbrž z veseljem oblekli majice z 
logotipom Slovenskega kluba za bernske planšarske pse.
Ob zaključku smo se predstavniki kluba zahvalili sodniku, ki je v 
razgovoru povzel svoje vtise. Med drugim ga je začudilo majhno 
število slovenskih razstavljavcev, saj je bilo očitno, da najlepših 
slovenskih psov tokrat ni bilo med nastopajočimi. Z nasmehom 
je sprejel pojasnilo, da verjetno ležijo doma in grejejo noge 
svojim skrbnikom. Prav gotov pa bodo prišli na naslednji piknik, 
saj ni bilo prisotnega člana kluba, ki ne bi povprašal po datumu 
naslednjega klubskega srečanja.

Mojca Sajovic

SPOMLADANSKI KLUBSKI PIKNIK

letos načrtujemo za 10. junij, predvidoma se bomo spet zbrali 
ob prelepi reki Soči, kjer so berniji skupaj s svojimi ljudmi 
pred dvema letoma neskončno uživali. O točnem kraju, času in 
načinu prijave vas bomo še posebej obvestili!

SLOVENSKI KLUB ZA BERNSKE PLANŠARSKE PSE
Predole 23, 1290 Grosuplje
Št.poslovnega rn.: 18309-0091074283

KLUBSKA RAZSTAVA JANUARJA 2006 V LJUBLJANI

PRVOMAJSKI IZLET  
NA CRES 

bo letos od 27.4. do 30.4. oziroma do 2.5.; cena  
prvega paketa (3 x polpenzion, taksa) znaša 17.000 
SIT, za pet dni boste odšteli 27.600 SIT; doplačilo za 
psa je 900 SIT na dan. Prijavnico vam prilagamo.

ORGANIZATOR BIVANJA NA CRESU je GAIA 
PLUS d.o.o., Gasilska 3, Ljubljana (Tel. /fax: 01 510 
89 61, 041 230 578 E-mail: ditka.gorjup@siol.net). 
Rok prijav je 25. marec 2006. Pridružite se nam!

Zmagovalci razstave 14.1. 2006 v Ljubljani
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ŠT. RAZRED Naziv IME PSA SPOL OCENA LASTNIK DRŽAVA

1. Mladiči (4-6 M.)  GRÜNSCHNABEL CIRO M ZELO PERSPEKTIVNO PETÈRNÈ SÁRI MADŽARSKA

2. Najmlajši (6-9 M.)  ADIS BERNIESHINE M ZELO PERSPEKTIVNO JANEŽIČ SLOVENIJA

3. Najmlajši (6-9 M.)  ATHOS BERNIESHINE M PERSPEKTIVNO KOS SLOVENIJA

4. Najmlajši (6-9 M.)  CAP M NEPERSPEKTIVNO BAJUK SLOVENIJA

5. Mladi (9-18 M.)  PAN M ODLIČNO 1. PRVAK R. MLADIH KUČAN HRVAŠKA

6. Mladi (9-18 M.)  QUICK SILVER M ODLIČNO 3. VOMBERGAR SLOVENIJA

7. Mladi (9-18 M.)  ZALAPARTI-BERNI UNO M ODLIČNO 2. JUHÁSZ MADŽARSKA

8. Vmesni (15-24 M.)  AMOS THE FIRST OD TWINSSY M DOBRO ULČAR SLOVENIJA

9. Vmesni (15-24 M.)  GAJ WINDIŠGRETZ M PRAV DOBRO BIRSA SLOVENIJA

10. Vmesni (15-24 M.) HJCH PENTELE GYÖNGYE FANTOMAS M PRAV DOBRO VARGA MADŽARSKA

26. Vmesni (15-24 M.) STARRY TOWN NOUNOURS M PRAV DOBRO MORASCO ITALIJA

11. Odprti ( nad 15 M.)  CANISMAJOR DEGLI ORSI DI BERNA M ODLIČNO 1. CAC BOB FRANZONI ITALIJA

12. Odprti ( nad 15 M.)  IGOR V. RUDISWIL M ODLIČNO 2. R CAC SCHEWYRJEWA
RUSKA FEDE-
RACIJA

13. Odprti ( nad 15 M.)  STARRY TOWN HILTON M PRAV DOBRO SALVIATO ITALIJA

14. Prvaki 
MT Ch, 
Ch PL

ALLEGRO MOCNY AKORD M ODLIČNO 4. SLAWIK POLJSKA

15. Prvaki M.CH. ALPENBACH WANDERING STAR M ODLIČNO 1. CAC MURTAS ITALIJA

16. Prvaki  ARTU M ODLIČNO 2. R CAC IVALDI ITALIJA

17. Prvaki CH HR CONTE VENETO BALDER M ODLIČNO KARLIN SLOVENIJA

18. Prvaki  
GERAR S VNUKOVSKOGO RAZDO-
LJA

M ODLIČNO RASTEGAEV
RUSKA FEDE-
RACIJA

19. Prvaki 

SLOJCH, 
S K J C H , 
H R J C H , 
R O J C H , 
H J C H , 
SKCH

GÖDI DARIUSZ KINCSE CHRISTOFER 
JUNIOR

M ODLIČNO 3.
IMRENE VASKO-
VICS DORA

MADŽARSKA

20. Prvaki Ch-SLO HAMILTON DEGLI ANTICHI MULINI M ODLIČNO MARICCHIO ITALIJA

21. Prvaki Ch-Int. ZALAPARTI-BERNI O'MEN M ODLIČNO JUHÁSZ MADŽARSKA

22. Najmlajši (6-9 M.) CHITA F / VILFAN SLOVENIJA

23. Najmlajši (6-9 M.)  
REISENSHINE DEGLI ANTICHI MU-
LINI

F ZELO PERSPEKTIVNO SIVEC SLOVENIJA

24. Mladi (9-18 M.)  GAJA WINDIŠGRETZ F PRAV DOBRO GRADIŠEK SLOVENIJA

25. Mladi (9-18 M.)  ZALAPARTI-BERNI UNICUM F ODLIČEN PRVAK R. MLADIH JUHÁSZ MADŽARSKA

27. Vmesni (15-24 M.)  TISA F PRAV DOBRO PAVLIN SLOVENIJA

28. Vmesni (15-24 M.) 
H J C H , 
ROJCH

URANIA VOM HEDEHÜGL F ODLIČNO
IMRENE VASKO-
VICS DORA

MADŽARSKA

29. Odprti ( nad 15 M.)  ALINA F DOBRO VIJAČKO SLOVENIJA

30. Odprti ( nad 15 M.)  ANNA VON DEN STEINIGEN ÄCKERN F PRAV DOBRO MULLE AVSTRIJA

31. Odprti ( nad 15 M.)  ATLANTIDE F ODLIČNO 1. MURTAS ITALIJA

32. Odprti ( nad 15 M.)  DAICLAPS CELLINA F PRAV DOBRO JANEŽIČ SLOVENIJA

33. Odprti ( nad 15 M.)  
MONAMUR PRIMROSE DEGLI ANTI-
CHI MULINI

F ODLIČNO 2. BERNETTI ITALIJA

34. Odprti ( nad 15 M.) OCTOBER'S UPTOWN GIRL F / DIETER & SMITH ITALIJA

35. Odprti ( nad 15 M.)  STARRY TOWN HOLY F ODLIČNO 3. SALVIATO ITALIJA

36. Prvaki 
CH PL, 
MT CH PL

ALISSON MOCNY AKORD F ODLIČNO 2. R CAC SLAWIK POLJSKA

37. Prvaki CONTE VENETO DIANA F / ISTENIČ HRVAŠKA

38. Prvaki  ELWING F ODLIČNO CAC BOS ALL KEEP ITALIJA
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ZAHVALA SPONZORJEM!
Uspešno zaključena klubska razstava je ne le plod predanega dela ekipe SKBPP, temveč tudi rezultat prispevka prijaznih 
sponzorjev, ki so nam vedno pripravljeni priskočiti na pomoč. Tudi letos nas niso pustili na cedilu, zato se jim v imenu kluba 
iskreno zahvaljujemo, saj nam brez njihove pomoči ne bi uspelo tako kvalitetno izpeljati že tretje klubske razstave!

Iskrena hvala:

     generalnemu sponzorju –  AVANTURIST D.O.O. – zastopnik za hrano ARDEN GRANGE,
      ZAVAROVALNICA ADRIATIC, 
     ZLATARNA CELJE, 
     PIVOVARNA UNION,
     ŽITO GORENJKA,

Posebna zahvala gre tudi naši članici DRAGICI KAISER, za poslikavo vrčkov in celotnemu organizacijskemu odboru 
razstave!

MEDNARODNI SIMPOZIJ 
V SALZBURGU

Kot predstavnik Slovenskega kluba za bernske planšarske pse 
sem se udeležil mednarodnega simpozija, ki je potekal v dneh 
od 25. do 27. novembra 2005 v Salzburgu. Simpozij je organiziral 
Avstrijski klub za Švicarske planinske pse. Že na začetku 
moram pohvaliti več kot odlično organizacijo, gostoljubnost 
in prizadevnost organizatorjev, pa božično vzdušje, tako da 
pozitivne energije ni manjkalo. Glavna tema simpozija je bila 
zdravstvena ogroženost psov. Generalni sponzor Royal Canin 
je poskrbel za tehnično izvedbo predavanj in tudi zagotovil 
nekaj eminentnih predavateljev na to temo. Poudarek je bil na 
tako imenovanih dednih boleznih. Največ je bilo povedanega 
o reševanju problema degenerativnih sprememb skočnega 
sklepa in malignih obolenjih. Pri slednjih je sodelovalo največ 
udeležencev. Tukaj velja omeniti izvrstno predavanje Dr. 
Catherine  Andree iz Francije, ki dela na inštitutu za genetske 
raziskave in in vso energijo posveča raziskavam na tem področju. 
Seveda statistik ni manjkalo. Imel 
sem občutek, da vsi udeleženci kar 
tekmujejo kdo jih bo predstavil več. 
Ugotovljeno je,da spada maligna 
histiocytoza med dedne bolezni, da 
je poznana zadnjih 10 let, torej gre 
za dokaj novo obolenje, uspešnega 
zdravljenja pa zaenkrat ni. Zato 
gredo vsi napori v smeri izbiranja 
genetsko zdravih partnerjev za 
razplod. Avstrijci so pripravili 
osnutek zdravstvenega kartona 
in vso bazo podatkov, vključno z 
analizo DNK za vsakega v bodoče 
rojenega mladiča in jo ponudili 
udeležencem seminarja v debato. 
Zadnji dan simpozija so se formirale 
skupine po pasmah in se posvečale 
specifičnim problemom. Sekcijo 
za bernce je vodila gospa Martha 
Cehrs, predsednica Švicarskega 
kluba za Bernske planšarske pse. 
Dogovorili smo se,da predstavniki 
naše vzrejne komisije sodelujejo 
letos na enem od Švicarskih 

vzrejnih pregledov. Na koncu je gospa Silvana Vogel Tedeschi 
iz Italije predstavila svojo knjigo o berncih, ki je več kot odlična 
in požela veliko zanimanje vseh sodelujočih. Sedaj bo ta 
knjiga doživela angleški prevod in jo vsem ljubiteljem Bernijev 
toplo priporočam. Od pomembnih dogodkov velja omeniti še 
povabilo Norvežanov na veliko specialno razstavo letos, ob 50. 
obletnici ustanovitve njihovega kluba. Avstrijci organizirajo 
Bernie festival, ki bo potekal kar 7 dni, vključujoč razstave, 
pohode, debate in prijateljsko druženje, Švica pa nas že vabi 
na 100. obletnico ustanovitve svojega kluba, ki bo prihodnje 
leto. Vsi podatki o omenjenih dogodkih so na voljo na sedežu 
našega kluba, ravno tako vse podrobne informacije o temah, ki 
so bile predstavljene.
Na koncu naj še povem, da se je simpozija v Salzburgu udeležilo 
78 predstavnikov iz 18 držav, med njimi najštevilčnejsi Nemci, z 
kar 15 predstavniki, med najskromnejšimi pa smo bili Slovenci, 
z enim predstavnikom. Naslednji simpozij organizirajo Italijani 
in sicer 7. in 8. oktobra letos v Comu, vsi prisrčno vabljeni!

Predsednik VK pri SKBPP Rajko Rotner
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Moj berni
Ko tole pišem, z enim očesom škilim na fotografijo moje 
bernke Žuže, ki sem jo morala žal pustiti doma, ko sem se lani 
septembra preselila v Francijo. Življenje v petem nadstropju 
mestne stolpnice pač ni za bernsko gospo v najlepših letih, ki ji 
največ od vsega pomeni tek po gozdnih jasah in zimsko valjanje 
v snegu.
Sneg v precej ravninski Burgundiji le redko zapade in tudi sicer 
je tukajšnja zima manj pasja kot v Sloveniji, kar pa ne pomeni, 
da kužkov ne zebe. V majhnem mestu, kjer trenutno živim, 
so namreč med prebivalci bolj priljubljeni majhni, ne prav 
gostodlaki sobni psički. Francoski buldogi, sfrizirani kodrčki in 
pritlikavi jorkiji si v najhladnejših dneh nadenejo pasje plaščke 
ali se stiskajo v gospodarjevem naročju, dovoljen jim je vstop v 
vse lokale, tudi v banko in na pošto, le pred večjimi blagovnimi 
centri morajo počakati v preddverju. 
Kljub francoski oliki pa kužki brez zadržkov kakajo povsod in 
kadarkoli jih pač preseneti nuja, tako da so pločniki in potke v 
parku vsak dan prekrite s (sicer majhnimi) pasjimi kakci in je 
treba skrbno gledati pod noge, da kakšnega ne prineseš s seboj 
domov. V velikih mestih, kot sta Pariz ali Lyon, je še toliko huje, 
saj je psov precej več in čeprav se komunalne službe trudijo 
sproti odstranjevati iztrebke, jih je še vedno povsod dovolj, 
bodisi na zelenici, asfaltu ali na tlakovanih površinah. Pasji 
sprehajalci mirno ignorirajo sicer vestno postavljene avtomate 
za plastične vrečke in pogledajo stran tudi, ko kuža počepne 
na najbolj nenavadnem kraju, celo na prehodu za pešce. Za 
vzor vsej Franciji je lahko nekoliko bolj nemško discipliniran 
Strasbourg, kjer sem poleg avtomatov z brezplačnimi vrečkami 
za pasje kakce zasledila tudi pasja stranišča, enostavne, posebej 
označene peskovnike z lesenimi količki.
Ker se tudi v Franciji mnoge pasje zgodbe končajo žalostno, je 

država prepredena s pasjimi (in mačjimi) zavetišči, podružnice 
Združenja za zaščito živali ali S.P.A. so v vsakem malo večjem 
mestu. Obiskala sem meni najbližje zavetišče v mestu Auxerre, 
kjer imajo 42 boksov za pse, na leto gostijo v povprečju 250 
pasjih sirot, dom pa uspejo najti za 210 kužkov. Za ostale 
še naprej skrbijo tamkaj zaposleni oskrbniki in nekateri 
prostovoljci, dvakrat na teden pa je zavetišče odprto tudi za 
zunanje obiskovalce, ki lahko pridejo na kratko sprehajat pse ali 
pockrljat kakšno muco, ki jih v zavetišču prav tako ne manjka. 
Veliko psov živi tudi na ulici, skupaj s svojimi posvojitelji, prav 
tako brezdomci, ki so si v stiski izbrali pasjo družbo. Kosmatinci, 
večinoma mešanci večje rasti, tako spremljajo brezdomce pri 
''žicanju'' in dnevnem iskanju hrane, ponoči pa se v zavetju 
kakšne veže stisnejo k njim pod razcefrano spalno vrečo in jih 
hkrati čuvajo pred drugimi potepuhi. Pasji klošarji so videti kar 
zadovoljni s svojim potepuškim življenjem, saj so deležni sicer 
skromne, a ljubeče nege svojih gospodarjev. So lepo vzgojeni 
in miroljubni, le tisti, ki spominjajo na dobermana ali kakšno 
drugo ''nevarno'' pasmo, morajo po francoskem zakonu nositi 
nagobčnik, pa naj imajo stalno bivališče ali ne. 

Damjana Vahen

O LUČKI
Z nekaj besedami je zelo težko povedati, kako zelo smo 
bili veseli in na moč ponosni na našo veliko bernsko 
družino, ki se je tako množično odzvala na klic za pomoč 
Lučki. Dr.Matko jo je uspešno operiral v ponedeljek, 23. 
januarja in čez dva dni je bila spet v skrbnih rokah Polone 
v zavetišču nad Horjulom. Stroške operacije smo pokrili 
v znesku 100.000 SIT, preostalo vsoto je zbralo društvo za 
pomoč zapuščenim kužkom in mucam REPEK, ki deluje 
pod vodstvom Katarine Wallas (KD Krim). Iz Bernijevega 
sklada so bila nakazana tudi sredstva za kastracijo samčka, 
ki zdaj skupaj še z eno bernko čaka na nove bernske ljudi. 
O zbranih in porabljenih sredstvih vas bomo podrobno 
seznanili na letni skupščini. Vsem, ki ste tako velikodušno 
odprli srca in denarnice in ste oziroma še boste darovali 
v Bernijev sklad, v imenu vseh zapuščenih in zlorabljenih 
od srca hvala! 

Naj ob tej priliki še enkrat izrečem zahvalo tudi Danici 
Rebov, ki se je prva soočila z Lučkino nesrečo v Zonzaniju 
in takoj ukrepala! Naj ne pozabim omeniti niti Sergeje 
(Arden Grange), saj ima po njeni zaslugi Lučka na voljo 
odlično hrano za okrevajoče kužke. Vsi, ki ste klicali in 
pošiljali tudi svoje dobre misli za naš dober namen, ste 
naredili veliko delo.
Lučka počasi okreva od svojih telesnih poškodb, duševne 
rane ji bodo delale težave še kar nekaj časa. Da jo lahko 
pobožaš, potrebuje kar nekaj časa, ampak njena zaupljiva 
bernska narava jo – ob pomoči Poloninih potrpežljivosti, 
izkušenj in naklonjenosti in Bachovih cvetličnih kapljic, 
ki jih je priskrbela Dragica Kaiser – prav gotovo ne bo 
pustila na cedilu. Pri Poloni bo ostala še kar nekaj časa, 
prav gotovo pa tako dolgo, da jo bo prišel iskat nekdo, 
ki bo čisto njen in predan naši čudoviti pasmi. Polona 
in Lučka seveda sprejemata obiske, veseli vas bodo tudi 
vsi ostali varovanci v »skoraj domu« nad Horjulom, ki si 
strašno želijo v pravi dom!

Mojca Sajovic
Pasje potepuško poletje v francoskem mestu Besançon
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Zaradi vse bolj obsežnega izbora popolne suhe hrane, ki 
je trenutno na razpolago je pomembno, da prepoznate 
najkakovostnejšo hrano za vašega ljubljenčka. Seznam sestavin 
katerekoli hrane je najpomembnejša informacija, ki jo lahko 
najdete na vrečki s hrano. Proizvajalci morajo navesti vse svoje 
glavne sestavine in njihovo količino v padajočem zaporedju. 
Čim višje se torej pojavi neka sestavina na listi sestavin, toliko 
več te sestavine je vključeno v celotno sestavo proizvoda.

Menimo, da se mora kakovost pričeti s surovimi sestavinami. 
Živalske beljakovine kot so jajce in piščančja moka so veliko 
bolj koristni za psa v primerjavi z rastlinskimi beljakovinami 
kot so sojina moka in pšenica, ki ju pogosto najdemo v pasji 
hrani. Izbor Arden Grange Classic vsebuje piščančjo moko kot 
glavni vir beljakovin in skupaj z jajcem tvori beljakovine, ki so 
dobro prebavljive ter v celoti izkoriščene. Živalska maščoba ima 
višje in bolj obstojne količine vseh bistvenih maščobnih kislin 
v primerjavi z rastlinskimi olji. Izbor Arden Grange Classic 
združuje riževo moko in koruzno moko, da omogoči hitro 
razgradnjo na monosaharide kot je glukoza. To bo vzpodbudilo 
metabolizem in omogočilo maksimalno vitalnost. Izbor Arden 
Grange Classic je sestavljen iz hrane za mladičke Puppy, 
odraščajoče pse Junior, odrasle pse Adult, starejše pse Senior, 
debele in neaktivne pse Light, delovne pse Performance, velike 
pasme Large Breed, ter za občutljive pse jagnjetina z rižem 
Lamb & Rice in losos z rižem Salmon & Rice.

Za bolj zahtevne in bolj izbirčne kosmatince imamo še na voljo 
izbor Arden Grange pasje hrane, ki je koncentrirana, kalorična 
in lahko prebavljiva hrana, idealna za potrebe delovnega psa. 
Arden Grange Adult in Prestige vsebujeta piščančjo maščobo 
kot primarni vir energije. Piščančja maščoba je najbolj kvalitetna 
vrsta maščobe za pse, pri čemer je boljše prebavljiva in vsebuje 
višji konstanten nivo bistvenih maščobnih kislin (EFAs) kot 
druge živalske maščobe. Dodan riž je naravni 
vir lahko prebavljivih ogljikovih hidratov in 
služi kot dodaten vir energije.

Prva sestavina v Arden Grange Adult 
in Arden Grange Prestige hrani je sveži 
piščanec. Skupaj s celim jajcem tvori 
najbolj kvaliteten vir beljakovin, ki so dobro 
prebavljive, se absorbirajo in so izkoriščene. 
Količina beljakovin je v ravnovesju z 
vsebnostjo maščob, tako da se beljakovine 
ne porabljajo kot vir energije. Izbor Arden 
Grange je nasploh prva vrsta hrane za 
domače ljubljenčke, ki vsebuje kot prvo 
sestavino svežega piščanca.

Izbor Arden Grange vsebuje hrano za mladiče Puppy, za 
odraščajoče pse Graduate ter dve hrani za odrasle pse. Prva 
je Arden Grange Adult za odrasle pse z normalno aktivnim 
življenjskim slogom. Druga, Arden Grange Prestige, predstavlja 

vrhunec našega izbora pasje hrane in je primerna za delovne 
pse, razstavne pse in pse za razplod.
Vaš cilj je naš cilj – zagotoviti visoko kakovostno, uravnoteženo 
in stroškovno učinkovito prehrano, ob kateri bo vaš pes užival. 
Več informacij o Arden Grange hrani najdete na internetni 
strani www.ardengrange.si. Člani Slovenskega kluba za bernske 
planšarske pse imajo 10% popusta pri naročilu hrane direktno 
pri podjetju Avanturist d.o.o., za redne odjemalce in vzreditelje 
dodatne ugodnosti. Naročila sprejemamo po telefonu 040/299 
088, faksu 02/25 16 202 ali e-mailu info@avanturist.si, ter 
dostavimo na dom (brezplačno za 3 kg ali več).

Distributer hrane Arden Grange v Sloveniji je podjetje 
Avanturist d.o.o., tel.: 02/2516202.

 SE PREDSTAVI
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FINANČNO POROČILO 
BERNIJEVEGA SKLADA

PRIHODKI -  gotovina

12. 03.2005  je na skupščini kluba  18  članov in gostov
 prispevalo    25.420,00 Sit, 
29.04.2005 prodaja bernskih slik (Sajovic in Levstek)   
      8.000,00 Sit,
18.06.2005 zbrano na pikniku v Kamniški Bistrici                
                           2.600,00 Sit
08.10.2005 Rebrica Eva 10.000,00 Sit
08.10.2005 piknik Kočice 5.600,00 Sit
 Vzrejni pregled Grosuplje 2.700,00 Sit
 Bogovčič Cvetka 7.000,00 Sit
10.12.2005 Miklavževanje 8.000,00 Sit
14.01.2006       na razstavi v Ljubljani 1.000,00 Sit
  12  evrov
18.01.2006 Danica Rebov 10.000,00 Sit 
     
Skupaj:  80.320,00 Sit
  12 evrov

PRIHODKI – nakazilo na TRR

 Nataša Bešter 5.000,00 Sit
 Ulčar Tadej 4.500,00 Sit

 Skupaj: 9.500,00 Sit
     
Skupaj prihodki BS: 89.820,00 Sit
  12 evrov

STROŠKI:

18.01.2006 Zonzani – Lučka 10.000,00 Sit
23.01.2006 kastracija Nero 25.000,00 Sit
     
Skupaj:  35.000,00 Sit
===============================

Stanje bernijevega sklada: gotovina  45.320,00  Sit
   12 evrov
     
na TRR    9.500,00 Sit

Pripravila:  Dragica Kaiser 

DRAGI MOJ PRIJATELJ….
Sedim na kavču, ob meni pa ti. Ležiš tako, da me tvoje očke 
neprestano vidijo. Ves si zadovoljen. Kar neverjetno je, kako zelo 
sva usklajena: če sem zadovoljna jaz, si zadovoljen tudi ti; če je v 
meni nemir, ga je čutiti tudi v tebi. Telepatsko zaznavaš moje misli, 
poznaš vsak moj gib, mimiko obraza. Za dobro sporazumevanje ne 
rabiva besed, dovolj je, da se pogledajo najine oči. Imaš neverjetno 
moč – si zdravitelj. Odkar te imam, ne uživam apaurina, helexa… 
sem veliko bolj zdrava, lažje prenašam stresne situacije, drugače 
gledam na večino stvari. Daješ mi energijo in si neizčrpen vir vsega 
pozitivnega. Nisi končal nobene medicinske fakultete, pa si za 
moje zdravje naredil več, kot vsi zdravniki doslej.
Zaradi tebe imam polno novih prijateljev iz cele Slovenije. Popeljal 
si me na srečanja, na katerih se zaradi enako mislečih ljudi dobro 
počutim in mi bodo večno ostali v najlepšem spominu.
»Kriv« si, da rišem bernije in pri tem nepopisno uživam in oba 
sva »kriva«, da je vesel še kdo od prijateljev, ki sva ga razveselila z 
najinim izdelkom.
Vsako mojo žalost spremeniš v veselje. S svojimi norčijami 
dosežeš, da se moje solze spremenijo v smeh. Zaradi radovednosti 
je tvoj smrček vedno ob moji roki. Zaradi tvoje razigranosti včasih 
zamudim službo, ker po hiši iščem očala ali mobitel, ki si ju skril 
pred mano. Včasih se delaš, da nič ne slišiš, pa nisem jezna, vse ti 
tako pristaja, ker je del tvoje nagajivosti.
Tako zelo si vesel, ko pridem iz službe, da se vsak dan veselim tega 
trenutka.
Vseeno ti je, če sem naličena ali ne, če sem urejena ali samo v 
domači halji, zate sem vedno »dobra« in nič te ne moti na meni. 
Zate sem brez napak, popolna, idealna. Vse kar zahtevaš od mene 
je, da ti dovolim biti ob  meni. Vse drugo daješ ti. Toliko daješ, da 
se včasih prestrašim ob misli, da morda daješ preveč in da se boš 
nekega dne iztrošil. 
Dragi moj prijatelj, ne znam ti povedati kako lepo te je imeti. Kako 
zelo sem hvaležna, ker si ob meni. Si zaklad, ki se ne da oceniti, 
si veselje, ki se ga ne da opisati. Si najdragocenejši prijatelj, ki ga 
imam.
8. februarja boš dopolnil pet let. Hvala ti za ta prečudovita leta. 
Prosim pa te, ostani še dolgo moj prijatelj. Ne znam niti živeti ob 
misli, da bi ne bil več ob meni. Tako zelo te potrebujem, tako zelo 
mi pomagaš živeti, moj SETI!

Tvoja DRAGICA

ZA ZAPUŠČENE BERNIJE 
Zaradi vse večjega števila poškodovanih, obolelih in 
zapuščenih bernijev  smo  ustanovili dobrodelni BERNI

JEV  SKLAD,  iz  katerega  se  financirajo veterinarske 
in ostale storitve  v  korist  nesrečnih  bernijev. Z vašimi 
prostovoljnimi prispevki bomo  pomagali do srečnih, 
zadovoljnih in zdravih bernskih pogledov ... tudi izven 
dosega vašega vrta! Skrbniki sklada so Dragica Kaiser, 
Stanka Jankovič in Irena Šercer. O porabi prispevkov 
bomo poročali na klubskih srečanjih. Vaši prispevki so 
nadvse dobrodošli, vsem darovalcem pa iskrena hvala!
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Rimsko pismo 
Danice Predolske

Spet se oglašam jaz, Danica Predolska. Tudi tokrat iz Rima, 
kjer domujem in kjer mi rečejo Persona, ker sem tako lepa in 
se tako modro držim. Pri nas v Rimu že plaho kukajo v svet 
prvi cvetovi mandljevcev, zato sem na sneg že pozabila. Bil pa 
mi je všeč in sem uživala kot le kaj, ko sem bila za božične in 
novoletne praznike v Sloveniji. Ne samo v Ljubljani, kjer živi 
druga polovica naše človeške in pasje družine, ampak tudi v 
Predolah,  moji rojstni vasi na Dolenjskem.
V Predole grem pravzaprav vsakokrat, ko pridem v domovino, 
saj se spodobi obiskati rodni kraj. Zmeraj me počakajo že pred 
hišo, se me razveselijo in me obdarujejo. Tokrat pa je bilo še 
posebej slovesno. Na Silvestrovo smo namreč bernci iz prvega 
Astrinega legla praznovali deveti rojstni dan in povabili so 
nas domov. Prav čutila sem, da ni navaden dan, najbrž sem 
razumela, kar so mi pripovedovali moji ljudje. Že takoj po 
izhodu z avtoceste sem razložila tem svojim ljudem, da vem, 
kam se peljemo. Ko smo nekaj kilometrov kasneje zavili na 
desno v gozd in naprej proti Predolam, pa se mi je kar zavrtelo 
od veselja. In ko sem od daleč zagledala hišo vrh klanca čisto 
ob robu gozda, odkoder sem pred skoraj devetimi leti odšla po 
svetu, sem si dala duška, da se je avto kar tresel. Zmeraj sem 
razburjena, ko pridem v Predole. Snežilo je, vse je bilo belo 
in mehko, kakor v pravljici. Pred hišo sta me veselo, že skoraj 
objestno, pozdravila sestrica Deborah, ki je prav taka kot jaz, 
samo malo več jo je skupaj, in bratec Deep, ki je velik kot gora. 
Jaz sem še najbolj vitka, pravijo da zato, ker sem verna podoba 
mame Astre, ki je na Dolenjsko prišla naravnost s švicarskih 
hribov.
Deveti rojstni dan res ni kar tako, nekaj posebnega je bilo 
letošnje srečanje v Predolah. Hiša je bila polna ljudi, ki imajo 
radi bernce, in seveda tudi berncev, ki imamo radi ljudi. 
Deborah, Deep in jaz smo bili seveda v središču pozornosti, 
veselica je bila namenjena nam. Kakor vsako leto, pa se je tudi 
tokrat prislinilo zraven še pričakovanje novega leta, vendar v 
drugem, manj pomembnem planu. 
Dobili smo čisto posebno čokolado, pa čisto posebno kost iz 
testa in mesa, ki jo vsako leto speče mama Mojca, dobili smo 
tudi velikanske ta prave kosti, noreli smo po hiši in okrog hiše, 
po snegu, ki je zame vsakokrat nekaj posebnega. Namesto vode, 
v katero skačem v Rimu, imajo v Predolah sneg, po katerem se 
lahko valjaš po mili volji, pa nisi nič blaten. Ko je bilo veselje na 
vrhuncu, so nas naši ljudje nenadoma ustavili in pomirili. Rekli 
so, da moramo biti pri miru, ker bodo na vrsti radijska poročila. 
Čisto pri miru smo sedeli in tiho smo bili, ko so iz radia Zeleni 
val povedali, da v Predolah praznujejo deveti rojstni dan 
Danica, Deborah in Deep in nam čestitali. Našim človeškim 
prijateljem so kar solze prišle na oči, vsi drugi poslušalci pa so 
najbrž ali tako mislili, da smo mi trije ljudje in ne bernci. 
Zdaj sem spet, kakor sem povedala že v začetku, v Rimu. Precej 
bolj toplo je kot v Ljubljani ali pa na Dolenjskem, trava je zelena 
in slastna, vmes na gosto cvetijo marjetice, ki delajo čisto pravo 
belo preprogo. Kakor če bi bil sneg. Pa tega ljudje na traktorjih 
ne razumejo in so začeli kositi travo in s travo tudi marjetice. 
Nič hudega, hitro bodo zrasle druge cvetice.
Lep pozdrav iz Rima!

Danica Predolska (v Predolah mi pravijo Danica Rimska) 

HOMEOPATIJA JE USPEŠNA 
IN PREPROSTA ZA UPORABO 

TUDI PRI ŽIVALIH
Bogate izkušnje veterinarjev in homeopatov praktikov, ki 
sodelujejo z doktorji veterinarske medicine pri zdravljenju živali 
v tujini, se počasi prebijajo iz anonimnosti tudi pri nas. Najbolj 
uspešno uporabljajo homeopatske pripravke tisti skrbniki 
(predvsem psov in mačk), ki so lajšali oziroma pozdravili svoje 
bolezni, nudili sebi ali svojim najbližjim homeopatsko prvo 
pomoč ali se zatekajo k homeopatiji zaradi kroničnih bolezni, 
kjer klasična medicina lajša le posledice bolezni. Skoraj vsak 
skrbnik psa je že izkusil na svoji – ali bolje – pasji koži, da je iz 
ordinacije odšel s škatlico antibiotikov, vse preveč univerzalnim 
zdravilom današnjega časa. Na pretirano uporabo antibiotikov 
v svetu oziroma njegovo zlorabo so začeli močno opozarjati 

BERNIJI NA TUJEM
NORVEŠKA

Norveški klub za bernske planšarske pse obvešča, da bo ob 
50-letnici prihoda BPP na Norveško organiziral dvodnevno 
razstavo v Geilu. Veliki dogodek bo 3. in 4. junija, povabili 
so dve znani sodnici in sicer Mary Alice Eschweiler in 
Sharon Smith. Ob tej priložnosti bodo izdali tudi zbornik 
s prispevki klubov mnogih držav, tudi Slovenije.Več 
informacij najdete na www.berner-sennen.no.

AVSTRIJA
Klub za švicarske planšarske pse prireja ob 45. obletnici 
kluba poseben jubilejen dogodek. Gre za »Swiss Mountain 
Dog Festival«, ki bo trajal od 10. do 18. junija v Mallnitzu. 
Ponujajo cel teden aktivnih počitnic z berniji v različnih 
paketih, za vsakogar nekaj. Med drugim se bodo obiskovalci 
lahko udeležili tečajev, poslušali predavanja o klasičnih in 
alternativnih metodah zdravljenja, itd. Več informacij na 
www.sennenhunde.org. 

ŠVICA
Prejeli smo prvo obvestilo o organizaciji proslave ob 100. 
obletnici pasme BPP. Razstava, združena s simpozijem bo 
predvidoma v juniju leta 2007 v Centralni Švici. tako vas 
vse toplo vabimo, da si ta datum rezervirate in pokažete 
svoje bernije tudi v njihovi domovini. 
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že v 60. letih. Vsako leto na svetu umre zaradi bakterij, ki jim 
antibiotiki niso kos, več kot 5 milijonov ljudi. V Sloveniji uživa 
antibiotik vsak dan približno 1,7 odstotka ljudi, petina pa jih 
ima doma za vsak primer. Polovico antibiotikov po nekaterih 
ocenah zdravniki predpišejo po nepotrebnem, velikokrat na 
zahtevo pacientov. V veterinarski praksi je položaj podoben. 
Princip homeopatije je vnesti v telo substanco, ki sicer 
povzroča simptome bolezni, ki jo želi terapevt ozdraviti. 
Substanca je razredčena do te mere, da je v homeopatskem 
pripravku praktično nedokazljiva, bolj razredčena pa je tudi 
bolj učinkovita. Pri pacientu včasih po zaužitju homeopatskega 
pripravka začasno opazimo intenzivnejše simptome bolezni, 
ki pa so del procesa samozdravljenja. Pripravki, primerni za 
veterinarsko uporabo, so v obliki sladkornih zrnc premera 
od dva do štiri milimetre, ki jih raztopimo v kozarcu v majhni 
količini vode in z injekcijsko brizgalko vbrizgamo živali v ustni 
kot vsaj 15 minut pred ali po jedi. Zaradi posebne tehnike 
nanašanja homeopatske učinkovine na sladkorno kroglico le-te 
ni dovoljeno prijemati z roko ali ob dotiku uporabljati kovinske 
pripomočke (npr. žlico). Sestavljeni pripravki, ki jih kot tekočino 
kupimo v lekarnah in vsebujejo več različnih homeopatskih 
učinkovin, vsebujejo alkohol in so za veterinarsko uporabo manj 
primerni, razredčeni z vodo pa se uporabljajo kljub temu. 
Homeopatija je – tako kot še nekatere metode komplementarne 
medicine – varna za uporabo. Trditev nazorno ilustrira 
naslednja anekdota: Strašno razburjena gospa je vstopila v 
zdravniško ordinacijo in pripeljala s seboj majhno deklico; 
zdravniku je hitela razlagati, kako je njena mala hčerka pojedla 
celo stekleničko homeopatskih pripravkov, ki jih je imela doma. 
Zdravnik je vprašal: »Z embalažo vred ali brez nje?« Nestrpna 
mama je odgovorila: »Brez embalaže, seveda!««Potem je vse v 
redu,« je na kratko zaključil pogovor zdravnik. 
Pomembno je vedeti tudi, da je doza za pacienta – yorkširskega 
terierja enaka dozi za bernardinca. 
Enake vrste homeopatske pripravkov najdemo v različnih 
potencah: nižje uporabimo za fizične simptome, višje pa 
delujejo na psihične. 

Kdaj in kako lahko uspešno pomagamo sami ?

V nadaljevanju najdemo najbolj pogoste težave in stanja, kjer 
lahko sami varno, učinkovito in poceni preizkusimo učinkovitost 
homeopatskih pripravkov. 

Poškodbe
ARNICA 5 CH
Travmatska stanja, ki prizadenejo mišice in kapilare. Uporablja 
se pri zmečkaninah, udarcih, modricah.  Arnica preprečuje 
nastanek hematoma in pospešuje njegovo resorbcijo, če se je 
hematom že pojavil. Arnica se uporablja tako pri fižičnem kot 
kot pri psihičnem naporu (npr. hoja, kotenje..). 

Bruhanje
Psi večkrat jedo travo, da tako sprožijo bruhanje in to je 
mehanizem, s katerim organizem izloča neprebavljivo. Če 
bruhanje ne poneha, uporabimo pripravek IPECACUANHA 
6 CH vsako uro.
BRYONIA 6 CH
jutranje bruhanje žolča
COCCULUS 6 CH
bruhanje pri potovalni bolezni
KREOSOTUM 6 CH
bruhanje neprebavljene hrane nekaj ur po zaužitju

Črevesni katar
Za vnetje črevesja je značilna diareja. Pse v dobri kondiciji 
postimo in damo ustrezno zdravilo, če je pes oslabljen, pa pri 

hranjenju upoštevamo naslednje omejitve: nič maščobe, nič 
mleka, nič sladkorja, nič zelenjave in nič kosti! Jezik narave, ki 
se izraža z različnimi simptomi, je potrebno prevesti v ustrezen 
homeopatski pripravek.  Večkrat naletimo na diarejo kot 
posledico stresa. 
PULSATILLA 6 CH
značilna je sluz v blatu
PODOPHYLLUM 6 CH
v primeru vodenega blata, posebno zjutraj in neposredno po 
hranjenju
MERCURIUS SOLUBILIS 6 CH
izloček je bel ali rumen, lahko vsebuje tudi kri, pes se napenja
ARSENICUM ALBUM 5 CH
diareja po zastrupitvi s hrano

Vnetje paraanalnih žlez
Če je vnetje spremljano z abscesom, se uporablja HEPAR 
SULPHURIS 6 CH vsaki dve uri, dokler se absces ne izprazni. 
Nato uporabimo pripravek SILICEA 9CH  dvakrat dnevno, do 
popolne ozdravitve. 
NUX VOMICA 6 CH
če pes poleg vnetja žlez trpi tudi zaradi zaprtja
CALCAREA SULPHURICA 9 CH
če so paraanalne žleze neprestano vnete
CAUSTICUM 9 CH
uporabimo, če so žleze neprestano polne in zahtevajo stalno 
praznjenje

Absces, ognojek
HEPAR SULFUR 9 CH

abces, ki se gnoji

PYROGENIUM 5 CH
sistematično pri vsakem gnojenju 
BELLADONNA 9 CH
abces, kjer je prizadeti del je rdeč, boleč, vroč

Agresivnost, nervoza
VALERIANA 5 CH
Nervoznost in agresivnost živali. Ta pripravek se uporablja tudi 
pri stresu in  nespečnosti.

Artroza - artritis
RHUS TOX 5 CH
Pripravek  se uporablja pri težavah z artrozo tako preventivno 
kot kurativno. Pes je tog in okoren, stanje se izboljša z 
gibanjem. 

Lažna brejost
PULSATILLA 5 CH
Psica je mirna in ima rada, če jo božate. Seski so otekli in boleči 
na otip. Psica se rajši zadržuje na hladnem. 

Inkontinenca 
CAUSTICUM 9 CH

Inkontinenca (uhajanje urina) pri stari živali. Uporablja se tudi 

za parezo mehurja. 

Pri inkontineci, ki je posledica kotenja, uporabite ARNICO. Pri 
inkontinenci, ki je posledica strahu, uporabite GELSEMIUM.

Izčrpanost
PHOSPHORIC ACID 5 CH
Pri utrujenosti na splošno in kot krepčilo. Uporablja se tudi pri 
rekonvalescenci živali. 



11- 1/2006

NASLOVI, KJER SO VAM VEDNO NA 
RAZPOLAGO INFORMACIJE IN POMOČ:

SLOVENSKI KLUB ZA 
BERNSKE PLANŠARSKE PSE

Predole 23, 1290 Grosuplje
Št.poslovnega rn.: 18309-0091074283

• predsednica: Mojca Sajovic, Predole 23, 1290 
Grosuplje (tel. 01 7872 788, GSM 041 63 16 16),  
astra10@siol.net) 

• predsednik vzrejne komisije – strokovni vodja Rajko 
Rotner, Stična 107, 1295 Ivančna Gorica (tel. 01 787 
85 68, GSM 041 39 11 41)

• podpredsednik: Miloš Jankovič, Kidričeva 78, 1236 
Trzin (GSM 041 250 531)

• tajnica – uredništvo glasila: Urša Škof, Ljubljana 
(GSM 041 978 717, e-pošta: skofursa@hotmail.com)

• blagajničarka: Avrelija Sivec, Most na Soči (tel. 05 
381 30 06, GSM 041 724 879)

•  Informacije: Vlado Smole, Slov. Bistrica (tel. 02 818 
23 71, GSM 031 435 309), Janez Jančar, Kresnice ( 
tel. 01 897 72 00, GSM 040 203 129)

• Področje vzgoje in šolanja: Jasna Šporar (GSM 041 
518 119, e-pošta: sporarja@mail.vf.uni-lj.si)

• Skrbnik registra in urednik spletnih strani: Miloš 
Jankovič (GSM 041 250 531)

q “Vodnik za nakup bernskega planšarskega psa” 
in naslovi predvidenih legel so Vam na voljo na 
spletnih straneh in na naslovu kluba.

q Gradivo "Vodnik za nove lastnike" je na razpolago na 
internetnih straneh, na naslovu kluba, dobijo pa ga 
brezplačno tudi vsi lastniki mladičev, kupljenih pri 
slovenskih vzrediteljih skupaj z obsežnim klubskim 
gradivom.

q SKBPP na Internetu! Strani na novem naslovu  
www.bernski-klub.si temeljito prenavljamo: 
aktualni naslovi legel, nasveti za nakup, nasveti za 
nove lastnike, seznam plemenjakov, fotogalerija, 
novice, obvestila… 
Oglejte si fotografije in poročila o izletih, piknikih 
in drugih klubskih dogodkih!

Naslovi vzrejno-tetovirnih referentov (pregled legla, 
tetoviranje) za BPP:
ZA ŠTAJERSKO REGIJO:
Anton Sajbert (KD Slov.Bistrica), Prešernova c. 29, 2317 
OPLOTNICA (02 801 95 02, 031 806 764)
ZA GORENJSKO IN LJUBLJANSKO REGIJO:
Tomaž Petrič dr.vet.med. (KD Ljubljana), Šujica 108, 1356  
DOBROVA (041 772 326)
ZA PRIMORSKO REGIJO:
Mladen Štrkalj dr.vet.med. (KD Obala), Benčičeva 6, 6000  
KOPER (05 628 35 37, 050 640 892)
ZA DOLENJSKO IN KOČEVSKO REGIJO : 
Peter Levstek dr.vet.med. (KD Kočevje), Gubčeva 14, 8210  
TREBNJE (031 624 154, 07 304 44 72)

Izpadanje dlake
SELEN 5 CH
Prekomerno izpadanje dlake. Koža je prhljajasta in mastna. 
Žival je utrujena in veliko spi.

Piki insektov 
URTICA URENS 5 CH
Žival se je okužila z bolhami ali drugimi insekti ter se praska.

Seksualna vzdraženost-samci
HYOSCYAMUS 7 CH
Spolna vzdraženost pri samcih. Žival je agresivna in ljubosumna. 
Žival je po seksualni eksitaciji izčrpana.

Strah
GELSEMIUM 30 CH
Žival je strah in ima zaradi tega oslabljeno mišično moč. Žival 
pogosto urinira.  Npr.pripravek lahko uporabite za zmanjšanje 
nervoze pred transportom. 

Vnetje oči
BELLADONNA 9 CH
Vnetje vek, kjer je sluznica rdeča. Žival ima vročino. Značilna 
je občutljivost na hrup, tresenje in na svetlobo. 
EUPHRASIA 5 CH
Vnetje oči s solzenjem. Izločki so vodne barve in dražijo oko. 
Oči so rdeče in otečene.
PULSATILLA 5 CH
Pulsatilla se uporablja tudi proti  solzenju oči in konjunktivitisu 
(vnetje veznice). Očesni izloček je rumenkast in gost. Žival 
nima apetita in ima zmanjšano sposobnost zaznave vonjav.

Vnetje ušes
Vnetje ušes se kaže kot bolečina v ušesu (akutno stanje, kjer se 
žival praska) ali pa ima žival izloček in pride do gnojenja.
BELLADONNA 
Vnetje ušes z vročino in hudi bolečino.   
   
PULSATILLA 5 CH
Vnetje ušes z gostim izločkom. Če pride do gnojenja, uporabte 
Pyrogenium. Za vnetje ušes, kjer ima žival vročino, uporabite 
Belladonno.

Po zagotovilih dobaviteljev bo kmalu na voljo priročna 
homeopatska lekarna za lastnike psov in mačk. 
Za morebitna vprašanja v zvezi z nabavo in uporabo 
homeopatskih pripravkov lahko pokličete GSM 041 63 16 16 
ali 01 7872 788.

Mojca Sajovic



12 - 1/2006

KLUBSKE UGODNOSTI februar 2006
Vse člane kluba prosimo, da pri nakupu pokažejo veljavno člansko izkaznico, kajti v nasprotnem primeru vam žal ne bodo obračunali popusta.

q RENTGENSKO SLIKANJE KOLKOV IN KOMOLCEV na Kliniki za 
kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete, Univerza v Ljubljani, C. 
v Mestni log 47, Ljubljana. Za člane kluba klinika nudi 10%-ni popust 
in brezplačen klinični pregled psa, obvezna je telefonska najava na tel. 
01 4779 277. Pes mora biti pred slikanjem tešč, za celoten proces si 
vzemite približno uro in pol časa.

q PLETILSTVO JAKOPINA, Dvorje 22, 4207 Cerklje: nudi pri nakupu 
izdelkov v svoji trgovini članom kluba 10%- ni popust. Na zalogi so 
nogavice in puloverji z motivom bernija ter veliko modnih pletenin.

q ŽAKI ZOO IN VRT, Trg svobode 25, Slov. Bistrica: velika izbira 
hrane za pse (EUCANUBA, ROYAL CANIN, NUTRO, BIOMILL, 
HILL'S,...): 10%-ni popust na vse prodajne artikle, tudi za nakup v 
spletni trgovini www.diskom.si; za organiziran nakup večjih količin 
dodatni popusti.

q UNIVERZALNA METLA  V – 7 z gumijastimi ščetinami V oblike 
za pometanje brez prahu, idealna za čiščenje vseh vrst talnih površin 
znotraj in zunaj hiše, EDINA UČINKOVITO ODSTRANJUJE 
DLAKE, blato iz talnih oblog, vodo, sneg, pri pometanju ne dviguje 
prahu in dlak, pripomoček pri pomivanju gladkih površin. CENA: 
5950 SIT – 10% popusta za člane kluba. KRTAČA za oblazinjeno 
pohištvo, obleko enakih lastnosti: CENA: 3.300 sit – 10%. Dostava 
na dom, naročila: Ludvik Lendvaj, Borova vas 13, Maribor, tel. 02 421 
57 74, GSM 041 751 619; http://www.nelirena-sp.si.

q Sprememba: GALI d.o.o. Ljubljana, Linhartova 66 – Martin Simončič: 
trgovina – 5% popusta nad 5000 SIT nakupa izključno z gotovino!

q Veterinarska ambulanta TOPLICA, Topolšica – Milan Matko, dr.vet.
med. (Topolšica 15, Topolšica (tel. 03 589 21 00): 10%-ni popust pri 
storitvah (brez zdravil).

q Veterinarska ambulanta BUBA, Grosuplje – Marjan Kastelic, dr.vet.
med. ( tel. 01 786 46 58 od 7. do 9. ure in od 17. do 19. ure): 10%-
ni popust pri storitvah (brez zdravil) in 5% popust pri nakupu 
pripomočkov in hrane.

q NOVO – IZKAZNICA ZA ČLANSTVO V TUKANO BONUS KLUBU: 
TRGOVINE ZA MALE ŽIVALI HOBBY PROGRAM HOČE (14 
trgovin po Sloveniji): 3%-ni popust pri nakupu hrane in pripomočkov, 
vsakih 6 mesecev pa dodatni bonus glede na višino opravljenih 
nakupov (od 20.000 SIT do 50.000 SIT dodatnih 2% popusta, ...).

q SALON SNOOPY, Rogaška Slatina : 10%-ni popust pri nakupu hrane 
in pripomočkov z gotovino nad 5000 SIT

q ZOO DINGO, Maribor: Popust pri nakupu nad 5000 SIT v trgovinah 
za male živali na Teznu, Heroja Nandeta 46 (tel. 02 46 22 616), 
Studenci, Limbuška 31 A, (tel. 02 42 01 530) in na Partizanski cesti 16 
v Mariboru (tel. 02 25 24 347) v višini 10 % pri nakupu pripomočkov 
in hrane Technical, Eukanuba, Royal Canin, Hill's, Bosch, Nutro s 
plačilom v gotovini; za dostavo na dom pri nakupu TREH vreč Royal 
Canin 15 kg in Eukanuba 15 kg 5%- ni popust in brezplačno dostavo 
po vsej Sloveniji; Za dostavo na dom pri nakupu hrane Royal Canin 
nad 15 kg nudi brezplačno dostavo po vsej Sloveniji

q ZOO MARKET REX, Lackova c. 50, Radvanje, Maribor: 10%-ni 
popust za gotovino, 5%-ni popust pri plačilu s kartico (Eucanuba, 
TechniCal, Hill's, Royal Canin, Bosch, Purina –ProPlan; Brezplačna 
dostava! Nagrada za vsakega novega kupca in posebna nagrada 
za stalne stranke, ki privedejo novega kupca! Stalne stranke (od 3. 
nakupa dalje) prejmejo člansko izkaznico ugodnosti!

q ZAVAROVALNICA ADRIATIC, ker so tudi tam v službi lastniki bernijev: 
PONUDBA ZA ZAVAROVANJE SPLOŠNE CIVILNE 
ODGOVORNOSTI LASTNIKA PSA (pokriva odškodninske 
zahtevke tretjih oseb za škodo, ki jo povzroči vaš pes na področju R 
Slovenije do višine pribl. 20.000 €), ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE 
PSA (pokriva dogovorjeno vrednost psa pribl. 250 € ob poginu oz. 
humani usmrtitvi zaradi bolezni ali nezgode) in ZDRAVSTVENO 
ZAVAROVANJE PSA (kritje stroškov v višini 70% pri vseh veterinarjih 
v Sloveniji). Skupna premija znaša 25.000 SIT, ponudba velja le za 
sklepanje zavarovanja preko našega kluba. 

q MESARSTVO CVETAN v svojih trgovinah v Mokronogu (Stari trg 
23), Trebnjem (Jurčičeva 1) in Novem Mestu (Šmihel 33) ponuja 
POPOLNO HRANO za pse, pripravljeno po izvirni recepturi mag.
Petra Levstka dr.vet.med. Hrana je izdelana iz govejega mesa izključno 
slovenskega porekla brez škodljivih konzervansov in dodatkov, cena 
za kg je 350 SIT. Ob večjem naročilu je možna tudi dostava na 

dogovorjeno mesto. Dodatne informacije in naročila na tel. št. 07 349 
92 18 (g.Cvetan).

q Pasja šola OGNJENA, Sinja Gorica pri Vrhniki: 15% popust za 
vse oblike šolanja psov. Tudi čez poletje imajo tečaje poslušnosti, 
malo šolo za mladičke in otroške delavnice - skozi igro do boljšega 
razumevanja psa. Informacije: Branka Hobič, tel.: 041 721 262, 01 
754 62 53.

q Veterinarska ambulanta LESDOG – mag.Sabina Bajc – Piškur, 
dr.vet.med., Kočevje, Cesta v Log 14, tel. 01 895 39 92, 895 56 33, 
041 614 291 : 15% popusta pri diagnostičnih in terapevtskih storitvah 
(brez zdravil) pri plačilu v gotovini; 1x tedensko dr.Bajc dela tudi v 
Ljubljani!

q SEMENARNA LJUBLJANA! Za člane kluba 7% popusta pri nakupu 
hrane in opreme za vse hišne ljubljenčke ne glede na način plačila in 
višino zneska nakupa. Popust ne velja za artikle, ki so v akciji. Vrtni 
centri in trgovine, ki odobravajo popust:
• VC Kalia , Dolenjska c. 242, 1000 Ljubljana, TEL: 01/ 427 - 14 

– 43, 
• VC Kalia Vrhnika, Robova 6, Vrhnika,
• VC Kalia BTC, Šmartinska 152 (na tržnici BTC), Ljubljana,
• VC Kalia ASTRA-JAMA, Bežigrad 11, Ljubljana,
• VC Kalia, Tišinska c., Murska Sobota (pri Petrolovi črpalki)
• VC Kalia, Kidričeva ul., Celje,
• VC Kalia, Tržaška 35, Maribor,
• VC Kalia, Vetrinjska ul., Maribor in
• VC Kalia, Slovenska Bistrica.

q TRGOVINA za male živali MALAVI D.O.O., Cesta talcev 53, na 
Planini pri Kranju (tel. 04 235 10 60): 7%-ni popust pri nakupu hrane 
in pripomočkov z gotovino!

q KZ Tolmin – Kmetijska trgovina, Rutarjeva 15, Tolmin: 5%-ni popust 
pri nakupu izdelkov za nego in prehrano v vrednosti nad 5000 SIT.

q ZLATARSKI ATELJE REPNIK, Marko Repnik s.p., Dolenjska c. 
11, Ljubljana: 10%-ni popust pri gotovinskem nakupu zlatarskih 
izdelkov 

q Kinološko društvo KRIM – 10 % -ni popust pri šolanju. Informacije o 
tečajih: Karmen Zahariaš – GSM 041 679 578

q BIOMILL hrana za pse: proizvodnja po švicarskih standardih, ki so 
enaki kot za prehrano ljudi. Priporoča tudi Švicarski klub za BPP! 
15%-ni popust pri naročilu 15 kg in več ter brezplačna dostava na 
dom. Naročila: Boštjan Vidmar – GSM 041 625 620

q NOVO! Podjetje ORKA Kovač k.d. nudi članom kluba naslednje 
ugodnosti: popust pri nakupu nad 5.000 SIT do 10.000 SIT v trgovini 
ZOO ORKA v višini 10 % in popust pri nakupu nad 10.000 SIT v 
trgovinah ZOO ORKA v višini 13 %. 

q NOVO V SLOVENIJI - ARDEN GRANGE HRANA! Vrhunska popolna 
suha hrana za pse in mačke na osnovi svežega piščanca ali lososa 
brez umetnih barvil in konzervansov. Posebej primerna za delovne in 
razstavne pse, ter za pse z alergijami, saj ne vsebuje rdečega mesa, 
pšenice, soje in mlečnih izdelkov. Več informacij o sestavi hrane najdete 
na internetni strani www.avanturist.si, kjer lahko hrano tudi naročite. 
Naročila sprejemamo po telefonu 040/299 088, faksu 02/25 16 202 ali 
e-mailu info@avanturist.si, ter dostavimo na dom (brezplačno za 3 kg 
ali več). Člani Slovenskega kluba za bernske planšarske pse imajo 10% 
popusta, za redne odjemalce dodatne ugodnosti. Avanturist d.o.o., Ul. 
kneza Koclja 25, 2000 Maribor; skladišče in trgovina Markovci 35 b, 
2281 Markovci pri Ptuju.

MOJ BERNI
Glasilo Slovenskega kluba za bernske planšarske pse

Izhaja tri do štirikrat letno v nakladi 180 izvodov, člani kluba 
glasilo prejmejo brezplačno!
Odgovorna urednica: Urša Škof, Vogelna 7, Ljubljana, GSM 041 
978 717, e-mail: ursa.skof@s5.net

Sodelavci: Mojca Sajovic, Dragica Kaiser, Damjana Vahen
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