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NA NAŠIH SPLETNIH STRANEH…
Ne bo odveč povabilo, da si ogledate prenovljene 
spletne strani SKBPP, ki smo jih že tako nujno 
potrebovali, predvsem pa nestrpno čakali. Tisti ‘ta 
zagrizeni’ klubovci ste gotovo že opazili, da po novem 
sijemo v toplih barvnih odtenkih, ki ob sproščujočem 
besedilu pomagajo, da nahranimo dušo.
Letos je kocka padla – po mesecih razmišljanja in 
načrtovanja ter razvijanju finančne konstrukcije smo 
se v vodstvu kluba odločili, da je skrajni čas za novo, 
sodobno podobo našega kluba na svetovnem spletu. 
Ni nas skrbelo, kako bo projekt izgledal, ko bo končan, 
ker smo zaupali oblikovalcem, ki so poskrbeli tudi za 
tehnično plat, medtem ko sta vsebina in vzdrževanje kot vedno domena predvsem predsednice in podpredsednika. Dejstvo pa je, 
da je klubska stran namenjena vsem ljubiteljem berncev doma in po svetu in prav toplo vas vabim, da nam pomagate polniti njene 
strani z zanimivimi in poučnimi vsebinami.
Sicer pa je vredno pokukati na www.bernski-klub.si že zato, ker se vedno najde kaj novega. Za pestrost smo dodali ankete, pridno 
bomo polnili galerijo, ne manjka aktualnih tem in povabil, predvsem pa boste vedno našli vsa potrebna obvestila o klubskem 
dogajanju. Vključili smo tudi brezčasne teme o vzgoji, šolanju, vzreji, prehrani in zdravju berncev, podatke o klubu in kontaktnih 
osebah, ki so vam na voljo za morebitna vprašanja in nasvete, izbor bernske literature z opisi vsebine zanimivih knjig, povzetki 
člankov preteklih številk glasila Moj berni in vašo poezijo. Za vse razstavljalce in novince je priporočljivo čtivo standard in opis 
pasme, predvsem slednji pa bodo veliko koristnih informacij našli v temi ‘Kupujete psa?’. Ažurno objavljamo tudi plemenjake in 
plemenke ter legla članov kluba. In če kliknete na ‘Poglejte še…’ boste našli prenekatero koristno povezavo. V bodoče smo se 
namenili odpreti tudi bernski forum.
Vabim vas torej, da obiščete spletno stran kluba in nam sporočite vaše vtise. Veseli bomo vsake dobronamerne kritike, še najraje pa 
bomo sprejeli vaš prispevek, idejo, anketo, pomoč…  

Urša Škof

PLAČILO LETNE ČLANARINE
15. maja se je iztekel rok za plačilo letne članarine, ki znaša 
5.000 SIT. Po tem datumu bodo neplačniki samodejno 
izbrisani iz seznama prejemnikov naše pošte in koristnikov 
klubskih ugodnosti, zato vas za plačilo ponovno prijazno 
opominjamo v našem biltenu.

Spoštovani člani SKBPP in prijatelji!

Obveščamo vas, da je določen datum in kraj našega 
spomladanskega piknika: 

v soboto, 10. junija 2006
se bomo spet veselili skupnih uric ob reki Soči v 
neposredni bližini slapa Boka oziroma gostilne Žvikar 
približno 3 km v smeri iz Bovca proti Kobaridu.  Zbrali 
se bomo od 11. ure dalje (pa najpozneje do 13. ure, ko bo 
blagajničarka zaključila z delom!).

Odcep bo označen, poskrbljeno bo za hrano (kuharji nam 
bodo pripravili okusno joto, ne bo manjkalo niti postrvi 
niti mesa) in pijačo. Cena za odraslega udeleženca 
piknika je še vedno 2500 SIT, za osnovnošolce pa 1500 
SIT.

Če prinesete s seboj še dobro voljo in morda kaj sladkega 
za pod zob, bo tudi ta piknik, kot vsa ostala naša druženja, 
prijeten in našim bernijem prijazen dogodek, ki ga ne 
bomo zlepa pozabili.

NAJAVLJAMO ŽE SKORAJ TRADICIONALNI SPOMLADANSKI PIKNIK SKBPP NA SOČI

Vašo obvezno prijavo na piknik pričakujejo najpozneje do  6. 
junija na znane naslove:

• Dragica Kaiser: GSM 041 467 721 - tel. 02 792 18 01; 
   e-pošta: dragica.kaiser@kidricevo.si, miran.kaiser@siol.net
• Avrelija Sivec:   GSM 040 437 490 - tel. 05 381 30 06, 
   e-pošta: bias@siol.net
• Mojca Sajovic: GSM 041 63 16 16 - tel. 01 787 27 88; 
   e-pošta: astra10@siol.net
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Pet dni sem že doma, z mislimi pa še vedno na Cresu z našimi 
berniji in njihovimi prijaznimi ljudmi. Kar ne morem se vživeti 
nazaj v običajni vsakdan. Gledam fotografije in podoživljam vse 
doživeto, znova in znova, …
27.4. je dan, ko smo se odpravljali zgodaj zjutraj od doma. 
Glede vremena smo bili malce zaskrbljeni. Napovedi niso bile 
dobre. Deževalo je od doma pa skoraj do morja. Sama se nisem 
veliko obremenjevala glede tega, važno mi je bilo le to, da 
bom ponovno uživala v družbi najlepših psov na svetu. Z našo 
»bernsko žlahto«, Hadlerji, smo pri gostišču Bajta počakali na 
Sajovčeve, Jankoviče, Levstekova in Mihelčiče in nato skupaj 
nadaljevali pot preko Krčkega mostu do Valbiske, od koder 
nas je trajekt popeljal na Cres. Po namestitvi v hotelu Kimen 
smo se že nekako po tradiciji začeli zbirati pred balkonom 
Mojce in Mirota. Prav nič nas ni motilo rahlo rosenje, saj je 
bila temperatura zraka dovolj visoka. Potešili smo si lakoto 
z Sajovčevimi klobasami, se odžejali in seveda rekli kakšno 
»modro«.

Zadovoljna Jelka in Don-prvič z nami

Na letošnje že četrto prvomajsko potepanje, tretje na Cresu, 
se je prijavilo 35 ljudi in 17 bernijev. Približno polovica je bilo 
starih znancev, druga polovica pa novih udeležencev. Takoj 
smo se dobro ujeli in prvi dan zaključili s sprehodom do centra 
mesta Cres. Za nami so se obračali radovedni pogledi in kar 
nekaj turistov si je radovednost potešilo z vprašanji, kdo in 
od kod smo? Srečali smo tudi dva Švicarja, ki sta obstala ob 

pogledu na vso švicarsko lepoto, ki se je sprehajala po Cresu. 
Prepričana sem, da bosta v Švici pripovedovala, da sta na Cresu 
srečala Slovenski klub bernskih planšarskih psov, kar bo dobra 
reklama za njihove pse in našo Slovenijo.
Drugi dan po zajtrku sta nas Irena in Dušan povedla na Mali 
Lošinj. Kar težko je bilo paziti ob tako dolgi koloni naših vozil, 
da kdo ne zaide. Štela sem avtomobile: ena, dva, tri,… šest,…
devet,…dvanajst, in še kar ni bilo konca. Zaradi gradnje nove 
ceste po Cresu in semaforizacije, se nas je nekaj ločilo od kolone 
in seveda izgubilo, toda mobiteli rešujejo take probleme.
Peljali smo se v smeri Čikat, preko sredine otoka do 241 m 
visokega vrha Pogled. Tu smo se ustavili, parkirali vozila in se 
sprehodili.

Krasna narava in pogled

Krasna narava in pogled z višine na morje…tja do Ilovika. 
Posijal je tudi sonček. Naši bernčki so brezbrižno letali sem 
in tja, se ovohavali ter lovili. Nekaj naših žensk je nabiralo 
zelišča, jaz sem vse samo opazovala in si ob vsej tej idili rekla : 
»Življenje je lepo!!«
Ko smo se vračali proti Cresu, smo se ustavili v Osorju. Na trgu 
pred cerkvijo smo posedeli. Ob sosednji mizi sta že sedela dva 
Slovenca. Slišala sem njun pogovor. Zelo sta nas hvalila. Eden 
od njiju je vprašal drugega: »Si predstavljaš kaos, da so zdaj 
tukaj namesto bernijev psi kakšne druge pasme?« Pohvalila 
sta naše potrpežljive in disciplinirane pse, ki niti v enem 
primeru  niso spravljali svojih lastnikov v zadrego. Zaradi svoje 
živahnosti so s stolom vred prevrnili kakšnega lastnika, drugih 
neumnosti pa niso počeli. To so počeli  samo zato, da smo se 
malo lahko nasmejali. Ob odhodu nam je Mojca z darovanjem 
Mariji Osorski zagotovila lepo vreme za naslednji dan.

CRES 2006 

Naš prvi sprehod Miha, Jaša in Kvini



3- 2/2006

Popoldan smo se odločili, da v paviljonu ob obali, nedaleč 
od našega hotela, degustiramo vso hrano in pijačo, ki smo jo 
pripeljali s sabo. Na mizi dolgi vsaj 3 m, je bilo komaj dovolj 
prostora za vse dobrote iz vseh koncev Slovenije: razne klobase, 
šunko, štajersko bunko, slanino, sire in sirne namaze, vloženo 
čebulo in papriko, razne solate, rukolo,…da več ne naštevam. 
Vseh dobrot nismo »pospravili pod streho«, saj nas je v hotelu 
čakala večerja.

Mizica pogrni se

Plan za tretji dan je bil obisk Valuna in Lubenic. Valun je 
slikovito ribiško naselje na zahodni obali Cresa v mirnem 
zalivčku, idealno za mirno preživljanje dopusta. Lubenice so 
majhno naselje, ki ležijo na 378 m visokem skalnem vrhu nad 
morjem z značilnim obzidjem in štirimi cerkvami, kar priča o 
nekdanji pomembnosti tega kraja.  
Na parkirišču nas je pozdravil »Marko«, tako smo poimenovali 
mulo, ki se ni dala premakniti in je ovirala parkiranje. Tudi naši 
bernčki je niso motili, le našemu Setiju se je zazdelo, da bi jo 
moral malo uščipniti v zadnjico. Pa mu ni uspelo, prevrnil je 
samo svojega gospodarja.

Kakšen berni pa je to?

Sonček je sijal, v globini se je lesketalo morje, dobre volje nam 
ni manjkalo, torej dan je bil idealen  za  piknik. Kaj hitro smo 
na svetlo prinesli vse dobrote, ki so ostale od prejšnjega dne. 
Vsi smo se  strinjali, da je bil obisk Lubenic ena naših letošnjih  
najboljših doživetij. Vsi zadovoljni smo se vrnili v naš hotel.

Vesela druščina

Tudi letos se lahko pohvalimo: z nami sta bila naša, mag. 
Peter Levstek, dr.vet.med., in njegova hčerka Manca. Brez 
njiju potepanja za lastnike bernijev ne bi bila brezbrižna in 
sproščena. Naši berniji imajo s Petrom prvo pomoč s sabo. Peter 
je bil po vrnitvi v hotel našim lastnikom in njihovim bernijem 
na razpolago za nasvete in preglede. Po večerji  je v hotelu 
priredil predavanje na temo dermatitis pri bernijih. Odgovarjal 
je  na naša vprašanja, ki jih nikoli ne zmanjka. Bilo je nadvse 
zanimivo in poučno, kot vedno. Za njegov čas in skrb, ki ga je 
posvetil našim kužkom in njihovim lastnikom, se mu moramo 
prisrčno zahvaliti. Njegova prisotnost je za nas neprecenljiva. 
Naslednji dan smo po zajtrku zaključili naše tridnevno 
bivanje na Cresu. Hitro je minilo, mi pa smo že delali načrte 
za naslednje leto. Naj citiram Mišota, ki je ob slovesu rekel: 
»Komaj čakamo, da smo skupaj, tako kot naši kužki in prav 
težko gremo narazen, tako kot oni!«

Dobrote smo delili z  berniji 

Na koncu se moram zahvaliti vsem udeležencem našega 
potepanja za krasno družbo. Predvsem pa, da so naše kosmate 
prijatelje odpeljali na morje, kjer smo skupaj dokazali, kako 
krasne in posebne pse imamo.  Saj veste, posebni psi za posebne 
ljudi. Mi vemo, da to drži!

Dragica Kaiser 
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Naš klubski veterinar mag.Peter Levstek, dr.vet.med., ki vsako 
leto spremlja našo bernsko odpravo na prvomajske počitnice, 
se je tudi letos zelo potrudil in kljub počitniškemu razpoloženju 
privolil, da pripravi kratko večerno predavanje za udeležence 
izleta. Ker je čas kožnih obolenj, je bil naslov predavanja 
odlično izbran in prirejen za našo pasmo. Omizje je bilo tokrat 
res številčno, kar je še en dokaz, kako odgovorni in skrbni so 
naši skrbniki bernijev. Le redki so manjkali. 
Koža je največji organ in tudi druga obolenja, ne le kožna, se 
tam pokažejo. Dolga dlaka predstavlja še dodaten problem, 
prav tako tudi povešena ušesa. Težave s kožo so lahko posledica 
stresov, pokažejo se tudi kot posledica obolenja notranjih 
organov pa tudi kot alergične reakcije na hrano. Najprej pride 
do mehanične poškodbe (grizenje, praskanje), koža solzi 
(vlažni ekcem), postane idealno gojišče za bakterije. Na srečo je 
preventivno delovanje znano: redno česanje in odstranjevanje 
odmrle dlake, dovajanje zraka v kožuh (aerizacija kožuha), v 
času menjave dlake po možnosti vsak dan, v veliki meri lahko 
prepreči kožna obolenja. Gosta podlanka namreč preprečuje 
dostop zraka do kože, česanje pa tudi masira kožo.
Pomembno je, da skrbnik pravočasno opazi strdek ali poškodbo 
na koži. V okolici je potrebno dlako odstraniti, da se ne 
lepi na rano, ter sprati poškodovano področje z medicinsko 
milnico (dezinfekcijsko sredstvo). To pomeni 70% uspeha. 
V nadaljevanju je priporočljivo uporabiti spray ali posip in 
kožo tretirati 2 x  dnevno. Nikakor ni priporočljivo uporabljati 
kreme!
Kožne spremembe se pojavljajo običajno na dveh simetričnih 
lokacijah na telesu (vrat, plečka, križ, nežna koža na trebuhu 
– na tej lokaciji se kožna sprememba povezuje z alergijo na 
očeh ali ušesih, lahko tudi v področju dimelj. Očesne veznice 
so lahko prvi znak vnetja kože. Zdravljenje poteka predvsem v 
dveh smereh: blaženje simptomov in blaženje bolečine, lahko 

se uporabijo tudi antibiotiki.. Alergije se (enako kot pri ljudeh) 
lahko pojavljajo prehodno.  Pozor: v času, ko ima pes kožne 
težave, se preparati proti bolham in klopom ne dajejo na kožo!, 
enako velja za tiste pse, ki imajo težave z ušesi.

Mag. Levstek je nato odgovarjal tudi na vprašanja skrbnikov:
⇒ čiščenje ušes: 2x na leto dva dni zaporedoma s tekočino 

za čiščenje ušesnega masla, če pes nima težav. Sicer 
je treba pred aplikacijo zdravila ušesni kanal vedno 
očistiti.

⇒ vnetje kože med prsti: dlako med prsti se lahko 
ostriže, vendar je treba pustiti vsaj 0,5 cm dolgo, sicer 
je prekratka lahko preostra in draži kožo.

⇒ čiščenje paraanalnih žlez: ni potrebno redno čiščenje, 
saj se naravno žleze praznijo same; obstoja niz metod, 
kako te težave pozdraviti.

⇒ čiščenje zob je pomembno, ker ob prehranjevanju 
z briketi nastajajo nevarne zobne obloge. Čistijo se 
z žvečenjem, pomembnejše je temeljito čiščenje s 
ščetko in zobno pasto za pse, v skrajnem primeru pa 
pri veterinarju. Obstojajo tudi tablete, ki zobne obloge 
omehčajo, da se lahko nato brez težav odstranijo. 

Na koncu je mag.Levstek dodal še nekaj svojih vtisov iz 
službovanja slovenski vojaški misiji v Afganistanu. Če prisotnih 
ne bi čakali v sobah njihovi berniji, bi se pripovedovanje o 
izkušnjah in vtisih našega veterinarja, ki govori slikovito in 
brez dlake na jeziku, zavleklo še dolgo v pomladni večer. Tudi 
letos se za vso skrb, ki jo je nudil našim bernijem, in za vso 
pomoč ter nova spoznanja, ki jih je dal njihovim ljudem, od srca 
zahvaljujemo!

Mojca Sajovic

VABILO na pasji piknik RADIA ZELENI VAL in revije MOJ PES
ki bo v soboto, 3. junija letos na Polževem nad Višnjo Goro. Poleg merjenja kinološkega znanja udeležencev na velikem kvizu 
bomo namenili posebno pozornost predstavitvi naše edine domače pasme psov, kraškemu ovčarju, in s tem podprli prizadevanja 
Društva ljubiteljev in vzrediteljev kraških ovčarjev Slovenije za vrnitev kraškega ovčarja na mesto, ki mu pripada v slovenski 
kinologiji pa tudi v slovenskih domovih. Po ne čisto običajnih merilih bomo izbirali »naj« psa (seveda je čisto vsak kuža po svoje 
»naj«), predstavili se bodo psi v različnih tekmovalnih in delovnih disciplinah, k sodelovanju bodo povabljeni slovenski pasemski 
klubi – manjkali ne bodo niti bernčki z vozički!, štirinožci bodo pokazali svoje sposobnosti v različnih delovnih in tekmovalnih 
disciplinah, tudi pripadniki Slovenske vojske, pa »Show skupina« KD Krim, manjkala ne bo niti veterinarska posvetovalnica.... 
Skratka, za vsakega od kosmatincev, ki bo pripeljal na piknik tudi svoje ljudi, se bo našlo kaj zanimivega in – slastnega! 
Prireditev bodo povezovali Jože Vidic, Tone Košmrlj in Mojca Sajovic. Ne zamudite kužkom prijazne prireditve med dolensjkimi 
griči!
/Oddajo Pasji val lahko poslušate vsak prvi petek v mesecu tudi preko spletnih strani www.zelenival.com!

Prebrali smo za vas

MONIKA WEGLER PASJI MLADIČKI ODKRIVAJO SVET
IN OBS MEDICUS, PTUJ , 2006

(»Hundekinder entdecken die Welt, Gräfe und Unzer Verlag GmbH, Münchern, 2004)
»Izkušnje, ki si jih pasji mladič pridobi v prvih mesecih življenja, odločajo o tem, ali se bo iz njega 
kasneje razvil prikupen, uravnovešen družinski pes ali problematičen pes. V tem priročniku 
spremljamo štiri pasje mladiče mešančke od kotitve do privajanja v novem domu. Izjemne 
fotografije predstavljajo raznolike načine vedenja pasjih mladičev. Veliko v praksi preizkušenih 
navodil in koristnih namigov, kako svoje pasje mladiče najbolje spodbujate...«
priporočamo vsem vzrediteljem in skrbnikom mladih psov!

VEČERNO PREDAVANJE
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Prisotnih je bilo 15 vzrediteljev in člani IO (M.Sajovic, D.Kaiser) 
ter disciplinske komisije (J.Hadler).
Svojo odsotnost sta opravičila R. Rotner in C.Bogovčič.

Avrelija Sivec, ki jo je IO pooblastil za sklic in vodenje Sveta 
vzrediteljev kot posvetovalnega organa vzrejne komisije in 
IO SKBPP, je predstavila princip ustanovitve, naloge, regijsko 
zastopanost. Prisotni so menili, da bi radi pripomogli k čim boljšim 
in čimbolj kvalitetnim, predvsem pa zdravim  domačim slovenskim 
leglom. To pa je tudi glavna naloga Sveta vzrediteljev, je poudarila 
A.Sivec. Vsi sklepi Sveta vzrediteljev bodo v skladu z veljavnimi 
akti: z zakonodajo in predpisi s področja vzreje in zaščite živali, 
s Pravilnikom o strokovnem delu KZS, dokler še velja, in s 
Pravilnikom o pogojih vzreje bernskih planšarskih psov. Naknadno 
bo izdelan tudi poslovnik o delu Sveta, ki bo olajšal delo.  
SVET VZREDITELJEV je po analognem vzoru, ki ga navaja 
Statut KZS, komisija Izvršilnega odbora SKBPP in posvetovalni 
organ Vzrejne komisije za bernske planšarske pse. Tako bo tudi 
deloval, predlagal bo spremembe in ukrepe na področju vzreje, 
tesno sodeloval z veterinarsko fakulteto in posameznimi veterinarji, 
poznavalci pasme; eno pomembnejših je tudi sodelovanje z matičnim 
klubom v Švici, s katerim ima klub že doslej odlične odnose in tesne 
stike. Švica je namreč tudi v FCI pristojna in odgovorna za standard 
pasem in za izboljšanje vzreje pasme. Svet naj bi po predlogu 
izvršilnega odbora imel največ 5 članov, ki bi bili učinkoviti in bi 
se lahko hitro odzvali na dogajanja na svojem delovnem področju. 
Zbor vzrediteljev pa se bo sestajal občasno in po potrebi. A.Sivec 
je poudarila pomembnost povezanosti, izmenjave izkušenj in tudi 
timsko delo. Kot že rečeno, je glavna naloga pripomoči k čim boljši 
in čim kvalitetnejši vzreji berncev v Sloveniji. Pri tem je posledično 
potrebno tudi zbiranje in obdelovanje podatkov, naloga, s katero 
se – včasih tudi neuspešno – ubada večina klubov v tujini. Glede na 
majhnost naše države in s tem bernske populacije je bila A.Sivec 
mnenja, da bi to nalogo lahko bolj uspešno reševali kot drugje. 
Zelo pomembno bi bilo tudi ustaviti ali vsaj omejiti t.i. »črno 
vzrejo«. Vsi so se strinjali, da neodobravanje črne vzreje ni 
muhavost vzrediteljev, pač pa skrb, da bi bili bernci pasemsko tipični 
in zadovoljni kužki, k čemur lahko pripomoremo s strokovnimi 
vzrejnimi pregledi, ki jih že izvaja vzrejna komisija in slikanjem 
kolkov in komolcev, v prihodnosti pa že tudi s t.i.genetskimi testi. 
Tudi v zvezi s problematiko »črne vzreje« je bil na sejo povabljen 
vzreditelj in član kluba Branko Jalovec. Vzrejno-tetovirni referent 
je ob prisotnosti predsednice kluba pregledal leglo in ugotovil, 
da ima vzreditelj poleg psice z vzrejnim dovoljenjem še dve psici, 
od katerih ima ena prav tako leglo, teden dni starejše od tistega 
prve psice. Mladiče iz nadzorovane vzreje ponuja hkrati z mladiči 
iz t.i. »črne« vzreje. Branko Jalovec je član kluba od 4.11.2005 in 
na osnovi zatečenega stanja je očitno, da je paril obe psici, eno z 
vzrejnim dovoljenjem in drugo brez njega, v času svojega članstva. 
Ker gre za očitno nelojalno konkurenco drugim vzrediteljem, ki v 
tem času pričakujejo mladiče, je bila njegova najava legla po sklepu 
Izvršilnega odbora kluba takoj umaknjena s spletnih strani. Prisotni 
so se strinjali tudi, da gre za kršitev kodeksa etike, ki ga podpiše vsak 
član kluba. O tej kršitvi bo predvidoma razpravljala disciplinska 
komisija. Ne glede na to je Branko Jalovec še vedno član kluba, 
zato je Izvršilni odbor sklenil, da se ga na zboru vzrediteljev povabi 
k obrazložitvi njegovega ravnanja. B.Jalovec je povedal, da psice, 
ki nima vzrejnega dovoljenja, v bodoče ne namerava več pariti in 
je zagotovil, da bo obe psici, ki nimata vzrejnega dovoljenja, oddal. 
Iz tokratnega legla namerava obdržati še eno psičko. Za članstvo 
v klubu je menil, da ga zanima, v kolikor bo s klubom našel skupni 
jezik, v nasprotnem primeru pa ni nujno, da ostane član. Po razpravi 
so prisotni z večino glasov sprejeli

SKLEP: B.Jalovec lahko ostane član kluba pod pogojem, da pri 
obeh psičkah, ki nista primerni za vzrejo ( ena brez rodovnika in 
druga starejša psička, ki jo je sprejel od prejšnje lastnice) in ju 

namerava oddati, predhodno dokazano poskrbi za sterilizacijo.
 
V nadaljevanju so prisotni nanizali nekaj predlogov za nadaljnje 
delo:
⇒ Beležili bi družinsko drevo za vsakega psa, ki ima slovensko 

vzrejno dovoljenje in tudi za ostale »tuje« samce, ki bi pustili 
delček sebe tudi v Sloveniji. 

⇒ Potrebno bi bilo slediti vsem mladičem – to naj bi bilo delo 
vsakega posameznega vzreditelja, ostati bi moral v stikih 
z novim lastnikom in tako teh novih lastnikov, vsaj v večini 
primerov,  ne bi bilo težko voditi in jih usmerjati...... Prisotni 
so predlagali, da bi v pogodbi zavezali bodočega skrbnika psa, 
da del kupnine dobi povrnjen takoj (ob starosti najmanj 6 
mesecev), ko prinese rtg izvid kolkov in komolcev mladiča. 

⇒ Z lastnikom psice, ki bi dobila vzrejno dovoljenje, bi Svet 
sodeloval in pomagal pri izbiri najboljšega samca za parjenje. 
Potrebno namreč je pariti tudi izven slovenskih meja, ne pa 
le skočiti čez ograjo k sosedu. A.Sivec je pohvalila nekatere 
člane, ki se že trudijo v tej smeri. Pot je lahko še kako dolga, 
nov trend pa je umetna oploditev samice, kar prinaša še 
druge koristi (izogibanje infekcijam, zaradi katerih lahko 
pogine celo leglo – K.Potočnik je pojasnila pomen testa na 
mikoplazmozo).

⇒ Vzrejni komisiji bi predlagali, da bi pri psu, ki opravlja vzrejni 
pregled, temeljiteje preverili tudi značaj in naredi podrobnejšo 
oceno psa, da bi bilo ob paritvi veliko laže izbrati samce brez 
enakih napak, pa čeprav so tako majhne, da ne vplivajo na 
pridobitev vzrejnega dovoljenja.

⇒ Udeležbo na razstavah že poskušamo vzpodbujati. S tem tudi 
drugi spoznajo naše pse; laže dobimo kupce oziroma dobre 
nove lastnike, ogledamo si potencialne samce, spoznavamo 
nove ljudi, ki se spoznajo na pasmo in izvemo kaj novega. 

⇒ CENE MLADIČEV – nujno bi bilo postaviti priporočeni 
cenik za mladiče, kot je to navada v nekaterih drugih klubih v 
tujini. Vzreditelji so sprejeli

SKLEP: Cena mladiča z rodovnikom brez izključitvenih hib naj ne 
bi padla pod 600 € oziroma 145.000 SIT.

⇒ Internetna stran – precej važno je namreč, kako hitro se objavi 
leglo, predlog je bil tudi, da bi tudi objavili število skotenih 
mladičev.

J.Šporar je posredovala podatke o genetskih testiranjih, ki se delajo 
v tujini, nekateri so dosegljivi tudi v Sloveniji. Prisotni so bili menja, 
da bi bil genetski test DNA potreben zaradi identifikacije. J.Šporar 
bo preverila, kakšne cene dosega ta storitev na Veterinarski 
fakulteti. Test za izločanje histiocitoze, ki je zelo pogosta pri BPP, 
še ni v uporabi. 
K.Potočnik je povedala nekaj strokovnih pojasnil glede kolčne in 
komolčne displazije ter zagotovila svojo pomoč tudi pri navezavi 
stikov s strokovnjaki za genetiko (prof.Peter Dovč). 
A.Sivec je predlagala nekatere člane Sveta vzrediteljev, po razpravi 
pa je bil sprejet naslednji

SKLEP: V Svet vzrediteljev se imenujejo naslednji vzreditelji: 
Andreja Vidic, Ksenija Potočnik, Danica Rebov, Ivan Janežič, 
Tončka Gale in Avrelija Sivec, predsednica.

Seja je bila zaključena ob 20.30.

Zapisala:
Mojca Sajovic

Avrelija Sivec l.r., predsednica
Sveta vzrediteljev SKBPP

ZAPISNIK
ZBORA VZREDITELJEV SKBPP, ki je bil dne 20. aprila 2006 ob 18. uri v sejni sobi Pivnice »Anton« v Grosupljem.
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BERNIJI DOBRODOŠLI!

SEZNAM GOSTINSKIH LOKALOV, KAMOR LAHKO VSTOPITE S SVOJIM BERNIJEM
(preizkusite in sporočite, če drži!)

BULLDOG BAR, Koprska ulica 94, Ljubljana tel: 01/423 79 45
KRATOCHWILL. PIVNICA BTC Šmartinska cesta 152 ,Ljubljana, Tel.: 01 585 27 56
GALA IN, Hraška cesta 13, Lesce Tel: 04 5316000
GOSTILNA STARI GRAD, Senožeče 5, 6224 Senožeče,Tel:  (05) 765 53 40
GOSTILNA IN MOTEL PRI LEŠNIKU, Dupleška cesta 49, Maribor, Tel: (02) 4712322
GOSTIŠČE PIZZERIJA JAZBEC, Idrsko 56, Kobarid, Tel: (05) 3899100
GOSTIŠČE ŠTERK, Ajševica 13, Nova Gorica, Tel: (05) 33 046 33
GOSTIŠČE ULIPI, Zreče 35, Slovenske Konjice, Tel: 03 752 06 16
GOSTIŠČE WI-KING, Tovarniška cesta 10, Slovenske Konjice, Tel: 03 757 25 80
HOTEL CASINO PARK, Delpinova 5, Nova Gorica
HOTEL ŠPORTNI CENTER KOVAČ, Sela 5, Osilnica, Tel: 01 8941 508
PENZION GOSTILNA KEBER, Ljubljanska 112, Domžale, Tel: 01 7241 509
RESTAVRACIJA ANCANA, Kranjčeva 26, Ljubljana, Tel: 01 165 55 30
RESTAVRACIJA POTOČNICA, Zg. Bistrica 69, Slovenska Bistrica, Tel: 02 8181 549
GOSTILNA PRI KOSTANJU, Streliška 30,k Maribor, Tel: 02 420 01 30
GOSTILNA JELENOV ROG, Peščenik 6, Višnja Gora, Tel: 01 788 45 21
GOSTILNA KRAMBERGER, Pernica 4, Pernica, Tel: 02 644 91 36
GOSTILNA LOVŠE, Šmartinska cesta 238, Ljubljana, Tel: 01 5294000
GOSTILNA MARTIN, Čiginj 25, Tolmin, Tel: 05 3883 180
GOSTILNA MIHELIČ, Škrabčev trg 22, Ribnica; Tel: 01 836 31 31
GOSTILNA MREŽAR,  Prušnikova 104, Ljubljana, Tel: 01 516 13 89
GOSTILNA RAJH, Soboška ulica 32, Bakovc - Murska sobota, Tel: 02 543 90 98
GOSTILNA ŠIKER, Močna 7, Pernica, Tel: 02 720 69 21
GOSTILNA TRNEK, Mota 76, Ljutomer, Tel: 02 584 86 50
GOSTIŠČE STARI TRG, Stari trg 9a, Slovenske Konjice, Tel: 03 759 28 60
PIZZERIA MONTANA, Ig 176, Ig, Tel: 01 286 25 76
PIZZERIA ČUK, Pot k Pivki, Postojna, Tel: 05 7201 300
PIZZERIA FOCULUS, Gregorčičeva 3, Ljubljana, Tel: 01 251 56 43
OKREPČEVALNICA ČOMPA, Trubarjeva 40, Ljubljana, Tel: 01 431 81 11
KEM BAR, Cesta na brinovec 5b, Ljubljana, Tel: 01 541 09 50

ZVEZDICA GEA!
Na zadnji skupščini kluba sem sklenila, da napišem članek o življenju s 
kužkom, ki stopa po svoji poti že malo bolj počasi in bolj premišljeno.
Takrat tudi slutila nisem, da bo to pismo polno čustev…

Moje ljube navihane tribarvne kosmatinke ni več z nami. Zapustila je 
ta svet v svojem stilu. Vesela in razigrana, me je zjutraj pozdravila kot 
običajno. Nato smo se poslovili kot vsak delovni dan. Kot bi želela, da 
se je spominjamo le kot veselo, razigrano nagajivko, ki si je vse svoje 
življenje želela biti le naš »nanožni« kuža. 
Bila je moja prijateljica, skupaj sva se učili postati reševalni par, ob njej 
sem naredila prve korake v svet komunikacije z drugimi živimi bitji s 
pomočjo klikerja. Kar nama je obema prižgalo še dodatno lučko nad 
najinima glavama. 
Bila je kuža, ki niti enkrat ni rekel žal besede. No, ja, enkrat pa je 
zarenčala. To zgodbico bi najbolje opisala Mojca, saj Gea takrat ni 
spustila v hišo njenega sina, ki se je sredi noči vrnil domov. Hihihi, 
mislim, da je bila takrat Mojca na Geini strani. 
Zadnja leta je zaradi težav, ki jih je povzročila Borelioza, bila več doma. 
Postala je prijateljica in nadzornica naši pritlikavi kozici Spotty, ki sedaj 
verjetno misli, da je bernski planšarski pes. 

Toliko zgodbic, toliko lepih spominov ostaja…

Želim si verjeti, da tam nekje res obstaja svet cvetočih travnikov, čistih 
rek… poln veselja, ljubezni…
Hvala Gea!

Vsi tvoji
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Čas pomladi se poleg zelenih trav in ptičjega žvrgolenja lahko 
ponaša tudi s številnimi lepimi pasjimi razstavami. Obiskovalci 
in razstavljavci se kar težko odločimo katere izmed njih bi se
udeležili. Pri tem nam lahko zelo pomagajo pretekle izkušnje 
prijateljev, znancev, in seveda tudi naše lastne, da se odločimo 
za razstave, ki so še posebno prijetne. 
Z vami bi rada delila svoje izkušnje s treh različnih razstav 
letošnje pomladi, katerih sva se udeležili z mojo psičko 
Reisenshine – po domače Šajni. 
Prva se je odvijala v Vrtojbi 09. aprila. Te razstave so se 
udeležili tudi drugi člani našega kluba s svojimi berniji. In sicer 
gospod Janežič s svojim Adisom ter njegov »bratec«- moram 
popraviti-zdaj že »brat« Athos s svojo Uršo. V ringu z berniji je 
bila slovenska sodnica gospa Lidija Okleščen, ki je pri svojem 
ocenjevanju pokazala, da dobro pozna pasmo. V razredu mladih 
samcev se je gospa sodnica težko odločila komu bo podelila 
naziv prvak mladih, saj sta bila tako Athos kot Adis ocenjena z 
odlično oceno. Tokrat je naziv pripadel Athosu, kaj bo drugič, 
pa bomo videli. Tudi Šajni je bila ocenjena z odlično oceno in 
dobila naziv Prvak mladih. Ob 15. uri se je začel defile, ki sta 
se ga udeležila tudi Šajni in Athos, kot najlepša mlada bernija. 
Kosala sta se s številnimi psi različnih pasem. Zmagal je kraški 
ovčar, na drugem mestu pa mu je sledila naša lepotička Šajni. 
Te razstave sta se udeležili tudi naša predsednica Mojca Sajovic 
ter Urša Rakoše, ki sta obiskovalcem na stojnici kluba delili 
razne nasvete ter gradiva o najlepši pasmi tega sveta. 
Opogumljeni z dobrim rezultatom vrtojbenske razstave sva 
se s Šajni udeležili dvodnevne pasje razstave v Zadru v času 
prvomajskih praznikov. Na tej razstavi je bilo čudovito. 
Predvsem nam je bil všeč prostor, kjer se je ta razstava odvijala 
– v kampu poleg morja. Z avti smo  lahko parkirali kar zraven 
ringa, ki je bil precej velik, kar je še posebej pomembno za 
velike pasme. Vreme na žalost ni bilo najlepše, a za pse je bilo 
ob takih temperaturah še boljše. Razstavljavcev je bilo veliko, 
a žal je bil slovenski berni le eden. Želim si, da bi se vas drugo 
leto te razstave udeležilo čim več. Lahko bi se organizirali v 
okviru kluba in odšli skupaj v Zadar, kjer bi lahko preživeli 
prijetne prvomajske praznike. Do takrat je še daleč, pa kljub 
temu lahko datum kar rezervirate. Prepričana sem, da se bomo 

imeli super tako mi, kot tudi naši kužki. Posebnost te razstave je 
bila tudi 92 – letna avstralska sodnica, ki je v soboto ocenjevala 
tudi bernije. Izkupiček te razstave je 2 krat naziv prvak mladih 
za našo Šajni.
Štirinajstega maja pa smo se odpeljali  v Salzburg, Mozartovo 
mesto. Nismo kupovali samo Mozartovih kroglic, ampak 
smo se udeležili tudi pasje razstave, ki je bila organizirana 
na sejemskemu razstavišču. Odlično je bilo poskrbljeno za 
parkiranje naših jeklenih konjičkov, predvsem pa moram 
pohvaliti odlično pripravljen prostor z dovolj velikimi ringi za 
razstavljanje, dovolj prostora za razstavljalce zunaj ringa in tudi 
dovolj prostora za številne obiskovalce razstave. Če to primerjam 
z razstavo, ki je bila januarja letošnjega leta v Ljubljani, potem 
lahko razumem številne, ki trdijo, da je razstavljanje trpinčenje 
za pse. O kakršnem koli trpinčenju psov v Salzburgu ni bilo niti 
sledu, zadovoljni so s svojimi lastniki čakali na začetek svojega 
nastopa. Imeli so dovolj prostora, prijetno temperaturo, zračne 
prostore, številne izhode na prosto – obiskovalci pa so se lahko 
mirno sprehajali mimo počivajočih psov, ni bilo strahu, da bi 
komu stopil na rep ali ga kakorkoli poškodoval. Hura za tako 
lepo pripravljeno razstavo. Še se je bom udeležila in upam, da 
s Šajni ne bova edini Slovenki. Sicer sva imeli družbo, tako da 
nama ni bilo dolgčas. Tokrat se nama je pridružila tudi Sanja, 
ki je Šajnina nadomestna mati. Šajni pa je imela tudi družbo 
Cayenne, Queen in Hamiltona iz Italije. Navdušena pa je bila 
tudi nad svojim vzrediteljem Robertom, ki jo je tudi vodil v ringu. 
V zbirki njenih pokalov je še eden več, in sicer prvak mladih. To 
je sprejela zelo dostojanstveno saj so tudi vsi ostali njeni pasji 
prijatelji, s katerimi je bila skupaj, prejeli nazive – in sicer CAC, 
CACIB, Hamilton pa je dosegel tudi naziv BOB. Tudi vsega 
lepega je enkrat konec in tako smo v poznih popoldanskih urah 
zapustili Salzburg in se utrujeni, a zadovoljni odpravili domov. 
Na vseh teh razstavah smo se res zabavali in želela bi si, da 
kaj podobnega doživite tudi vi. Prva priložnost bo že 28.maja 
na Hrušici. Kakor sem se pogovarjala z nekaterimi iz kluba 
nas je nekaj že prijavljenih in bomo organizirali svoj »štab«. 
Vkolikor se še niste odločili za razstavljanje, pa Vas kljub temu 
Vabimo, da se oglasite na Hrušici, poiščete naš štab – pripravili 
Vam bomo majhno presenečenje – malo se bomo pogovorili, 
zelo veseli pa bomo vsi, če boste tudi navijali za nas in naše 
ljubljenčke. Na svidenje na Hrušici!

Avrelija Sivec

OBISKALI SMO RAZSTAVE…

FINANČNO POROČILO 
BERNIJEVEGA SKLADA

Stanje na dan 3.3.2006 112.747,00  SIT
   45.320,00   SIT (gotovina)
   67.427,00   SIT (na TRR)
   6,91  €

Zbrano na skupščini 
4.3. 2006          13.200,00  SIT (gotovina)

Skupaj stanje sklada na 
dan 10.5.2006:  125.947,00  SIT
   6,91  €
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Koža in ušesa izvirajo iz enakih celic zarodka in ju zato 
homeopati obravnavajo skupaj – težave s kožo pa so eden 
najpogostejših vzrokov za obisk veterinarja

Oba organa ob pojavu bolezni reagirata podobno, ob pojavu 
kronične bolezni sta kot površinski organ prizadeta med 
prvimi. Koža in dlaka sta na splošno znani kot ogledalo zdravja 
organizma, žal pa spremembe dolgo časa niso vidne, čeprav 
v telesu proces že poteka. Koža je največji organ, ki ima tudi 
nalogo razstrupljanja. Srbečica ali razdražena koža je naraven 
način poizkusa izločanja strupa iz telesa. Homeopati prav tako 
trdijo, da je kožna bolezen na zunaj vidna manifestacija bolj ali 
manj resne notranje bolezni, velikokrat kronične. Pomembno 
je, da jo kot tako tudi obravnavamo, ne le kot lokalne, izolirane 
pojave. Žival je na žalost velikokrat bolj bolna kot izgleda, saj 
kožne bolezni tudi skrbnik prepoznava »le kot kožne« bolezni. 
Kožni simptomi so kot ledena gora, pravijo ameriški avtorji; 
bolezen se namreč dolgo časa razvija, čeprav nato izbruhne 
nenadoma. Ima namreč veliko vztrajnost: zdravi se težko in 
počasi. To pa pomeni tako za terapevta kot za skrbnika zelo 
neugoden občutek. Simptomi so očitni, pacient pa se slabo 
počuti. Zdravljenje je običajno dolgotrajno, potrebna je velika 
potrpežljivost in zaupanje med pacientom in terapevtom. Na 
stanje vplivajo alergeni, ki se vsak dan vnašajo v telo površinsko 
ali z nekvalitetno hrano, alergeni so tudi strupi in stres. Skrben 
izbor hrane brez škodljivih primesi je zato še kako pomemben 
del zdravljenja. 
Alergije so po homeopatski doktrini najprej težava imunskega 
sistema, šele nato nastopi alergen. Telo se namreč lahko 
odzove na kateri koli alergen iz okolja, vzroki pa so različni: 
občutljivost na bolšji ugriz, slaba prehrana, strupi, cepiva...V 
primeru alergije neprestane reakcije telesa preprečujejo, da bi 
se žival odzvala na zdravljenje. 
Poleg cepljenj, o katerih smo že obsežneje pisali, je psihični 
stres dobro poznan vzrok kožnih težav. V mnogih primerih 
gre za praskanje iz dolgočasja, prihaja celo do samopoškodb. 
Za mačke je tako značilno, da prihaja do težav predvsem v 
stanovanjih, kjer je zaprtih več mačk, ki imajo premalo lastnega 
življenjskega prostora. Enako velja za pse, ki jih skrbniki puščajo 
zaprte v pesjakih in nimajo dovolj časa zanje. 
Splošni napotki v primeru težav s kožo:

- Izboljšajte kvaliteto hrane. Bolj naravna in organizmu 
prijazna hrana lahko zmanjša alergične reakcije.

- Veterinar A.Greig Howie pravi, da alergična stanja 
velikokrat povzroča kombinacija cvetnega prahu, 
neustrezne hrane in bolšjih pikov. Če skrbnik 
uspe odstraniti vsaj enega od naštetih vzrokov iz 
življenjskega prostora svoje živali, je naredil že 
veliko. 

- Posledice cepiv so vse pogostejše združena s 
kroničnimi težavami živali in s težavami kože se lahko 
žival odzove na pretekla cepljenja.

- Hišne živali so vse pogosteje žrtve alergičnih reakcij 
zaradi prahu. Poizkušajte zmanjšati prisotnost prahu 
v bivalnih prostorih, kjer se zadržuje žival.

- Tudi plastična posoda za hrano je lahko vzrok za 
lokalno draženje kože. 

Oglejmo si nekaj najpogostejših stanj:

1.IZPADANJE DLAKE
V času menjave dlake spomladi in jeseni je izpadanje običajno, 

sicer pa je velikokrat za izpadanje dlake kriva presnova. 
Skupaj z veterinarjem je priporočljivo poiskati vzrok za to. 
Če je koža suha in se luskasto lušči predvsem na predelu 
hrbta in križca, lahko uporabimo pripravek SULPHUR 6 CH 
in sicer v treh odmerkih na dan. V primeru, da je prehrana 
psa ustrezna, dlaka pa močno izpada že, če psa pobožamo, 
zraven pa opažamo še povečano žejo, nagnjenost k ugrizu 
brez predhodnega opozorila, razdražljivost in utrujenost psa, 
uporabimo NATRUM MURIATICUM 12 CH. Na koži včasih 
opazimo krožna brezdlaka mesta, ki se pojavljajo simetrično na 
hrbtnem delu, večinoma pri starejših psicah. Ti znaki govorijo 
za hormonsko neravnotežje , zato uporabimo pripravek SEPIA 
6 CH. Če se s težavo izpadanja dlake srečujemo pri predebelih 
psih, ki so leni, se ne gibljejo radi, so depresivni, nervozni in 
imajo težave z zaprtjem, potem bomo verjetno naleteli na suho 
kožo, ki je na prehodu kože v sluznico, t.j. na predelu telesnih 
odprtin, razpokana. Takrat uporabimo pripravek GRAPHITES 
12 CH. Kadar psici izpada dlaka po kotitvi – in vemo, da ji 
močno izpada običajno približno štiri mesece po kotitvi – 
priporočamo pripravka SEPIA ali LYCOPODIUM v potenci 
12 CH. Katerega od obeh bomo uporabili, bo svetoval izkušen 
homeopat na podlagi določitve konstitucijskega tipa psa.

2. ALERGIJE
Alergične reakcije so običajno nenadne, gre pa večinoma 
za kombinacijo zunanjih dražljajev in strupenih produktov 
presnove. Pes izgleda podobno, kot bi ga opikale čebele. Lahko 
se pojavijo otekla mesta s srbenjem le posamezno ali po vsej 
koži. Glava je prav tako lahko otečena in koža na glavi je lahko 
vneta. Ta pojav se lahko opazi tudi pri mladičih v obdobju 
rasti zob. V tem primeru uspešno uporabimo APIS 6 CH. V 
začetku dajemo pripravek vsakih 10 do 20 minut, nato lahko 
redkeje, dokler se stanje ne izboljša. Ta pripravek v kombinaciji 
s kisovimi obkladki povzroči veliko olajšanje. 

3. SRBENJE / PRASKANJE
Če je koža suha in se luskasto lušči, je pordela in pes čuti 
olajšanje na hladnem, je priporočljivo uporabiti SULPHUR 
6 CH štirikrat dnevno. V primeru, da je koža prav tako suha 
in srbeča, pes pa se bolje počuti na toplem in hkrati opazimo, 
da se stanje izrazito poslabša ponoči takoj po polnoči, kar 
psa seveda izčrpava, uporabimo pripravek ARSENICUM 
ALBUM 6 CH. Pri psicah, ki imajo težave s srbečo kožo 
predvsem ponoči, opazimo pa tudi rdeče lise, lahko sklepamo, 
da gre za hormonsko neravnovesje, zato homeopati priporočajo 
pripravek PULSATILLA 30 CH.
Pogost pojav trdovratnega srbenja se pojavlja tudi na tacah. 
Prizadeti so podplati, večkrat gre za sprednje kot zadnje tace, 
lahko so vneti podplati na vseh štirih. Pes se liže, kar srbenje 
začasno olajša, vendar hoja in lizanje povzročita tudi vnos 
dodatnih povzročiteljev infekcije, zato so take težave zelo 
trdovratne. Včasih je potrebno, da se pes lahko giblje, tace 
zaščititi. V takih primerih uspešno uporabimo manj znan 
pripravek RHUS VENENATA 6 CH.

4. »HOT SPOT« - bakterijska gnojna vnetja kože
Mnogim skrbnikom psov je ta izraz zelo dobro poznan, gre pa 
za pogosto odprto vnetno mesto na koži, ki srbi in boli tako 
močno, da se pes intenzivno praska in grize. Dlako ob obolelem 
mestu, ki se v primeru, da ga ne zdravimo, bliskovito veča, bo 
veterinar verjetno odstranil in rano očistil. Uporabimo lahko 
več homeopatskih pripravkov: ARNICA 30 CH dvakrat na dan 

ALTERNATIVNI KOTIČEK
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dva do tri dni; APIS 30 CH, BELLADONA  30 CH ( izbruh 
nastane čez noč, mesto na koži je vroče, pes je žejen, nemiren 
in razdražen), GRAPHITES 30 CH ( pogost pri debelih psih, 
izcedek iz rane je rumenkast, na toploti pa se stanje poslabša), 
SULPHUR 30 CH (če gre za nečist izcedek z izrazito 
neprijetnim vonjem).

5. POŠKODBE KOŽE
so razmeroma obsežno poglavje, ki potrebuje posebno 
obravnavo glede na vzrok in mehanizem poškodbe.
V vsakem od naštetih primerov je obisk veterinarja skoraj 
neizogiben, homeopatsko zdravljenje pa naj poteka vzporedno 
pod kontrolo izkušenega homeopata. Idealno je, da sta veterinar 
in homeopati v isti osebi, kar je glede na vedno večje število 
slovenskih doktorjev veterinarske medicine, ki se usposabljajo 
na področju homeopatije, vse bolj izvedljivo.

Vso našteto patologijo v zvezi s kožo uspešno obvladujejo 
holistični veterinarji, posebej v ZDA, tudi s pripravki 
tradicionalne indijske medicine, ki se uporablja po pravilih 
ayurvede, o kateri več v naslednjih prispevkih. Mnogi zeliščni 
pripravki za humano uporabo so v Sloveniji že dosegljivi, za 
uporabo pri živalih pa jih lahko pričakujemo v kratkem.

Mojca Sajovic

Viri: Martin Zucker: Veterinarians’ Guide to Natural Remedies 
for Dogs; H.G.Wolf: Homoeopathic Medicine for Dogs; Don 
Hamilton, DVM: Homeopathic Care for Dogs and Cats; Richard 
H.Pitcairn, DVM, RhD: Dr. Pitcairn’s Complete Guide to Natural 
Health for Dogs & Cats

Ko sem prijatelju razlagala, da ima King kronično vnetje sečil, 
da mu klasični antibiotiki ne pomagajo, ter da veterinar ne 
najde pravega vzroka za njegove ponavljajoče se težave, mi 
je predlagal, naj poskusim s koloidnim srebrom. Odkar mu 
ga redno dodajam v vodo, ni imel več problemov, čeprav 
ravno tako izkoristi vsako možnost, da ‘uide’ v še tako hladen 
potoček. Ta izkušnja me je spodbudila k temu, da sem Borisa 
prosila za dovoljenje, da objavim nekaj informacij o tem 
pripravku.
Koloidno srebro je najmočnejši znani antibiotik, čeprav ga 
uradna medicina in farmacija ne uporabljata. V ZDA so 
ga uporabljali do leta 1938, takrat pa ga je FDA (Food and 
Drugs Administration) prepovedala. Vendar pa ga NASA pri 
vesoljskih poletih še vedno pridno uporablja. Naj dodam kot 
zanimivost, da so farmacevtski antibiotiki prišli na tržišče leta 
1940. Slučaj? 
V ZDA in tudi v Evropi uporabljajo koloidno srebro le za 
zdravljenje hudih opeklin. Uporabo koloidov so poznali 
alkimisti že pred 1200 leti. Alkimija je javnosti še danes bolj 
ali manj neznana veda, razen kot skrivna znanost, ki nenehno 
išče kamen modrosti za večno življenje. Vendar pa so snovi, ki 
so jih poznali alkimisti, nenavadno učinkovite.
Koloidno srebro vsebuje 15-20 ppm (delcev  na milijon), 
99,999 % čistih, razpršenih (koloidnih) delcev srebra premera 
0,0001 mikrona v elektromagnetni raztopini (elektrolitu) - v 
vodi. Koloidno srebro je zelo učinkovita naravna alternativa 
vsem sintetičnim antibiotikom, ki jih prodajajo lekarne. 
Vsebuje samo kvalitetne, naravne sestavine, ki pomagajo 
telesu, da se upre infekciji, podobno kot sintetični antibiotiki, 
vendar brez škodljivih stranskih učinkov. Ph raztopine je 
približno 6,5, njena naravna, zlato rumena barva, pa je 
značilnost pravilne kvalitete (le ta barva je prava!). Koloidno 
srebro je ustekleničeno v stekleničkah iz rjavega kobaltovega 
stekla, ki ne samo ščiti elektrokoloidne lastnosti raztopine, 
temveč jo delno ščiti tudi pred UV žarki. Vsaka družina, ki 
želi optimalno, naravno zaščito pred številnimi notranjimi 
in zunanjimi boleznimi, še posebej v primeru kroničnih kot 
so astma, angina, bronhitis, laringitis, Crohnova bolezen, 
ulcerozni kolitis, gastritis, luskavica ter piki, vrezninami, 
opeklinami itd., bi morala imeti doma v omarici za zdravila 
koloidno srebro. 
Uporabljamo ga lahko oralno in lokalno, po vsej koži, 
sluznicah, spolnih organih, kot kapljice za oči in ušesa ter po 
lasišču. Steklenička ima razpršilni nastavek (spraj), lahko pa 
uporabimo kapalko ali čajno žličko. V primeru glivičnih okužb 

nakapamo vato in jo kot oblogo uporabimo na okuženih 
mestih.
Srebro je že dolgo znano po svojih posebnih, antibiotičnih 
lastnostih. Že antični Grki in Rimljani so uporabljali srebrne 
vrče, da so tekočine ohranjali sveže in brez bakterij. Skozi 
stoletja so kralji nadaljevali to “razkuževalno izročilo” in so 
svoje zaloge hrane shranjevali v srebrnih posodah. Bogatejše 
družine so imele srebrne kuhinjske potrebščine, obroke 
so jedli iz srebrnih krožnikov, pijače pa pili iz srebrnih čaš. 
Še več: nekateri trdijo, da celo izraz “modra kri” za visoko, 
plemiško poreklo izvira iz tistih časov. Koža tedanjih 
bogatašev naj bi imela res rahlo modrikast pridih zaradi 
neznatno zaužitih količin srebra. V pionirskih dneh osvajanja 
“divjega zahoda” so priseljenci dajali v mleko srebrne 
dolarje, da bi tako preprečili njegovo kvarjenje. Na začetku 
20. stoletja pa je srebro veljalo za že potrjeno razkužilo. V 
medicini so raztopino, koloidno srebro, pogosto uporabljali 
kot steber obrambe proti bakterijam. Čeprav je raztopina 
tedaj veljala za zelo prečiščeno, je bila po tehnični kakovosti 
občutno slabša od sodobnih raztopin. Ena izmed velikih 
pomanjkljivosti je bila velikost srebrnih delcev, ki nikdar ni 
dosegla najprimernejše ultramikroskopske velikosti, ki bi 
zagotavljala največjo učinkovitost. V tistih časih je bilo zelo 
težko izdelovati učinkovito koloidno srebro. Farmacevtska 
industrija je želela hitro delujoča zdravila, ki bi bila cenejša 
in bi jih bilo mogoče patentirati. Poleg tega so nepravilno 
izdelani srebrovi pripravki povzročali trajno razbarvanje 
kože. Zato je koloidno srebro počasi začelo zahajati v pozabo. 
Kljub temu sta prestižni zdravniški reviji New England 
Journal of Medicine in pa Lancet že leta 1914 objavili 
izsledke znanstvenih raziskav o srebrovem pripravku in pisali 
o številnih možnostih njegove uspešne uporabe. Leta 1910 je 
dr. Henry Crooks, pionir koloidne kemije, zapisal: ”...določene 
kovine v koloidnem stanju delujejo kot močna razkužila, a so 
hkrati povsem nenevarna ljudem. Uporabljati jih je mogoče 
zelo koncentrirane in tako dosegati izvrstne rezultate.....
Med drugim v 3 do 4 minutah uničijo bakterije pljučne 
tuberkoloze, Staphylococcus pyogenes, različne streptokoke 
in druge patogene organizme. Pravzaprav ni mikroba, ki ga 
koloidi v laboratorijskih poskusih ne bi zatrli najpozneje v 6 
minutah. Pri tem pa na ni potrebe, da bi bila koncentracija 
srebra v koloidu večja od 25 : 1.000.000 delcev...” Veliko 
pozneje, sredi 70. let, pa je koloidno srebro spet pridobilo 
ugled dragocene snovi. Zdravniki na Washingtonski univerzi 
v St. Louisu so naleteli nanj, ko so iskali učinkovito zdravilo 
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za bolnike z opeklinami, potem ko so preizkusili že številna 
druga. Biomedicinske raziskave so pokazale, da nobena 
bolezenska klica - niti BAKTERIJE niti VIRUSI niti GLIVICE 
- v prisotnosti povsem neznatne količine koloidnega srebra ne 
preživi več kot nekaj minut! V prispevku, objavljenem leta 
1978 v reviji Science Digest, lahko preberemo: “Zahvaljujoč 
novim poskusom se srebro vrača kot čudež sodobne medicine. 
Posamezen antibiotik uniči morda pet ali deset različnih 
bolezenskih povzročiteljev, srebro pa okrog 650. Poleg tega 
lahko klice postanejo odporne proti antibiotikom, proti srebru 
pa ne. Za povrh je srebro še praktično nestrupeno.”  Dr. 
Robert O. Becker z univerze Syracuse pa je poročal: “Srebro 
spodbuja celice, ki tvorijo kostno tkivo k ustvarjanju nove 
kosti tudi v primerih, ko se ta sicer dolgo ni hotela zaceliti.” 
Dr. Becker je sicer tudi pisec knjige “Telesna elektrika in 
navzkrižni tokovi” in je znan po svojem delu z regeneracijo 
amputiranih žabjih krakov. Kot pravi, je “srebro več kot 
samo snov, ki ubija bolezenske klice. Za več kot 50% namreč 
pospeši tudi rast kosti in pospeši celjenje poškodovanih tkiv 
tudi pri starejši in zelo starih osebah.” Dr. Becker je tudi 
odkril, da “srebro izjemno spodbuja celjenje kože in drugih, 
mehkih tkiv, in sicer na način, ki se razlikuje od vseh znanih 
naravnih dogajanj. Prav tako zatre najtrdovratnejše okužbe, 
vključno z okoliškimi bakterijami in glivicami.” Zaradi tega 
sklepa, da “smo v resnici znova odkrili dejstvo, da srebro 
uničuje bakterije, kar je bilo znano že pred mnogimi stoletji, 
vendar je medicina to dejstvo zanemarila, še zlasti po prihodu 
antibiotikov.” 
Pojav antibiotikov pred približno 50 leti je pomenil velikanski 
prelom v medicini. Množica prej smrtno nevarnih bolezni 
je postala obvladljiva in ozdravljiva. Istočasno pa so ljudje 
v državah z razvitim zdravstvom postali močno razvajeni. 
Pričakovali so, včasih pa celo zahtevali, da jim zdravnik 
predpiše antibiotik prav za vsako tegobo - tudi za bolezni, 
pri katerih so brez učinka. Predvsem gre za virusne okužbe, 
kjer pa se koloidno srebro izredno izkaže. V obilici dela se je 
marsikateri zdravnik namesto pričkanja raje vdal, vzel recept 
in predpisal antibiotik. “Vsaj polovica predpisanih antibiotikov 
je nepotrebnih in neustreznih,” ugotavljajo strokovnjaki v 
razvitih državah. “Zdravniki jih predpisujejo za bolezni, za 
katere sploh ne pridejo v poštev, dogaja pa se tudi, da izberejo 
neprimerne antibiotike ali celo določijo neustrezne dnevne 
odmerke. Celotno stanje poslabša še nagnjenost bolnikov, da 
antibiotike jemljejo le nekaj dni, ob izboljšanju počutja pa jih 
opustijo.” Danes pa se vse postavlja na glavo. Bolezenske klice 
(virusi, bakterije in glivice) postajajo odporne proti zdravilom 
t.j. antibiotikom, ki so bili nekoč učinkoviti. Svet doživlja strah 
zbujajoč in naraščajoč val pogostih, vendar nič več ozdravljivih 
infekcij z mikrobi, ki so postali odporni proti antibiotikom. 
Nekateri imenujejo ta pojav: “ANTIBIOTIČNI PARADOKS”  
ali “ČUDEŽNA ZDRAVILA SO SAMA UNIČILA ČUDEŽ”. 
Obseg grožnje s katero se svet sooča, česar se večina ljudi še 
ne zaveda, je osupljiv. Vsaj 20 različnih vrst bakterij je postalo 
odpornih proti enemu ali več antibiotikom, ki v resnici sami 
spodbujajo rezistenco (prilagojeno odpornost na zdravila). 
Vzemimo, da bolnik dobi antibiotik. Ta uniči večino bakterij, a 
jih nekaj morda preživi. Če je bolnikov imunski sistem krepak, 
bo stopil v obrambo in premagal preostale patogene. Če pa 
je njegov imunski sistem slab, se bodo zdaj preživele in na 
zdravilo odporne bakterije, razmnožile kot plevel po požetem 
polju. Če bi bolnik jemal antibiotik, ki ne bi bil najprimernejši, 
ali če bi jemal premajhen odmerek, sicer ustreznega zdravila, 
ali pa če ne bi dokončal predpisanega zdravljenja, bi se 
opisano dogajanje zgodilo v še izrazitejši obliki. Vse skupaj 
pa se še dodatno zaplete, saj antibiotiki ne uničujejo samo 
škodljivih bakterij, temveč tudi tiste, ki so koristne in imajo 

v našem telesu pomembne opravilne funkcije. Za uživalca 
antibiotikov (predvsem pa za majhne otroke) je to katastrofa, 
saj so nebolezenske klice v ustih, požiralniku, želodcu, črevesju 
in drugod, pomemben del človekove naravne obrambe proti 
boleznim in hkrati snovi za normalno presnovo. Ti benigni 
mikrobi namreč omejujejo širjenje nevarnih nasprotnikov že 
zgolj s tem, da so jim napoti. Če izginejo, je “polje” še bolj 
prazno za razmah “bolezenskega plevela”. Koristne bakterije 
so v človeku prisotne tudi zaradi prebave, razkroja hrane. Če 
izginejo, se hrana ne razkraja in lahko jemo še tako zdravo 
prehrano, pa enostavno ne bo prešla, se absorbirala v kri, sledi 
pomanjkanje hranljivih snovi, encimov, vitaminov, mineralov 
itd. kar bo sprožilo plaz drugih bolezni ter splošen “kolaps” 
imunskega sistema. Ugotovljeno je, da so bakterije vse bolj 
prilagodljive, iznajdljive, da nekako “evolucijsko mutirajo” in 
imajo vedno večjo odpornost na vedno več vrst antibiotikov. 
Z uživanjem koloidnega srebra, se vam ni treba bati, da bi, 
medtem ko ga uživate za boj proti različnim boleznim, uničili 
tudi črevesne bakterije, oziroma svojo mikrofloro. Srebru v 
telesu se bakterije, virusi in glivice ne morejo niti upirati niti 
prilagajati, zato je to več kot potrebna naravna alternativa 
kemičnim antibiotikom. Elektrokoloidni postopek omogoča 
nastanek suspenzije izredno drobnih delcev srebra z majhnim 
električnim nabojem. Srebro se sicer nahaja v prsti kot 
element v sledi in je eden važnejših elementov za življenje 
rastlin, živali in človeka. Nekoč ga je bilo dovolj v tleh, tako 
da smo ga z lahkoto dobili iz sadja, mesa, zelenjave in žitaric. 
Danes pa je zemlja opustošena in “kemično dohranjevana”, 
tako da skorajda ni prisotnih  prepotrebnih mineralov in 
zdravilnih kovin v njej. Medicinski testi koloidnega srebra so 
pokazali, da je brez stranskih učinkov, še več, uspešno zatira 
viruse, bakterije in glivice (vse tri oblike infekcij), pri čemer 
pa ohranja koristne bakterije v telesu! Koloidno srebro je brez 
vonja in okusa ter tudi na občutljivih tkivih, odprtih ranah, 
očeh ter sluznicah ne peče. Lahko ga uživamo oralno, nanaša 
pa se lahko tudi lokalno, na kožo, s sprejem ali z obližem, 
nakapamo ga v oči in ušesa, nanašamo na vreznine, odrgnine, 
opekline, odprte rane, ture, meduzine ožganine itd. 
PRIMERNOST:  NAJ NAVEDEMO SAMO DELNI 
SEZNAM VEČ KOT 650 BOLEZNI, KI SO JIH ŽE 
USPEŠNO ZDRAVILI S KOLOIDNIM SREBROM: akne, 
alergijski rinitis, Antraks, artritis, astma, atletsko stopalo, 
različne bakterijske okužbe, bradavice, bronhitis, Candida 
albicans, cistitis (vnetje mehurja), Crohnova bolezen, razne 
črevesne bolezni, davica, dermatitis, driska, ekcemi, Epstein-
Barrov virus, fibrozitis, gastritis, glivične okužbe, gobavost, 
gonoreja, griža, gripa, hemoroidi, herpesi, impetigo, 
keratitis, kolitis, konjuktivitis, razne kriptospordijske okužbe, 
Legionarska bolezen, lupus, luskavica, malarija, Menierova 
bolezen, meningitis, nevrastenija, oftalmija, okužbe mehurja 
in ledvic, opekline, oslovski kašelj, paratifus, pasovec, pireja, 
plevritis (vnetje pljučne membrane), pljučnica, prostatične 
bolezni (vnetje, rak), rak (razni tipi), revmatizem, rinitis, 
rovovsko stopalo, rozacea, salmoneloze, septikemija in septične 
razjede, sifilis, sindrom kronične utrujenosti, sladkorna 
bolezen, srbenje zadnjika, stafilokokne in streptokokne 
okužbe, škrlatinka, tetanus, tifus, tonzilitis (vnetje madeljev), 
tuberkoloza, turi, ulkus, ušesne okužbe, vnetje slepiča, vnetje 
srednjega ušesa, zastrupitev krvi. 

Urša Škof

Vir: zapisano po predlogi Borisa Grojzdeka
Za vse nadaljnje iformacije in naročila pokličite Borisa na GSM 
040 999 998.
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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, e-mail:  
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, e-mail: rajkorotner@yahoo.com)

• podpredsednik: Miloš Jankovič, Kidričeva 78, 1236 Trzin (GSM 051 608 932, e-mail: milosjanko@volja.
net)

• tajnica – uredništvo glasila: Urša Škof, Vogelna 7, 1000 Ljubljana (GSM 041 978 717, e-pošta: ursa.
skof@s5.net)

• blagajničarka: Avrelija Sivec, Most na Soči 44, 5216  Most na Soči (tel. 05 381 30 06, GSM 041 724 
879, e-mail: bias@siol.net)

• OSTALI ČLANI IZVRŠILNEGA ODBORA: Dragica Kaiser (GSM 041 467 721, e-mail: dragica.
kaiser@kidricevo.si); Robert Ilc (GSM 041 475 475, e-mail: robert.ilc@mladaslovenija.org)

• ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Bojan Pintarič, Janez Jančar, Ivanka Frešer
• Informacije – nasveti: Vlado Smole, Slov. Bistrica (tel. 02 818 23 71, GSM 031 435 309), 
• 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, Kidričeva 78, 1236 Trzin (GSM 051 608 

932, e-mail: milosjanko@volja.net)

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 lahko brezplačno tudi vsi lastniki mladičev, kupljenih pri slovenskih vzrediteljih skupaj z obsežnim 
klubskim gradivom.

q SKBPP na Internetu! Strani na naslovu www.bernski-klub.si, kjer boste našli  aktualne naslove legel, 
nasvete za nakup, nasvete za nove lastnike, seznam plemenjakov, foto galerijo, novice, obvestila,... 
temeljito prenavljamo, zato se za morebitne nevšečnosti  v naprej opravičujemo.

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)
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KLUBSKE UGODNOSTI maj 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:
o VC Kalia , Dolenjska c. 242, 1000 Ljubljana, TEL: 01/ 427 - 14 

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

Print: Amset d.o.o., Grosuplje 


