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ČLOVEK ČLOVEKU PES… (ali - kako bi bilo lepo…)

JESENSKI PIKNIK BO TOKRAT V NEDRJU KOČEVSKIH GOZDOV

Tokratno poletje ni po pravilu čas kislih kumaric – vsaj na 
kinološkem področju ne. Kot boste v prispevku naše predsednice 
lahko prebrali, se pripravlja pomemben dokument o zaščiti 
živali, ki pa se problematike loteva iz napačnega konca. 
Nekateri, pasjemu ugledu neljubi, dogodki so izzvali plaz 
ogorčenja in tudi kritik na račun psov. Žal so tudi tokrat, kot že 
tolikokrat prej, najkrajšo potegnili ravno štirinožni prijatelji, ki 
jih naša država kaznuje zaradi neodgovornega ravnanja njihovih 
lastnikov. Že dejstvo, da so se zopet morali zgoditi skoraj 
tragični ugrizi, da so se odgovorni na VURS-u sploh zganili, 
priča o tem, koliko želje kažejo ljudje na položajih, ki naj bi 
našo državo naredili prijetno, zakonsko urejeno in predvsem 
varno. Tudi tokrat jim je žal spodletelo, saj predlog novele 
Zakona o zaščiti živali še zdaleč ni tisto, kar so dobronamerno 
predlagali mnogi strokovnjaki iz kinološkega področja. Je pač 
le še ena formalna podlaga za nestrokovno in nezrelo reševanje 
težav, ki so odraz današnje družbe.
Razmišljam, koliko desetletij bo še preteklo, da bomo začeli 
kopirati tuje, preverjene modele. Kdaj bo zavest ljudi v Sloveniji 

na ravni, ko bodo sposobni sprejemati domače živali kot 
družinske člane, tako kot jih tretira večina njihovih lastnikov. 
Vedno več nas je, ki se za naše živali trudimo, jim omogočamo 
pogoje za prijetno življenje in posvečamo ves prosti čas. Vse to 
le zato, ker si enostavno zaslužijo, ker nam toliko dajejo in si 
življenja brez njih ne znamo več predstavljati. In ravno mi, ki 
svoje pse vsako leto cepimo in po zakonu dvojno označujemo, 
bomo ‘nagrajeni’ z davkom na pse. Da se problematike zavetišč 
sploh ne lotevam. In na koncu, ko bomo vse to izkusili, ne 
bomo nič drugačni od tistih, ki jih danes zaničujemo – svoje pse 
bomo odjavili iz registra in vzrejali na črno, ker le tako ne bomo 
preganjani. Namen novega predloga zakona bo s tem očitno 
dosežen. 
Torej velja vzeti si čas, prebrati predlagano novelo, morda tudi 
komentarje na spletnih portalih, ter povedati odgovornim svoje 
mnenje. Le na tak način imamo možnost postati nekoč dežela, 
kjer bomo imeli lahko živali enostavno radi!

Urša Škof  

V soboto, 16. septembra 2006 bodo naše jesensko srečanje gostili v 
Enoti za vzrejo in šolanje vojaških psov Slovenske vojske v Primožih 
pri Kočevski Reki
V 1. specialni brigadi Moris je bil po osamosvojitveni vojni formiran 
oddelek vodnikov vojaških psov pod idejnim vodstvom mag.Petra 
Levstka. Plod prizadevanj vodnikov in njihovih poveljnikov v vseh 
teh letih bomo lahko spoznali tudi udeleženci piknika. Po sprejemu 
med 11. in 12. uro si bomo ogledali razstavo pripomočkov, opreme, 
veterinarsko ambulanto in pravkar prenovljene prostore, kjer 
domujejo štirinožni pripadniki Slovenske vojske. Ob pribl. 13. uri 
pa bo sledil prikaz dela vojaških psov. Pokramljali bomo z vodniki 
in spotoma poskrbeli tudi za svoje želodce. Cena za odraslega 
udeleženca je 2500 SIT, za osnovnošolce 1500 SIT. Domača peka 
peciva je zaželena kot vedno!
Dostop ni zapleten: s ceste Ljubljana – Kočevje je potrebno zaviti 
izven Prigorice kakih 6 km iz Ribnice, kjer je smerokaz za Gotenico 
in Kočevsko reko. Po pribl. 16 km vožnje skozi zanimivo kočevsko 
pokrajino pri krajevni tabli za Kočevsko reko zavijemo levo in po 
manj kot treh kilometrih smo v Primožih. Pot bo seveda označena.
Prosimo, da udeležbo zaradi zahtevnejše organizacije potrdite 
najpozneje do ponedeljka, 11. septembra in jo v primeru, da se 
piknika ne boste udeležili, odpoveste najmanj tri dni prej. 
Znane telefonske številke: 
 Urša Škof: 041 978 717
 Avrelija Sivec: 05 381 30 06 ali GSM 040 437 490, 
 Dragica Kaiser:  GSM 041 467 721,
 Mojca Sajovic:  01 7872 788 po 20. uri ali GSM 041 63 16 16

Ne zamudite priložnosti, ki jo je deležno le malo kinoloških 
organizacij in prisluhnite našemu vabilu in vabilu Slovenske 
vojske! Mag. Peter Levstek in Thuja

Pesjaki
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JESENSKI VZREJNI PREGLED
IN PODALJŠEVANJE VZREJNIH DOVOLJENJ

bo v skladu z določili pravilnika o pogojih vzreje BPP
v nedeljo, 15. oktobra 2006

na ploščadi za Pivnico Anton v Grosupljem
predvidoma od 14. 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 7. oktobra 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 spletnih 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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O nesrečnih bulmastifih in še bolj nesrečni žrtvi, ki so jo psi 
poškodovali, smo v medijih prebrali veliko in preveč. Ne 
dolgo tega  smo kot posledico obljube države, da bo stopila na 
prste nevarnim psom, zasledili tudi predloge o spremembah 
zakonodaje in zelo zaostrene kazni za kršitelje, med drugim 
tudi usmrtitev nevarnega psa. Mnenja javnosti so seveda zelo 
deljena: večina skrbnikov psov, ki pozna stvarne razmere, se 
strinja, da bi morali skrbniki psov, ki so potencialno nevarni 
(to pa je navsezadnje vsak nevzgojen in nesocializiran pes) 
obiskovati kinološke tečaje. Kinologi pa se bojijo, da gre 
za neupravičeno ožigosanje posameznih pasem in popolno 
zanemarjanje učinkovitega preprečevanja takih pojavov. 
Kinološka zveza Slovenije v prid vseh psov ne glede na pasmo 
trdno stoji na stališču, da nevarnih pasem ni, so le nevarni ljudje. 
Vsi skrbniki psov, ki živijo ali se gibljejo v urbanem okolju pa 
bi morali s svojim psom opraviti temeljno šolanje po programu 
B-BH. 
Slovenski klub za bernske planšarske pse je kot dejaven član 
KZS preko svojih zastopnikov aktivno sodeloval pri usklajevanju 
besedila predloga zakona. Podprli smo stališče KZS, da 
določila o kaznovanju t.i. nevarnih psov in njihovih lastnikov 
niso predmet zakona, temveč bi moral to tematiko obravnavati 
poseben pravilnik (čemur daje podlago obstoječi zakon). Prav 
tako se nismo strinjali z definicijo, kaj je to nevaren pes. Ostro 
smo oporekali tudi možnosti, ki je bila po novem ponujena v 
predlogu zakona, da se žival lahko usmrti na željo lastnika. Za 
nas ni bila sprejemljiva pristojbina za posedovanje psov, ki bi 

jo lahko uvedle lokalne skupnosti in tako financirale domnevno 
finančno podhranjena zavetišča. Ta naj bi po novem lahko 
zaračunala stroške oskrbe psa novemu lastniku. Mnenja smo, 
da zavetišča niso stimulirana za oddajo psov in da gre za dvojno 
zaračunavanje iste storitve, saj oskrbnino za psa, če lastnik ni 
znan, krije občina. Trdimo, da se na terenu ne izvajajo določila 
obstoječega zakona, saj še vedno veliko psov – predvsem na 
podeželju - živi človekovih štirinožnih prijateljev nevredno 
življenje, niso označeni z mikročipi niti cepljeni. Vzpostaviti bi 
bilo treba tudi delovanje centralnega registra psov in omogočiti 
dostop tudi Kinološki zvezi Slovenije, ki pa mora odpraviti 
nepotrebno mučno tetoviranje mladičev. T.i. »davek na pse« 
pomeni začetek agonije slovenske kinologije, še večji nered, 
vzpodbujeno rejo »čistokrvnih psov brez rodovnika« in upad 
evidentiranja psov. Kot se pogosto dogaja v tej državi, bodo 
kazni in pristojbin deležni le tisti, ki imajo svoje pse zavedene v 
register, čipirane, cepljene...
Še nekaj razmišljanj in pozivov na to temo lahko preberete na 
spletnem naslovu http://www.gibanje.org/ v poglavju SKRB ZA 
ŽIVALI. 
Nenazadnje velja opozoriti, da smo skrbniki psov tudi 
volivci, z družinskimi člani nas je kar preko 300 tisoč. Koliko 
posamezniku pomeni njegov pes in kaj je zanj pripravljen storiti, 
ve vsak sam; obkrožiti na volilnem lističu tisto ime, ki zagotavlja 
boljšo prihodnost slovenskim psom in njihovim skrbnikom prav 
gotovo. 

Mojca Sajovic

V PRIPRAVI SO SPREMEMBE ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI

Vem, kaj si mnogi mislijo o razstavah: da gre samo za mučenje 
živali, da gre v bistvu za tekmo med ljudmi in da v tem ni nič 
zabavnega. Tudi sama sem bila takega mnenja. Potem pa 
sem dobila bernca, ki niti slučajno ni bil kupljen z razstavnim 
namenom, sem pa začela brati različne stvari o razstavah po 
internetu. Ugotovila sem, da imam lep primerek trobarvnega 
kosmatinca, pa sem se ob pomoči mlade razstavljalke Lane 
odločila, da poskusim. Na prvi razstavi me je bilo grozno strah: 
pa ne toliko same uvrstitve kot tega, da bova z Atosom neumno 
izpadla, da bo pozabil vse, kar sem ga doma naučila. Pa je bilo 
ravno obratno. Za še ne 9 mesečnega bernija, ki doma samo 
čaka, kako nam bo kaj zagodel, se je neverjetno dobro odrezal. 
Pokazal je vse, kar se je naučil, in se super predstavil. Prva 
razstava je bila uspešna, najvišja ocena, in to je bil verjetno 
eden izmed razlogov, da sva nadaljevala. Bila je tudi čudovita 
priložnost za socializacijo mladega kužka. Tako da je zagotovo 
koristno obiskati razstavo že z mladičkom, da se spozna z vsem 
tem vrvežem in se navadi na različne pse in ljudi. 

Na razstavah sem začela spoznavati mnogo novih ljudi, s 
katerimi se redno srečujemo po drugih razstavah, tako pri nas 
kot v tujini. Pravijo, da več glav več ve, in še kako je res: gre 
večinoma za bolj izkušene ljudi, od katerih se lahko marsikaj 
naučim. Najbolj všeč pa mi je, ko me obiskovalci sprašujejo za 
pasmo (mnogi je ne poznajo), kakšen karakter ima moj kuža, 
kakšno nego potrebuje in podobne stvari. Največkrat ga hočejo 
božati (kar Atosu neizmerno godi), zgodilo pa se je tudi, da 
se je kakšna mala punčka želela slikati z njim. V glavnem mi 
razstave pomenijo veliko novih poznanstev, veliko izkušenj 
(pozitivnih in negativnih), hkrati pa širši javnosti predstavim 
svojega kosmatinca. Nenazadnje je eden izmed  razlogov za 
razstave (nikakor ne najpomembnješi!!) tudi nadaljnja vzreja 
same pasme in promocija različnih psarn. Tako lepo se imava 
oba z Atosom: večinoma je z mano, nikoli ni zaprt v kakšni 
kletki. Ne vidim nobenega smisla v tem, da bi ga imela ves čas 

RAZSTAVLJANJE: UŽITEK ALI NE?

CAC Sinj, 5.8.2006; Athos Bernieshine

CACIB Vrtojba, 9.4.2006; Athos Bernieshine
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v kletki, peljala bi ga samo v ring, potem pa spet nazaj v kletko. 
Namreč to se vse prevečkrat dogaja. Čeprav je zelo lepo, če 
lastnik sam pelje kužka v ring in ga predstavi, razumem, da 
nekaterim to povzroča strašne probleme, ker se nekako ne 
znajdejo. V tem primeru je pametno poiskati pomoč nekoga 
(t.i. hendlarja), ki namesto nas kužka pripravi za razstavo, ga 
pelje v ring in ga tam predstavi. Je pa to stvar, ki jo je zelo lepo 
doživeti skupaj s svojim kužkom.. Šele takrat se lahko resnično 
veselimo skupnih uspehov. Seveda obstaja tudi negativna plat 
razstav: če hočemo obiskovati razstave, to predstavlja kar velik 
finančni zalogaj.
Rada bi poudarila, da se morate vedno zavedati, da je vaš kuža 
najlepši, pa naj ga sodnik oceni še tako slabo. V vaših očeh bo 
vedno eden in edini in če boste s takim pristopom stopili v ring, 
vam zmaga skorajda ne uide.
Kmalu smo na razstave začeli hoditi skupaj z drugimi lastniki 
berncev: z Atosovim  vzrediteljem gospodom Janežičem, ki ima 
Atosovega bratca Adisa in njuno mamico Čelino, in z gospo 
Avrelijo, ki ima psički Šajni in Kari. Šele to je res pravi užitek. 
Vse skupaj vedno vzamemo kot nekakšen izlet, druženje 
z enako mislečimi, mogoče tudi kot krajši dopust. Tako smo 
bili skupaj v Hrušici, kjer smo imeli svojo mizico s hrano in se 

zabavali. Še boljši piknik smo si naredili na razstavi v Portorožu- 
vsak je nekaj prinesel in ko smo zaključili z nastopi, smo si 
privoščili zasluženo kosilo. Bilo je prav prijetno. V kratkem 
načrtujemo razstavo v Sinju, ki bo trajala en dan, hkrati pa bo 
to priložnost za krajši dopust. Ostali bomo namreč še tri dni, se 
nakopali, mogoče kaj ogledali in seveda uživali. Tako bo spet 
nova priložnost za spoznavanje novih krajev in združili bomo 
prijetno s koristnim. Komaj že čakam! Močno upam, da bo 
takih izletov čim več, da bomo skupaj odkrivali nove kraje in 
skupaj poskusili predstaviti pasmo bernski planšarski pes čim 
večim ljudem. 
Za konec bi vas lepo povabila, da se nam pridružite pri naših 
dogodivščinah in da pokažete vaše lepotce tudi ostalim. Prosila 
bi vas tudi, da v kolikor ste s kužkom že obiskali kakšne razstave, 
da nam posredujete rezultate in objavili jih bomo na spletni 
strani. Pa še enkrat, ne pozabite: Vaš berni je najlepši!

Za kakršnakoli vprašanja v zvezi z razstavami me lahko 
kontaktirate na moj email: ursakos@email.si oz. 041-921-329, 
lahko pa kontaktirate tudi gospo Avrelijo na email: avrelija@bi-
as.si.

Urša Kos

Najprej je treba povedati, da se lahko razstavljajo samo psi z 
rodovnikom, poleg tega pa mora biti pasma uradno priznana s 
strani FCI. Psi morajo biti redno cepljeni proti steklini. Samci 
ne smejo biti kastrirani, samice pa so po nekaterih državah 
lahko sterilizirane (Slovenija). Na razstavah morajo biti psi na 
povodcu, ostri psi pa morajo nositi nagobčnik. Razstavljalec je 
dolžan poskrbeti za svojega psa in odgovarja za vso škodo, ki jo 
povzroči njegov kuža.

Vse pasme so razdeljeni v 10 FCI skupin. Ponavadi na razstavi 
en sodnik sodi več pasem, na večjih evropskih in svetovnih 
razstavah pa je ponavadi en sodnik za vsako pasmo (oz. odvisno 
od zastopanosti posameznih pasem). Poznamo dve vrsti 
razstav: državna ali CAC razstava in mednarodna ali CACIB 
razstava. Razlikujeta se le v tem, da se na CACIB razstavi za 
razliko od CAC razstave podeljuje tudi naziv CACIB. Vedno 
pa se ocenjuje samce in samice ločeno: ponavadi najprej samci 
od najmlajših do najstarejših, nato pa še samice. Našega kužka 
lahko glede na njegovo starost prijavimo v različne razrede:
1.) razred mladičev (4 do 6 mesecev)
2.) razred najmlajših (6 do 9 mesecev)
3.) razred mladih (9 do 18 mesecev)
4.) razred vmesnih (15 do 24 mesecev)
5.) razred odprtih (nad 15 mesecev)
6.) razred prvakov (pogoj za prijavo v ta razred so izpolnjeni 

vsi pogoji za šampionat v lepoti določene države)
7.) razred veteranov (nad osem let)

Zgornje meje veljajo za Slovenijo, vendar je ponavadi to zelo 
podobno po vseh državah. Npr. Hrvaška spusti mejo mladičev 
na tri mesece, ostalo pa je enako.
V vsakem razredu kuža dobi oceno. V razredu mladičev in 
najmlajših sodniki podelijo le opisno oceno: zelo perspektivno, 
perspektivno, neperspektivno. Če je v posameznem razredu več 
kužkov, se najboljšemu dodeli zelo perspektivno 1, drugemu 
zelo perspektivno 2 in tako naprej.  
V vseh ostalih razredih pa kužki dobivajo že prave ocene: 
odlično, prav dobro, dobro, zadostno, nezadostno. Psa pa se 
lahko tudi diskvalificira, če recimo zarenči na sodnika, če je 
popadljiv do drugih psov, če mu manjkajo zobje. 
V razredu mladih se lahko psu, ki dobi odlično oceno, podeli 

naziv Prvak Razreda Mladih (PRM). Če je več kužkov z odlično 
oceno, se PRM podeli najboljšemu.
V razredih vmesni, odprti in prvaki se podeljuje prvo 
uvrščenemu psu z odlično oceno naziv CAC. Ni pa nujno, da se 
podeli CAC, tudi če je kuža ocenjen z odlično oceno. Lahko se 
zgodi, da sodnik oceni, da kuža sicer dobi oceno odlično, naziva 
CAC pa si po sodnikovem mnenju ne zasluži.
V razredu veteranov pa se prvo uvrščenemu veteranu z 
odlično oceno podeli naziv Prvak Razreda Veteranov (PRV). 
Če je več veteranov ocenjenih z odlično oceno, se PRV podeli 
najboljšemu veteranu.

Ko se zaključi ocenjevanje samcev in nato še samic, sledi 
nadaljnji izbor. Imamo dve možnosti:

1) če gre za CAC razstavo: skupaj samci in samice, ki 
so dobili PRM, CAC ali PRV  (se pravi največ 10 
psov, če so vsi razredi polni), tekmujejo za naziv BOB 
(Best of Breed ali po slovensko najlepši predstavnik 
pasme). Če dobi naziv BOB samec, ostale samice 
tekmujejo za naziv BOS (Best of Opposite Sex 
– najlepši predstavnik pasme nasprotnega spola), če 
pa dobi naziv BOB samica, ostali samci tekmujejo za 
naziv BOS.

SPLOŠNO O RAZSTAVAH

Athos Bernishine
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2) če gre za CACIB razstavo: najprej vsi samci z nazivom 
CAC tekmujejo za naziv CACIB; nato vse samice z 
nazivom CAC tekmujejo za naziv CACIB. Ko sta 
izbrana samec in samica z nazivom CACIB, sledi še 
tekmovanje za BOB: tu sta samec in samica z nazivom 
PRM, samec in samica z nazivom CACIB in samec in 
samica z nazivom PRV.

Tako se ocenjuje vsaka pasma posebej. V finalnem delu (ko 
so na zgoraj opisan način ocenjene vse pasme) pa najprej 
vsi mladiči vseh pasem, ki so dobili oceno zelo perspektivno, 
tekmujejo za najlepšega mladiča razstave – BIS puppy. Enako 
tekmujejo najmlajši psi – BIS najmlajši. Sledi tekmovanje za 
naziv BIS junior- najlepši mladi pes razstave (vsi psi vseh pasem 
z nazivom PRM). Na enak način tekmujejo tudi veterani – BIS 
veterani (vsi veterani vseh pasem z nazivom PRV). Vsi psi, ki 
so prejeli naziv BOB, pa tekmujejo najprej v FCI skupinah. 
Poznamo 10 FCI skupin (vse pasme so razvrščene v eno izmed 
skupin; bernski planšarji spadajo v drugo FCI skupino). V vsaki 

skupini se dobi zmagovalca z nazivom BOG (Best of Group 
– najlepši v skupini); se pravi imamo na koncu 10 psov, ki v 
velikem finalu tekmujejo za naziv BIS – najlepši pes razstave.

Možno je tudi tekmovanje vzrejnih parov  (samec in samica iste 
pasme, ki imata istega lastnika in sta bila na razstavi pozitivno 
ocenjena) in vzrejnih skupin (vsaj trije predstavniki iste pasme, 
ki pa morajo biti od istega vzreditelja, ni pa nujno, da je lastnik 
isti).

Ko kuža obišče več razstav in dobi večkrat določen naziv, 
postane mladinski prvak ali prvak v lepoti določene države. 

Pogoji za podelitev naslova Mladinski Prvak Slovenije v lepoti 
– CHJ SLO:

1.) trije naslovi PRM, ki morajo biti osvojeni pri različnih 
sodnikih

2.) vsaj eden izmed treh PRMjev mora biti osvojen na 
mednarodni (CACIB) razstavi

3.) namesto enega PRMja lahko šteje en CAC, osvojen 
najkasneje do drugega leta. Ta CAC se ne more šteti 
za navaden šampionat

Pogoji za podelitev naslova Prvak Slovenije v lepoti CH SLO:
1.) štirje CAC nazivi, od katerih morata dva biti osvojena 

na mednarodni (CACIB) razstavi
2.) vsi štirje morajo biti osvojeni pri različnih sodnikih 
3.) od prvega do zadnjega naziva CAC mora preteči 366 

dni (leto in en dan)

Pogoji za podelitev naslova Prvak veteranov Slovenije:
1.) 3 ocene odlično 1 v razredu veteranov ali seniorjev na 

razstavah, ki so potekale v Sloveniji
2.) ena ocena mora biti pridobljena na mednarodni 

razstavi.

Urša Kos

Adis Bernishine

Najbolj pomembno zaradi nas in ostalih obiskovalcev je, da 
je kuža socializiran, da se ne zaganja v druge pse, da mirno 
prenaša gnečo. To lahko dosežemo, če kužka že kot mladiča 
pripeljemo na razstavo – mogoče ga najprej samo pripeljemo 
na razstavo in ga ne prijavimo na samo tekmovanje; samo 
toliko, da se malo navadi. Tudi s starejšim kužkom se da začeti 
obiskovati razstave, je pa malo težje zanj. 
Ko kuža pride v ring, se mora znati na določen način obnašati. 
Mora biti samozavesten, sodnika in ostalih morebitnih kužkov 
se ne sme bati. Najprej se kužka postavi v razstavno pozo: kuža 

stoji mirno, s ponosno visoko dvignjeno glavo, rep je v višini 
hrbta ali nižje, sprednje noge so vzporedne, prav tako tudi 
zadnje, ki se jih rahlo potegne nazaj. Najbolje je, da se kuža 
postavi tako, kot da je v oddaljenosti nekaj zanimivega zagledal 
– je v pozoru. Takrat se njegovo telo rahlo potegne naprej in je 
najlepši. Stoja mora biti paralelna – noge so vzporedne z vseh 
strani. 
Ko je kuža v taki poziciji (vmes se ne sme usedat; usedanje in 
nagajivost se tolerira v razredu mladičev in najmlajših, kasneje 
pa se od kužkov pričakuje pravo razstavno obnašanje), ga 
sodnik oceni. Kuža mora pustiti pregledati zobovje (skupaj se 
stisneta čeljusti in se pogleda, če ima vse zobe), se pretipati po 
vsem telesu (pomembno pri dolgodlakih pasmah, kjer se zaradi 
dlake marsikaj ne opazi), samci pa morajo pustiti otipati moda.  
Ko se ga tako oceni, kuža odteče krog in diagonalo, da sodnik 
vidi gibanje iz vseh kotov. Del ocene je namreč tudi gibanje. 
Kuža mora teči v kasu, najlepši je kas tik pred galopom (pri 
bernijih je treba za tak tek teči kar hitro), ko se kuža s celim 
telesom stegne. Pri bernijih se velikokrat pojavi kamelji hod. 
Kuža mora namreč istočasno naprej iztegniti levo sprednjo in 
zadnjo desno nogo, pri kameljem hodu pa istočasno izteguje 
sprednjo in zadnjo levo. Tako gibanje ni zaželjeno. Pomembno 
je, da pri teku drži glavo pokonci, rep pa ne sme biti v višini 
nad hrbtom. 
Na ves ta postopek je potrebno kužka pripraviti in ga naučiti. 
Najprej naučimo ukaz TOJ (jaz uporabljam to besedo namesto 
besedice stoj zato, ker se hitro lahko zgodi, da kuža besedo stoj 

KAJ MORA KUŽA ZNATI NA RAZSTAVI?

Pravilna razstavna drža bernca
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zamenja za sedi). Kužka stoje naučimo najlažje s priboljškom. 
Pokažemo mu priboljšek malo nad glavo in pred nosom, da 
stoji pri miru. Takrat pohvalimo in dodamo ukaz TOJ (ali 
kako drugo besedo; važno je samo to, da je vedno enaka 
beseda). Če se nam kuža neprestano useda, mu pod trebušček 
postavimo roko, da se ne more usesti. Najprej zahtevamo, da 
stoji 5 sekund, nato 20,… Postopno podaljšujemo čas. Na sami 
razstavi mora kuža stati pri miru okoli pet minut. Najbolje je 
začeti že z mladičem, vendar pa vadimo vedno samo par minut 
dnevno, da mladiču ne postane zoprno. Tudi v ringu se lahko 
uporablja hrana. Moj kuža ima že 15 mesecev, pa imam vedno 
pri roki hrenovko za primer, če postane kaj drugega preveč 
zanimivega. Ko kužka naučimo, da mirno stoji in se ne useda, 
mu lahko začnemo premikati noge. Namreč malo verjetno je, 
da bi se kuža sam postavil v paralelno stojo. To spet delamo 
postopno, najprej eno nogo, nato drugo na koncu pa lahko 
sami premikamo že vse štiri.  

Tudi tek je potrebno vadit, predvsem je ponavadi problem 
grizenje povodca pri mladih psih. Tega ga lahko odvadimo 
tako, da mu med tekom pred gobčkom držimo priboljšek, je pa 
to zelo nezaželjno. Pri nama se ta problem ni pojavil, je bilo pa 
težko ga odvaditi, da me je gledal (tega je navajen iz šole, kjer 
je imel super pozornost). Če nas kuža preveč gleda gor, začne s 
prvimi tačkami opletati. Zato ga že od začetka učimo, da teče z 
glavo usmerjeno naprej. 

Poleg vsega tega je pomemben tudi izgled. Prav je, da kužka 
skopamo (po potrebi; jaz ga kopam pred razstavo, če pa so 
pogoste, pa mu umijem samo belino), ga počešemo in uredimo. 
Pri berncih ni potrebnega striženja, oblikujejo se edino tačke, 

če so preveč zaraščene, in pa ušesa. To opravimo že doma, pred 
vstopom v ring pa ga še enkrat počešemo, lahko uporabimo 
tudi sprej za svetlečo dlako (sama uporabljam mešanico med 
balzamom od Fructisa in litrom vode – Fructisa je zelo malo, 
dlako pa naredi zelo mehko in svetlečo).  
V ringu se ne uporablja navadne ovratnice, ampak razstavno. 
Za odraslega bernca je meni najlepša zelo tanka zatezna 
ovratnica, ki se izgubi v dlako, in neopazen, tanek črn povodec. 
Pomembno je tudi, da smo urejeni tudi mi, razstavljalci. 
Poudarila bi samo to, da se v primeru, da razstavljate bernca, ne 
oblecite v črno. Namreč že kuža je črn in ga boste s svojo črnino 
čisto zakrili. Najlepša je neka svetla barva na razstavljalcu in 
črn kuža. Seveda pa je to čisto stvar vsakega posameznika.

Po razstavi pa še malo poziranja:

Tako smo z veliko dobre volje in ob prijetnem druženju skupaj 
dosegli tudi naslednje uspehe:

• Athos je v začetku julija postal mladinski prvak Srbije 
in Črne Gore

• Šajni ima zaključen hrvaški mladinski šampionat, prav 
tako pa je postala mladinski prvak San Marina

• Adis, Cellina, Carisma in Kitana so osvojili same zelo 
perspektivne in odlične ocene.

Urša Kos

Risenshine degli antichi mulini teče diagonalo        

Cellina Daiclaps teče krog
Athos Bernishine in mamica Daiclaps Cellina           

Monamour, Dumbledor in Risenshine 
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Od začetka smo vedno bili vrhunski na področju kakovostne pasje in mačje prehrane in tudi tokrat smo se potrudili, 
da je naša hrana vodilna med super premium hranami. Izbor Arden grange in Izbor Classic smo združili v en izbor, ki 
se imenuje preprosto Arden grange. 

V celoten nov izbor smo vključili sledeče sestavine, za katere se boste strinjali, da bodo izjemno koristne za vašega 
psa:
•  svež piščanec – maksimalno pospeši prebavo hrane.
•  izvleček brusnice – preprečuje infekcije sečil in pomaga vzdrževati zdrava sečila. 
•  nukleotidi – naravne kratko-verižne beljakovine, ki posebej koristijo prebavnemu in imunskemu sistemu.
•  pro-biotični FOS in MOS – pospešuje nastanek prijazne črevesne bakterije, ki zmanjšuje kopičenje škodljive čre-

vesne flore
•  izvleček Yucce – ima lastnost naravnega antioksidanta in pomaga pri zmanjševanju telesnih vonjav in vonjav iztreb-

kov.

Arden Grange prehrana je hipoalergena in ne vsebuje pšeničnega glutena, govedine, soje in mlečnih izdelkov. Prav 
tako ne vsebuje umetnih barvil in umetnih konzervansov, saj je naravno ohranjena z uporabo mešanice tokoferolov 
in izvlečka rožmarina.  

Naš slogan “Not Tested on Animals Guarantee”(»Ni testirano na živalih«), ki ga najdete na vseh naših vrečkah in v 
naši literaturi, predstavlja našo obvezo za dobrobit živali. Nikoli nismo in nikoli ne bomo financirali invazivnih raz-
iskovalnih projektov, ki bi bile izvedene v povezavi z razvojem ali izboljšanjem hrane za male živali, ki jo proizvajamo. 
Prav tako ne bi nikoli udejstvovali v kakršnihkoli aktivnostih, ki bi bile škodile ali bi poškodovale živali.   

Kot boste videli smo spremenili imena nekaterih izdelkov, da bi bil izbor uporabniku bolj prijazen, hkrati pa smo iz-
boljšali tudi embalažo in ji dali modernejši izgled. Nov izbor si lahko ogledate na naši internetni strani www.avanturist.
si. V kolikor imate še kakšna dodatna vprašanja glede izboljšanega izbora pasje in mačje hrane, nas brez zadržkov 
lahko kontaktirate po e-mailu (info@avanturist.si) ali telefonu 02/25 16 202 oziroma 040 299 088.

Arden Grange – hrana, ki si jo vaš najboljši prijatelj zasluži!

ARDEN GRANGE LARGE BREED                                                      ARDEN GRANGE LARGE BREED                                                    
PUPPY/JUNIOR (with fresh chicken and rice)   (with fresh chicken and rice)

ARDEN GRANGE  
PREDSTAVLJA NOV,  

IZBOLJŠAN IZBOR HRANE    
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ZA ZAPUŠČENE BERNIJE
Zaradi vse večjega števila poškodovanih, obolelih in zapuščenih bernijev  smo  ustanovili dobrodelni BERNIJEV SKLAD, s 

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!

GAJINO PISMO V SLOVO
Poležena sem bila 22.3.1997 pri vzreditelju g.Janezu 
Plestenjaku v Škofji Loki. Imenovali so me Glosa 
Moderna vsled moje posebnosti, oči imam različno 
obarvane; levo je rjavo, desno pa modro. Izviram iz rodu 
»bernski planšarski pes«. Moja mama je bila Betti, oče 
pa Litte. V krdelu z mamo, bratci in sestro sem živela 56 
dni. Življenje v krdelu je lepo, igrivo in zabavno. Mama 
nas je učila lepega vedenja, poslušnosti in pripravljala 
nas je na samostojno življenje, katerega sem začela 
17. maja 1997. Tistega lepega nedeljskega dne sta me 
Karmen in Vali odpeljala v moj novi dom k Slavici in 
Ivotu na Rožni vrh. V mojem domu se je zame pričelo 
nepopisno lepo življenje, saj me imajo vsi zelo radi; 
postala sem enakopravni član družine. V letu 1998 pa 
se je naša družina povečala; rodila se je Hana, s katero 
sva skupaj odraščali. Moje življenje se je zaradi bolezni 
končalo 7. marca 2006 ob 10. uri. Bila sem del vas in vi 
ste bili del mene, ohranite me v lepem spominu.
          Vedno vaša Gaja

NAGRADNA IGRA ARDEN GRANGE
Generalni zastopnik za pasjo hrano Arden Grange, podjetje Avanturist d.o.o., podarja trem srečnežem, ki bodo 
pravilno odgovorili na zastavljeno nagradno vprašanje naslednje nagrade:

1.nagrada: 15 kg large breed (adult ali puppy/junior - odvisno od starosti psa)
2.nagrada: 2,5 kg large breed (adult ali puppy/junior  - odvisno od starosti psa)
3. nagrada: variety pack crunchy bites (3x250 g priboljški različnih okusov; losos, jagnjetina in pišcanec)

NAGRADNO VPRAŠANJE SE GLASI:

Katere nove sestavine so vključene v izboljšan izbor hrane Arden Grange?

Odgovore s svojimi podatki pošljite do 30.09.2006 na naslov:

Avanturist d.o.o.
Markovci 35 b
2281 Markovci

Izžrebanci bodo nagrade prejeli po pošti!
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Vsak ljubitelj psov, posebej naših Švicarjev, zagotovo pozna 
eno najbolj cenjenih vzrediteljic v naši mali deželi. Tale intervju 
je nastal prav zaradi vse večjega zanimanja bodočih lastnikov 
(med njimi je vedno več tudi tujcev), ki si v svoj dom želijo 
malo trobarvno kepico. Nekateri že veste, da pišem o Avreliji 
Sivec. Primorki, ki je z dušo in telesom predana kinologiji. Pa 
ne kakršnikoli, temveč tisti najbolj kvalitetni, tisti, ki ji včasih ne 
pusti dihati in tisti, ki jo vsakodnevno osrečuje.

Torej, gospa Avrelija, nekateri vas poznamo iz razstav, drugi 
iz vzrediteljskih voda...Povejte, kako ste se zaljubili v bernske 
planšarske pse?
V bernije sem se zaljubila leta 2000, ko je v naš dom prišla 
naša prva psička Twinny. Pasme nisem poznala. Odločali smo 
se za nakup psa, kajti v tistem času nas je zapustila naša Boba 
– kokeršpanjelka, ki je dopolnila 13 let. Iskali smo zlatega 
prinašalca, saj nam je bil všeč njegov karakter in tudi njegov 
izgled. A naše načrte je prekrižala revija Moj pes v kateri smo 
prvič videli sliko, za nas najlepšega psa bernija. Ko smo videli 
to sliko ni bilo več dileme kakšen bo naš naslednji pes. In tako 
so sedaj del našega življenja berniji.

Vsi lastniki berncev vemo, da je velika odgovornost in neizmerna 
sreča imeti doma takoj predano bitje. Vi imate 3 psičke. Kako 
vam to uspeva? 
Kakor si prav rekla, da je velika sreča imeti doma tako predano 
bitje je pri 3 psičkah ta sreča potrojena. Je pa res tudi velika 
odgovornost in marsikdaj tudi odrekanje, vendar si vsi v družini 
porazdelimo dela, ki jih je potrebno postoriti. Mogoče bo 
smešno slišati ampak marsikdaj se še sporečemo kdo jih bo 
lahko peljal na sprehod. V vseh šestih letih še ni bilo dneva, 
ko bi bilo komu odveč z njimi na sprehod, ne glede na to ali je 
zunaj dež, sneg ali sonce. 

Vaše psičke prihajajo iz različnih držav. Kje ste jih kupili in zakaj 
ravno psičke? 
Imamo tri psičke. Ena je iz Madžarske, druga iz Hrvaške in 
tretja, najmlajša je iz Italije. Moram pa omeniti tudi našo že 
preminulo psičko, ki je umrla pri samo treh letih in smo jo 
dobili v Švici. Odločili smo se za psičke, ker mislimo da so bolj 
vodljive, bolj nežne. 

Kvalitetna vzreja berncev je v Sloveniji nujna za razvoj pasme.   
Kje je recept za kvalitetno in zdravo leglo, ki bo konkurenčno tudi  
Italijanom in Madžarom, za katere vemo, da imajo čudovite pse?
Recept za kvalitetno in zdravo leglo ni enostaven in tudi ni 
100%. Kajti človek se trudi, narava pa marsikdaj naredi po 
svoje. Ko se odločiš za leglo je treba najprej pregledati rodovnik 
tvoje psičke, vse njene prednike in seveda tudi rodovnik samca 
s katerim želiš pariti. Pozoren moraš biti predvsem na ocene 
slikanj kolkov in komolcev in seveda na to kakšna je psica in 
kakšen je pes. Recimo, če samica ni močne konstitucije potem 
moraš obvezno poiskati psa z močno konstitucijo. Ta izbira ni 
tako enostavna in zato je dobro pri odločitvi katerega samca 
bomo izbrali, da se povežemo z osebo, ki se s tem ukvarja in 
nam bo svetovala. Torej pri načrtovanju legla moramo biti 
pozorni na oboje, na zdravje in lepoto.    

Na kinoloških razstavah, vas vse pogosteje srečujemo v družbi 
vaše hčerke, ki je prav tako ljubiteljica pasme. Redno obiskovalci 

in razstavljalci vemo, da je na večini razstav konkurenca precej 
močna. Vam pa z največjo lahkoto uspeva požeti vse najboljše 
nazive. Kakšne uspehe so dosegle vaše psičke? 
Moram povedati, da se razstav bolj pogosto udeležujemo šele 
v zadnjem letu.   Starejše psičke Twini, ki je sterilizirana ne 
razstavljamo; razstav se udeležujemo s Carismo in Risenshine 
degli Antichi Mulini. Carisma se je udeležila samo razstav 
v Sloveniji kjer je dosedaj vedno prejela odlično oceno. 
Risenshine oziroma Šajni pa se je, kljub svojim komaj 15 
mesecem udeležila že razstav na Hrvaškem, Črni Gori, Italiji, 
Avstriji in San Marinu. Do sedaj je dosegla že 2 mladinska 
šampionata, in sicer Hrvaške in San Marina. V Črni Gori pa je 
dosegla tudi šampionat odraslih.  

Poleg vseh obveznostih, ki jih prinaša lastništvo, vzrejanje in 
nenazadnje tudi razstavljanje vaših psičk, sodelujete tudi v SKBPP. 
Kakšno funkcijo opravljate in kako dolgo ste že članica kluba? 
Članica kluba je postala leta 2000 moja hčerka Sanja, jaz pa 
sem  pridružena članica. V klubu sem v upravnem odboru. V 
letošnjem letu pa smo ustanovili tudi svet vzrediteljev, katerega 
članica sem. Rada bi povedala, da smo svet vzrediteljev 
ustanovili, ker želimo pomagati vsem, ki se odločajo za vzrejo 
malih bernijev. Povabila bi vse, ki želijo kaj pomagati oziroma 
sodelovati v svetu naj se mi javijo. Prav tako pa naj se javijo vsi, 
ko potrebujejo kakršnokoli pomoč pri vzreji.  

Lahko bi rekli, da govorimo o pasmi, v katero se človek zaljubi na 
prvi pogled. Predvsem Italijani so znani po kvalitetnih in nadvse 
lepih mladičkih, ki so uspešni tudi na razstavah. Vas vse pogosteje 
srečujemo v družbi priznanega vzreditelja berncev. Vam pomaga 
pri razstavah? Daje kakšne koristne nasvete?
Ja, z Robertom in Lauro iz psarne degli Antichi Mulini tesno 
sodelujemo. Najprej smo parili našo psičko z njihovim psom. 
Potem pa, ko smo izgubili našo psičko smo pri njih dobili našo 
najmlajšo članico Šajni. Njen pedigre je zelo dober in ima vse 
značilnosti, ki jih ima dober razstavni pes. Glede na to, da 
je to pes iz njihove psarne nam na vseh razstavah, katerih se 
udeležimo skupaj tudi on pelje v ring. Istočasno pa nam tudi 
svetuje vse v zvezi z razstavami, saj ima ogromno izkušenj. 

Člani kluba vemo, da se nas vas lahko kadarkoli in kjerkoli 
obrnemo in vprašamo za kakršen koli nasvet. Vodite tudi šolo 
razstavljanja. Kako uspešni so lahko bernci na razstavah in kam 
naj se obrnejo vsi zainteresirani? 
Bernci so lahko na razstavah zelo uspešni. Zmotno je mišljenje, 
da je razstava mučenje psa. Naše psičke so zelo vesele, ko 
vidijo da gremo na razstavo. To je za psa dogodek in seveda, 
kar je najbolj pomembno s svojim človekom je cel dan. Pri 
vseh razstavah pa je zelo pomembno druženje. Tako moram 
povedati, da nas je nekaj iz kluba, ki razstavljamo in smo na 
razstavah skupaj, si izmenjamo izkušnje, se pogovorimo, 
nasmejemo; skratka imamo se fajn. Pridružite se nam. Javite se 
meni ali komu iz kluba.

Najlepša hvala za vaše odgovore, za katere sem prepričana, da 
bodo v pomoč marsikomu, tako lastniku bernca, kot mogoče 
bodočemu ljubitelju pasme. Želim vam še veliko uspehov na 
razstavah in neizmerne sreče z vašimi kosmatinkami.

Intervju pripravila: Urša Rakoše

INTERVJU Z AVRELIJO SIVEC - 
VZREDITELJICO, ČLANICO NADZORNEGA ODBORA SKBPP IN 

PREDSEDNICO NOVOUSTANOVLJENEGA SVETA VZREDITELJEV
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Ja, od neukrotljive želje imeti bernija do njene uresničitve, 
je minilo kar nekaj let. Najprej je bilo potrebno urediti si 
domovanje, priti s podiplomskega študija z Norveške (kjer 
sem radovedno opazovala lastnike psov, ki so ponavadi imeli 
povodec za dva psa…), ponovno si poiskati službo in nato 
končno… Na ogled spletnih strani Kluba. 
Takoj so mi je bile všeč tri predstavljene psičke plemenjakinje, 
po uspešnem kontaktu z lastnico pasje lepotičke sem se že 
takrat, ko so njeni lastniki šele razmišljali o tem, da bi pa nekoč 
kmalu res imeli leglo mladih bernskih medvedkov, odločila, da 
tu pa bo prav gotovo kuža zame. Z več sreče ko pameti se je 
to tudi zgodilo. Marca smo izvedeli, da bo maja«naša« psička 
prvikrat postala mama.
In čez dobra dva meseca smo že občudovali prve slike očarljivih 
kepic. S fantom sva se odločila za psičko, vendar sva julija 
domov odšla s prav posebnim psičkom. Ker je podedoval 
preveč beline, je eno oko ledeno modro, pa tudi njegova glava 
je v primerjavi z ostalimi berniji precej belo obarvana. Ampak 
ravno te »napake« mu dajejo poseben čar.
Leto njegove skotitve je bilo, kar se imena tiče, v znamenju 
črke B. V spomin na Skandinavijo je dobil ime po Balder-ju, 
njihovem bogu poletja in miline, skrajšano pa ga kličemo Bal 
(in seveda Balči ter ostale izpeljanke imena glede na naše 
trenutno razpoloženje ki ga pogojujejo njegovo obnašanje in 
izvedene vragolije).
Julija sva si s Sašem skupaj s še nerojeno Izo privoščila krajši, 
deževni oddih v toplicah, nato pa po Bala in skupaj domov. 
Malce sva se bala, kako bo preživel prvo noč stran od svoje 
mame, pa se kuža začuda ni preveč obremenjeval. Malce nama 
je polulal stanovanje, našel svoj kotiček in šel spat. Ponoči se je 
zbudil, zato smo z njim v naročju tekli na travo pred hišo. Deke, 
ki je imela vonj po njegovi mami, ni maral, igračko, ki mu jo je 
poklonila vzrediteljica, pa je kmalu popolnoma uničil. Bogve, 
kaj se plete v taki mladi glavi... Užaljenost....?
Ker sva se že pred prihodom Bala odločila, da se priključimo 
mali šoli za mladiče, sem se v tednu po njegovem prihodu 
začela zanimati, kam naj se vpišemo. Na srečo sem prišla v stik 
s pasjo šolo Švrk. Z Miro, eno izmed »turšic« sva že ob prvem 
stiku padli v kar dolgo debato in še isti večer smo že bili pri 

njej doma. Predelali smo koncept treninga s klikerjem, dobili 
domačo nalogo, da Balu predstavimo povezavo kliker-nagrada 
in čez nekaj dni začeli zares, na pravem poligonu. 
In tako je Bal začel obiskovati malo šolo. Prve dve uri je zbudil 
zanimanje prisotnih in požel prenekateri nasmešek, saj se je 
odločil, da ne bo delal nič, lepo bo sedel na svoji zaobljeni 
zadnjici in opazoval ostale pasje mladiče, kako tekajo do 
lastnika in tratijo energijo na ostalih nepotrebnih zahtevah. No, 
se je odločil; malo se bo le poigral s sovrstnico iz vrst husky-jev, 
to bo pa za začetek dovolj. Sašo kot vodnik je bil zaradi takega 
(ne)sodelovanja malega upornika precej v zadregi. 
Po dveh urah »treninga«, ko so ostali vodniki psov že 
predvidevali, da se bo odpoklic Bala končal s tem, da bo Bal kot 
vedno do sedal lepo počakal na enem koncu vadbišča, Sašo pa 
bo s prijaznim in vabljivim glasom (neuspešno) vabil medvedka 
k sebi, se je zgodil preobrat. Bal je še malo posedel, ljudje na 
vadbišču so se že prizanesljivo smehljali; nato pa preobrat: 
hop, Bal na svojih kratkih nogicah v ravni črti do Saša in še lep 
sedi pred njim. Občinstvo je naprej onemelo, nato se je zaslišal 
smeh, gospa zraven mene se pa kar ni mogla premagati in je 
začela ploskati ter me suvati v ramo, rekoč: » Ja, bravo, Bal!« 
Od tistega trenutka dalje Bal ni več samo opazoval, ampak je 
začel vzorno sodelovati. Sicer je poveljem dodal kaj svojega, 
večina odpoklicev ni minila brez tega, da se je bilo treba na poti 
do vodnika usesti in se malo popraskati za ušesi (kar dela še 
sedaj), povelje prostor je nekaj časa izvajal tako, da se je najprej 
kot kamele v Tuniziji spustil na sprednje noge, usedal se je pa 
ob posebnih trenutkih precej poševno, v zanimivi diagonali. 
Nekateri kužki so odpoklic izvedli kot izstrelek, no, Bal je pa 
briljiral v bolj statičnih zadevah, kakšnih trikih na primer. 
Najlepše zanj pa je seveda bilo, ko se je na koncu treninga lahko 
poigral z ostalimi pasjimi mladiči. Na zanj edinstven način. 
Ponavadi jim je položil šapo na glavo in čivavici to ravno ni bilo 
pogodu. Njegova prva ljubezen, teden dni starejša »huskica« 
pa je bila ljubezen na prvi pogled, a bolj boleče sorte. Tekla 
je za njim, ga grizla v uho (in še kam), ga prijela za gobček ter 
zavrtela, da je padal po tleh. Revež je cvilil in bežal, popolnoma 
pa vseeno ni želel prekiniti stikov.
In potem je prišel dan izpita, ki ga je zelo dobro opravil. Sva 
bila jako ponosna! Smo se kar odpravili v Portorož, kjer so ga 
ogovarjale Italijanke zrelih let: » Ma, che bellissimo cane!”
In nato je prišla jesen, tečaj za pse spremljevalce, pa ulovila ga 
je pasja puberteta.
Nato se je rodila Iza...

Simona Mušič

BAL IN MALA ŠOLA
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V noči na petek, dne 9.6.2006, je naša Bernska planšarka Bajka 
skotila osem čudovitih mladičkov. Ob njej je bila zbrana cela 
naša družina in smo skupaj trepetali za vsakega posebej ter se 
srečni oddahnili, ko je vsak izmed njih začel sesati pri njej. Ker 
nam je že pregled z ultrazvokom pokazal večje število mladičkov 
in je bilo to naše drugo leglo, smo vedeli, da je pri takšnem 
številu majhnih kosmatincev možno, da bi Bajka potrebovala 
strokovno pomoč veterinarja. In tako smo ga tudi poklicali, ko 
smo jih imeli že sedem, Bajka pa je bila že zelo utrujena. Prišel 
je družinski veterinar naših berncev, dr. M. Zupanc. Takoj, ko 
je prispel, je dal Bajki umetni popadek, nakar se je skotila naša 
zadnja punčka Dinna. Dal ji je infuzijo, pregledal z ultrazvokom 
in po triurnem prisostvovanju veterinarja, je bila psička Bajka 
spet v formi kakršni smo jo  bili navajeni. Le osem majhnih 
kepic je pričalo o tem, da je pravzaprav postala mamica, saj se 
njej praktično ni poznalo, da je bila za njo težka noč.
Vsak preživeti dan z njimi je bil za našo družino čaroben in 
nepozaben. Presrečni smo bili, ko so začeli deseti dan odpirati 
očke in še posebno, ko so se začeli odzivati na naše glasove. 
Po najboljšem občutku smo izbirali nove lastnike in pri tem 
srčno upali, da se nismo zmotili. Z večino novih lastnikov 
smo prvi stik vzpostavili, ko je bila Bajka še breja in vsakega 
posebej povabili, naj jo pridejo pogledat, če želijo. Tako smo 
takoj vedeli ali jim je do tega, da sodelujejo že na začetku z 
Bajko, ko še ni mladičkov ali jih zanimajo samo potem, ko 
postanejo zanimivi, kot nekakšne majhne igrače. Slednjih smo 
se že pri prvem Bajkinem leglu na veliko izogibali. Zelo nam 
je bil pomemben tudi prvi stik ljudi z mamico Bajko in njeno 
starejšo hčerko Luno. Tako smo vedno obe spustili čez vrata 
in opazovali reakcijo novih lastnikov, seveda pa smo jih prej 
opozorili, da bosta k njim pritekli kar dve bernki. Takrat spoznaš 
ali je potencialnim lastnikom všeč odrasel Bernski planšarski 
pes ali si želijo majhnega prisrčnega medvedka, za katerega bi 
najraje videli, da bi ostal vedno majhen. Za takšne lastnike je 
boljše, da se odločijo za manjšo, njim primernejšo pasmo. Prav 
gotovo pa si nismo želeli takšnih lastnikov, kot se je javil neki 
gospod, ki je prepričan, da je najboljša metoda kako uloviti psa, 
če ne pride, ko ga pokličeš, ta, da ga preprosto ustreliš s puščico 
in s tem omamiš.
Najbolj pomembno je, da se lastniki zavedajo, da domov 
pripeljejo živo bitje, ki se ne želi ničesar bolj kot bližino in čas 
novih lastnikov oziroma vseh družinskih članov. 
Takšne odgovornosti se zavedata tudi Simon in Simona, ki 
živita v Ljubljani in sta polno zasedena s svojima službama. 
Kljub temu pa oba obožujeta našo pasmo in ker nista imela še 
nikoli priložnosti pocrkljati bernskega mladička, se je Simon 
spomnil enkratne ideje. Ob pomoči SKBPP je Simon prišel 
v kontakt z nami, saj nas je ga. Sajovic Mojca predlagala kot 

vzreditelje, ki bomo z veseljem prisluhnili njegovi želji. Tako 
je svojo Simono za njen rojstni dan pripeljal na Gumnišče. 
Na vhodu smo jo pričakali z vrtnico in iskrenimi čestitkami, 
nato pa so se ji odprla vrata v čudoviti svet malih tribarvnih 
kosmatincev. Poleg prijetne urice druženja je Simona dobila v 
dar še skupinsko slikico celotnega legla. 

Prav je tako, kot razmišljata Simon in Simona, da bosta imela 
svojega psa, ko bosta imela dovolj časa in prostora. Tako kužek 
ne bo trpel, do takrat pa bosta raje občudovala druge. Tako 
kritičen bi moral biti vsak, saj žal le želja po kužku velikokrat 
ni dovolj.
V teh tednih nas je obiskalo lepo število ljudi, še posebno smo 
bili veseli lastnikov, ki so se potrudili in prišli skoraj vsak teden 
obiskat svojega kužka. S tem so se kužki počasi privajali na 
vonj novih lastnikov. Za nas pa je kar prehitro minilo devet 
nepozabnih tednov, ki smo jih preživeli z mladički. Vsak kužek 
posebej se je močno vtisnil v naš spomin in naša srca. To so 
kužki, ki so za našo družino mnogo več kot le kužki in vedno 
bo tako.

Petra Gale

BAJKINA ZGODBA

Simona na obisku pri Galetovih
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PASJA HOMEOPATSKA LEKARNA ZA PRVO POMOČ
Z nekaj homeopatskimi pripravki, primernimi za samozdravljenje, lahko opremimo domačo veterinarsko homeopatsko lekarno in 
nudimo prvo pomoč svojemu psu, nato pa nemudoma poiščemo veterinarsko oskrbo

UGRIZI
o Arnica Montana 6 CH štirikrat dnevno za preprečitev izliva krvi, otekline in olajšanje bolečine
o Hepar Sulphuris Calcareum 30 CH: za preprečitev infekcije in olajšanje bolečine
o Hypericum Perforatum 6 CH: za lajšanje bolečine v primeru, ko je bilo prizadeto živčevje (npr. poškodba prstov); 

doziranje: 4 granule vsako uro, dokler bolečina ne poneha.

VROČINSKI UDAR
o Belladonna 30 CH: če opazimo psi psu trzajoče gibe, je vznemirjen.
o Bryonia Alba 30 CH: če se stanje poslabša, ko se pes poizkuša premikati.
o Gelsemium 30 CH: če je pes omotičen, leži na tleh in podrhteva.
o Sulphur 30 CH: če so vidne sluznice močno pordele.

PIKI INSEKTOV
o Apis Mellifica  5 CH, ko gre za močno bolečino in otekanje
o Cantharis 30 CH: pri srbenju in srbečih izpuščajih
o Hypericum Perforatum 6 CH: pik je boleč vendar brez otekline
o Ledum Palustre 5 CH: pri ugrizih klopov
o Urtica Urens 30 CH: pri srbečih izpuščajih

PROMETNE NESREČE
o Arnica Montana 6 CH za preprečitev otekline pri zmečkaninah, udarninah, podkožnih izlivih krvi  in za olajšanje 

bolečine
o Aconitum Napellus 30 CH: pomaga pri psu v šoku ali če je prestrašen

Od ostalih pripravkov komplementarne medicine ne gre pozabiti kombinacije Bachovih cvetličnih kapljic Rescue Remedy, ki jih 
je moč kupiti tudi pri nas. Gre za izjemno učinkovit pripravek, kjer nekaj kapljic na jezik živali v kratkih presledkih zadostuje za 
preprečitev šoka, stresa, strahu... in lahko reši življenje.

POTOVALNA SLABOST
o Cocculus Indicus 5 CH  in Petroleum 6 CH skupaj: pri slabosti in/ali bruhanju zaradi vožnje z avtom, vlakom, ladjo, 

avionom. Tri dni pred potovanjem je priporočljivo dati po 3 granule vsakega pripravka dvakrat dnevno. Pol ure pred 
vožnjo se odmerek ponovi. 

o Ignatia 7 CH (5 granul zvečer pred potovanjem), če gre za vznemirjenost pred potovanjem.

PREBAVNE MOTNJE
o Arsenicum Album 5 CH: prebavne težave, bruhanje in hkrati diarea (potrebno je piti veliko vode)
o Nux Vomica 5 CH: bruhanje po neustrezni hrani, blato je običajno trdo.
o Pulsatilla Nigricans 6 CH: prebavne težave po mastni hrani

RANE
o Arnica Montana 6 CH za olajšanje bolečine in preprečitev izliva krvi (modrice) štiri odmerke v presledkih po 15 minut
o Hypericum Perforatum 30 CH: ko je očitna huda bolečina; pri pođškodovanem tkivu v prometnih nesrečah, pri poškodbi 

prstov – 4 granule vsako uro, dokelr huda bolečina ne mine.
o Ledum Palustre 5 CH se uporablja za vbodne rane, še posebej če je okolno tkivo hladno ali pomodrelo. V poštev pride pri 

vbodih bodic, trnov, ki jih je treba odstraniti. 
o Lachesis 30 CH uporabimo pri psih v šoku, ki obilno krvavijo.
o Phosphorus 30 CH izberemo pri manjših ranah, ki močno krvavijo.

Več navodil si lahko preberete v reviji MOJ PES.

Mojca Sajovic

ALTERNATIVNI KOTIČEK
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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.: 02926-0001800022 – NOV RAČUN!

• 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: milosj@pivo-union.si)
• 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)

• Informacije o pasmi in leglih: Vlado Smole, Zg.Bistrica 108, 2319 Slov. Bistrica (tel. 02 818 23 71, GSM 031 435 309), 
Dragica Kaiser, Sp.Jablane 43, 2326 Cirkovce (GSM 041 467 721, e-pošta: miran.kaiser@siol.net), Janez Jančar, Kresnice 
111, 1270 Litija ( 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, Kidričeva 78, 1236 Trzin (GSM 051 608 932, e-mail: milosj@pivo-

union.si)

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

 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.

 SKBPP na prenovljenih prijaznih straneh www.bernski-klub.si: naslovi legel, nasveti za nakup, nasveti 
za nove lastnike, seznam plemenk in plemenjakov, fotogalerija, novice, obvestila, kako postati naš član… 
Oglejte si fotografije in poročila o izletih, piknikih in drugih klubskih dogodkih! 

SRBELO JE IN BOLELO,  
AMPAK POMOČ JE BILA USPEŠNA

Ob letošnjem spremenljivem in soparnem poletju je bilo težav s kožo pri naših kosmatincih več kot običajno. Dolga dlaka je 
preprečila učinkovito zračenje kožuha in vlažni ekcemi so grenili življenje. Tudi moj Deep ni bil izjema. Ker smo malomarno 
pozabili odstraniti ovratnico, se dlaka po kopanju ni posušila, srbenje je naredilo svoje in dva dni po kopanju se je pri 
popoldanskem česanju pokazal kožni izpuščaj premera pribl. 45 mm. Takoj sem obstrigla dlako in temeljito očistila ter razkužila 
kožo. Zvečer je bil izpuščaj ob vztrajnem Deepovem praskanju velik že za otroško dlan. Koža je bila razdražena, rdeča, na 
nekaterih mestih zadebeljena in poškodovana. Ker so najboljši veterinarji po Murphy-jevem zakonu v primeru najinih težav 
sicer dosegljivi preko telefona, a na dopustu, sva bila z Deepom prepuščena sama sebi. Nikakor nisva bila pripravljena na 
klasično antibiotično zdravljenje, zato sva se lotila alternativnih metod. Najprej je bilo potrebno preprečiti praskanje, ki je 
povzročalo dodaten vnos povzročiteljev vnetja in hude bolečine. Na začetku je Deep dobil 10 kapljic Rescue Remedy iz 
zbirke Bachovih cvetličnih kapljic, saj je bil vidno nemiren, razdražen in razburjen zaradi srbenja. V razmaku 15 minut je nato 
dobival homeopatski pripravek Hystaminum 9 CH, dokler srbenje ni popustilo. Na kožo sem dajala obkladek iz izvlečka gobe 
Smrekova kresilka (Fomitopsis pinicola) v obliki koncentrirane tinkture, ki uspešno deluje proti vsem povzročiteljem vnetij 
(tudi pri pikih, izpuščajih, herpesih...), 3 ml izvlečka je dobil tudi v gobček. Vmes sem izvajala ušesni dotik po metodi Linde 
Tellington za umiritev in odpravljanje stresa. Po dobri uri in pol se je Deep umiril, ni se več praskal in za tisto noč sva končala. 
Vedela sem, da ga lahko prepustim počitku.
Zjutraj je bila moja prva skrb seveda pregled kože, ki je dobila normalno barvo. Ponovila sem terapijo z obkladkom in aplikacijo 
»per gobček« Smrekove kresilke, srbenje ni bilo več tako izrazito. Kljub temu je dvakrat tisti dan še dobil homeopatski 
Hystaminum in popoldne sem ponovila vajo z obkladkom in požirkom gobjega izvlečka. Zvečer sem kožo namazala s 
homeopatsko kremo iz arnike, ki jo za uporabo pri psih in mačkah izdeluje francoska tovarna Dolisos. Deep se celo popoldne 
ni več popraskal in vedela sva, da je težava prešla iz akutne faze v proces umirjanja. Tretji dan sem zjutraj, zgodaj popoldne 
in zvečer namazala prizadeto površino kože z homeopatsko arnikino kremo, terapijo pa dopolnila s ponovnimi 3 ml gobjega 
izvlečka. Četrti dan terapija ni bila več potrebna. Ko je tudi veterinar – poleg Deepa - izrazil svoje zadovoljstvo s trenutnim 
stanjem, sem vedela, da sva zmagala. Do naslednjič, ko se bova lotila spet česa novega...

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

 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.

 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.

 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.

 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.

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

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

 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.

 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, ...).

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

 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

 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!

 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. 

 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).

 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.

 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!

 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.

 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!

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

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

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

 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

 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 %. 

 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
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