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Tokrat se z največjim veseljem lotevam pisanja povzetka 
letošnjega dogajanja na bernski klubski sceni, saj je za nami, 
po moji oceni, uspešno leto.
Najbolj me navdušuje dejstvo, da so se nekateri slovenski 
vzreditelji, člani SKBPP, aktivno začeli lotevati reševanja 
vzrejne problematike našega prostora, ki bi jo sama 
poimenovala kar »sosed sosedu brat«. V zadnjem času smo 
že imeli in tudi v prihodnosti so še planirana legla BPP-jev 
z zelo kvalitetnimi koreninami. To pomeni, da so se naši 
zavedni vzreditelji odpravili na lov za zdravimi in tipičnimi 
samci ter samicami v tujino. S tem bo pridobila predvsem 
pasma, saj nujno potrebujemo svežo kri. Iz omenjene 
načrtovane vzreje prihajajo potomci, ki bodo na voljo 
domačim bernskim linijam. Če se bo omenjeni cikel pametno 
nadaljeval, lahko čez nekaj rodov pričakujemo konec krvnih 
sorodstev slovenskih bernijev, kar posledično pomeni, da 
bomo ponosno vzrejali lepe, skladne, predvsem pa zdrave 
bernske planšarje s tipičnim karakterjem. 
Ob tem naj nadaljujem, da že žanjemo sadove omenjenega 
načrtovanja paritev. V letošnji razstavni sezoni so se naši 
člani uspešno udeleževali razstav po celi Evropi. Lahko 
se pohvalimo s prenekaterim nazivom CACIB, CAC in 
BOB, poleg tega imamo tudi svetovno vice prvakinjo in več 
zaključenih mednarodnih šampijonatov. Za slovenskimi 
mladički povprašujejo tuji kupci, kar nedvomno prispeva 
k prepoznavnosti naše vzreje in obenem pasme, kluba ter 
Slovenije nasploh.  
Ravno tako pomembni so rezultati delovanja Bernijevega 
sklada, ki je pomembno pripomogel k reševanju žal vedno 
večje problematike zapuščenih in neprimerno oskrbovanih 
bernijev. S skupnimi močmi smo uspeli pomagati v kar nekaj 
žalostnih situacijah in s tem omogočili našim najdražjim 
kosmatincem lepše življenje.
V temi o družabni kroniki lahko povem, da bomo tradicionalna 
klubska srečanja nadaljevali tudi v prihodnje. Razlogi za to so 
preprosti – vedno se imamo lepo, obenem pa pridemo domov 
z novimi doživetji, informacijami in nasveti, ter polni vtisov in 
spočiti od prenapetega vsakdana. Ne zmanjkuje nam energije 
zato vas vabimo, da nam pokažete tudi vaš domači pasji 

Po topli jeseni je res težko verjeti, da je na pragu zima, konec leta in čas za inventure. Tudi 
v našem klubu jo naredimo vsako leto: to, ki se izteka, nas je povabilo na razstave, prijetna 
druženja, poučna predavanja, na začetku in koncu vseh naših smeri, želja in ciljev pa stoji čudoviti 
tribarvnež z velikim srcem in 
najlepšim pogledom na svetu. 
Naj vas njegov srečni  pogled spremlja tudi v prihodnjem letu na vseh vaših poteh in skupnih 
druženjih!

Vaš Slovenski klub za bernske planšarske pse
za Izvršilni odbor
Mojca Sajovic, predsednica

LETO JE NAOKROG, MI PA SMO IZBRALI PRAVO POT 
teren in nas povabite, da se sprehodimo ali pa posedimo ob 
kozarčku na kakšnem koncu Slovenije, kjer morda še nismo 
bili.
In če ima Slovenija nov simbol za boljšo prepoznavnost v 
Svetu, potem si še mi izberimo slogan, za katerega velja, da 
ne škodi, četudi postane naš moto v vsakdanjem življenju: 
»sprehod z bernijem vsak dan prežene vse skrbi stran«. 
Preverjeno! 

Urša Škof

NOVO V LETU 2007

BERNSKE URICE
V prihodnjem letu bomo vsak prvi četrtek v mesecu od 
17. do 18 ure za vas na voljo na znani lokaciji, v prvem 
nadstropju Pivnice Anton v Grosupljem. Vabljeni ste vsi, 
ki imate kakršna koli vprašanja v zvezi s pasmo, klubom, 
morda iščete pomoč pri alternativnem zdravljenju (svetuje 
predsednica Mojca Sajovic), vzreji, skrbi za mladičke, ali 
pa informacije o samcih z veljavnim vzrejnim dovoljenjem, 
načrtovanih leglih in podobno. Skratka želimo ponuditi 
nekakšne »uradne ure kluba«, kjer boste člani kluba lahko 
našli pomoč in nasvete. Seveda pa nas lahko obiščete tudi 
zgolj zaradi druženja.

Seznam »dežurnih« aktivnih članov kluba v prvi polovici 
leta 2007:

4.1.2007 Urša Rakoše in Urša Škof
1.2.2007 Mojca Sajovic in Janez Jančar
1.3.2007 Dragica Kaiser in Miloš Jankovič
5.4.2007 Avrelija Sivec in Ksenja Potočnik
3.5.2007 Mojca Sajovic in Dragica Kaiser
7.6.2007 Urša Škof in Miloš Jankovič
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VABILO NA ZIMSKI PONOVOLETNI BERNSKI IZLET
Dobimo se v soboto, 6.1.2007 PRI JURJU v KamnIšKI bIstRIcI. Zbrali se bomo ob 11. URI, se sprehodili po dolini reke 
in po povratku kaj dobrega pojedli in popili v prijazni gostilni, kjer so naši berniji vedno dobrodošli. Naj vam izdam skrivnost, 
da imajo Pri Jurju odlične štruklje in kislo mleko!
Vabljeni ste vsi člani in prijatelji kluba. Prijave niso potrebne, slabo vreme pa nas tudi ne bo zmotilo.

Se vidimo!

Naša Dragica je po naključju izvedela, da greva z ženo Milko 
v Stuttgart k znancem. Predlagala je, da greva spotoma še k 
družini Regauer v mesto Schwandorf, ki se ukvarja na veliko 
z vzrejo bernijev. Če gre za bernija, nama ni nič težko. Tako 
sva z veseljem poiskala hišo družine Regauer. Hiša je v večjem 
strnjenem naselju v predmestju Schwandorfa (Schwandorf leži 
med mestoma Nürnberg in Regensburg). Ko sva pozvonila, 
naju je pozdravil pasji lajež več bernijev, ki so se vzpenjali na 
ograjo. Gospod in gospa Regauer sta naju prijazno sprejela in 
povabila v hišo.

Regauerjevi berniji so najraje pri mami Karin v kuhinji

Prvo presenečenje
Hiša Regauerjevih je prava pasja hiša. Cela spodnja etaža 
je namenjena sobivanju enajstih bernijev (sedem samic in 
štirje samci) in njihovih gospodarjev. Dnevna soba, kuhinja, 
jedilnica, vsi hodniki in še ena posebna soba, so prostori, ki jih 
skupaj uporabljajo dobršen del dneva. Dnevna soba je hkrati 
porodnišnica. Sredi sobe je primeren okvir v katerem preživijo 

mladi berniji prve tri tedne. Tako so dnevno v neposrednem 
stiku z ljudmi, raznimi obiski, slišijo brnenje sesalca, glas radia, 
TV in vse drugo, kar sodi v stanovanje. Regauerjeva trdita, da se 
psi tako najhitreje socializirajo, niso napadalni in ne doživljajo 
stresov.
Glavno bivališče psov je seveda ograjeni večji atrij, v katerem so 
lepi boksi in prostori za igranje.
Drugo presenečenje
Gostitelja sta povedala, da hranita pse po metodi BARF 
(Biologische, artgerechtes, rohes Futter) – biološka, pravilno 
izbrana, surova hrana. Gospod Regauer, ki se očitno ukvarja 
samo z vzrejo bernijev, je povedal, da kupi pri mesarju govejo 
in ovčjo drobovino, razne manj vredne kose mesa, kožo – tudi 
z dlako in vse skupaj zmelje v grobo maso na posebej prirejeni 
mesoreznici. To zmleto maso razdeli na obroke za odrasle pse 
po 800 g, jih da v vrečke in zamrzne. Odrasli psi dobijo poleg 
800 g mesa še približno pol toliko drobno narezane surove 
zelenjave, kot: brokoli, korenček, sladko in kislo zelje, česen 
(nikakor pa ne čebule), solate, cvetačo, pač odvisno, kaj je v 
določenem obdobju na razpolago. Kot priboljšek dobijo razne 
kornflekse, mleko, v nobenem primeru pa briketov. V obroke 
ne dajejo nobenih vitaminov in mineralov.
Na tako hrano pričnejo navajati že mladiče, postopoma z drugo 
hrano in mlekom.
Tretje presenečenje
Kot trdita zakonca Regauer, njihovi psi ne poznajo nobenih 
bolezni in dočakajo vsi starost preko desetih let.

Najin obisk je bil pri Regauerjevih kratek, zato je potrebno pri 
povedanem dodati več podrobnosti, ki sta jih voljna dati ob 
ponovnem obisku.
Najin vtis je, da je način prehranjevanja BARF zelo dober, je 
tudi bistveno cenejši od briketov, zahteva pa več časa za nabavo 
in pripravo take hrane. Če se bomo držali pregovora »ČEZ 
KOMOD GA NI«, potem seveda gornjih spoznanj ne bomo 
upoštevali.

Peter Vražič

V letošnjem letu je bila svetovna pasja razstava organizirana 
v Poznanu, manjšem kraju na Poljskem – približno 140 km od 
meje z Nemčijo.
Odločili smo se, da se razstave udeležimo. Ker je dolga pot smo 
se odpeljali s 3 avti. In sicer sem bila samo jaz Slovenka, vsi 
ostali pa so zastopali Italijo.
K naši karavani se je priključila tudi gospa Silvana Vogel Tedeschi. 
Šla je v imenu kluba CIABS. Všeč mi je bilo, da sem lahko v 
kontaktu z njo, saj je zelo dobra poznavalka naše pasme. Je pa 
tudi zelo simpatična, prijetna, srčna in topla oseba. Sama ima 
trenutno tri bernije, najmlajša je stara 6 mesecev.  Vse svoje znanje 
in izkušnje, ki jih je pridobila je izdala v svoji knjigi. Knjiga je 
obsežna in vsebuje standard, vzrejo, vzgojo, razstavljanje, bolezni 

bernijev. Trenutno je knjiga samo v italijanščini in nemščini, v 
kratkem pa bo izšla tudi v angleški izvedbi. Priporočam jo vsem, 
ki želijo kaj več vedeti o pasmi.
V enem avtu smo imeli tudi malega štiri mesečnega Qili Pepeja, 
katerega novi lastniki so čakali v Poznanu. Bil je zelo prijeten, 
predvsem pa priden in je bil ljubljenček vseh nas. Ko smo se v 
Poznanu poslavljali od njega nas je vse stisnilo pri srcu. 
Drugače pa smo bili prijetna druščina, veliko je bilo smeha, 
raznih dovtipov. Naših pet bernijev, ki so bili z nami je uživalo 
100 na uro, mi pa seveda z njimi. Na nekem postajališču pred 
Berlinom se je naša Šajni taka vživela v igro z ostalimi, da 
je pozabila, da mora ostati čista in lepa za tako pomemben 
dogodek. In kaj se je zgodilo? Blizu je bila luža in ona se je 

SMO PRIPRAVLJENI NAREDITI ZA NAŠE BERNIJE ŠE KAJ VEČ?

RAZSTAVLJALSKI KOTIČEK

SVETOVNA RAZSTAVA – WORLD DOG SHOW 2006 POZNAN
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zapodila naravnost vanjo. Potem si lahko mislite koliko dela 
sem imela z njo, preden je spet postala čista in bela. 
Takoj iz Berlina smo prespali v manjšem hotelu. Pred spanjem 
pa smo šli še na krajši obhod v bližnje manjše mestece. Seveda 
smo bili tarča pogledov vseh mimoidočih, saj pet bernijev 
vedno pritegne poglede. Zjutraj pa še zadnja etapa in prispeli 
smo v manjši hotel Bielokoszt. Tukaj nas je pričakal gospod 
Pascal z Norveške, ki je lastnik čudovitega bernija Ysvena, 
kateri je zmagal leta 2005 na specialki v Švici. Presenečenje. 
V tem čudovitem hotelu smo bili popolnoma sami z našimi 
kosmatinčki. Sobe so bile velike in udobne. Vendar smo utrujeni 
od dolge poti vsi kar hitro zaspali.  
Zjutraj po jutranjem sprehodu in močnem zajtrku pa smo se 
odpeljali v Poznan. Tu se je odvijala razstava, ki je trajala štiri 
dni. V vseh štirih dneh je bilo na razstavi skupno cca 20 do 25 
tisoč psov. Vse dogajanje se je dogajalo v številnih paviljonih, 
tako da sploh ni bilo velike gneče. Razstava je bila res zelo 
dobro organizirana. Edino kar mi ni bilo všeč je bilo to, da je 
bilo zelo malo zelenic in  da nekateri lastniki psov niso počistili 
za svojimi psi. 
Naša pasma je imela rezervirane tri ringe. V enem so bili mladiči 
in mladi psi, v drugem samice in v tretjem samci. Skupno je 
bilo prijavljenih 286 psov. Prisotni so bili vsi največji vzreditelji 
bernijev.  To je bila res prava paša za oči. Psi so bili iz številnih 
držav. Če imaš s seboj psa si vse zelo težko ogledaš, saj si 
zaposlen z njim. Tako bom lahko povedala kaj več le o nastopu 
naše psičke Reisenshine degli Antichi Mulini. Prijavljena je bila 
v razredu vmesnih. Skupno je bilo v tem razredu prijavljenih 
30 psic. Kljub velikemu ringu je sodnik, ki je bil iz Portorika, 
ocenjeval najprej približno 15 psic, potem pa še ostale. V 
ring je našo psičko peljal Roberto, saj ima res veliko izkušenj 
in znanja pri razstavljanju. Psičke so najprej tekle v krogu, 
potem pa je sodnik ocenjeval vsako posebej. Pri ocenjevanju 
je bil zelo natančen. Vse psičke, ki so dobile odlično oceno so 
ostale v ringu, ostale pa so zapustile prizorišče. Še enkrat so vse 
tekle, da je lahko ocenjeval gibanje, kar je zelo pomebno pri 
končni uvrstitvi. Jaz sem skupaj z Lauro, Šajnino vzrediteljico, 
opazovala dogajanje izven ringa. Moram povedati, da sem bila 
kar precej živčna, saj je bila močna konkurenca. In končno 
– zmaga je pripadla Reisenshine. Roberto je naredil z njo še en 
krog in slišal se je navdušen aplavz. Ne znam opisati občutkov 
sreče, ki sem jih takrat doživela. Šajni pa je ponosno stala v 
ringu in uživala, ko so jo mnogi slikali. Kasneje je šla še enkrat 
v ring z zmagovalkami razreda odprtih in  šampionov. Takrat 
pa je zmagala psica iz psarne Stokerybos. Vice šampionat pa je 
pripadel Šajni. Takega uspeha si nisem niti najmanj nadejala, 
saj ima šele 18 mesecev.
Sedaj pa sem imela čas, da sem si lahko ogledala še ostali del 
razstave, ki se je odvijal v ringu za samce. Lahko sem si ogledala 
še samce v razredu odprtih, šampione in veterane. Težko delo 
za sodnika, ko je moral izbirati najboljšega med najboljšimi. 
Končno zmago si je prislužil Bobby van't Stokerybos. Pes je res 
lep, z močno glavo, beline ravno prav, odlično okoten, dlaka v 
odlični kondiciji, širok front, raven rep, gibanje enkratno. Res 
pravi zmagovalec.
Malo smo si ogledali še ostale ringe, se pogovorili z nekaj znanci 
in potem smo zapustili prizorišče. Laura, Šajnina vzrediteljica, 
je rekla, da je bila prvič zraven, ko je nek pes iz njene vzreje 
zmagal na svetovni razstavi. Iz njene psarne izhajajo že številni 
svetovni zmagovalci; vendar ona ni bila nikoli prisotna. To je 
sovpadalo z njenim rojstnim dnevom, ki ga je imela naslednji 
dan. 
Naša druščina ji je za ta dan pripravila presenečenje. Njihova 
psarna se imenuje degli Antichi Mulini, to pomeni pri starih 
mlinih. Zaradi tega imena se nam je porodila ideja za darilo 
- lesen miniaturni mlin na veter, velikosti cca 80 cm.  Moram 
reči, da je presenečenje uspelo in da jima bo olepšal park pred 

hišo.
S prijetnimi vtisi smo se vračali domov naslednji dan. Pozdravila 
nas je celo zima, saj smo del poti vozili po zasneženem cestišču. 
Bilo je kot v pravljici.

Avrelija Sivec

 1. mesto v razredu vmesnih – Roberto in Reisenshine.

Sodnik, Roberto in Reisenshine – Vice šampion 2006

Zmagovalec WORLD DOG SHOW 2006 – BOBBY VAN'T 
STOKERYBOS
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Madžarski klub za bernske planšarske pse je 29.10.2006 ob svoji 
10. obletnici delovanja priredil specialko v Budimpešti, v okraju 
GOD. Klub nam je poslal vabilo za obisk te razstave, ki pa je 
poleg specialke organizirala tudi CAC razstavo. 

Seveda smo se odločili za obisk te razstave. Budimpešta je 
daleč, zato smo se na pot odpravili že v soboto, 28.10.06. Psička 
Reisenshine – Šajni, ki smo jo peljali na to razstavo izhaja iz 
psarne Degli Antichi Mulini, vzreditelja sta Laura Bernetti in 
Roberto Mrvčič. Kot odgovorna vzreditelja nam pomagata pri 
njeni vzgoji in tudi pri razstavljanju. Tako sta tudi na to razstavo 
šla skupaj z nami. Naši Šajni pa je delal družbo tudi njen polbrat 
Dumbledor degli Antichi Mulini, ki je oče marsikaterega 
slovenskega bernčka. Na mejnem prehodu Vrtojba smo se 
presedli v njihov avto. Seveda ta preselitev ni tako enostavna, 

saj smo imeli s seboj ogromno prtljage. Poleg naših osebnih 
stvari še mizico za pripravo psa pred razstavo, kletko, v kateri 
na razstavi počivajo, potem pa seveda še vse odejice, igračko 
za krajšanje časa, posode za hrano, vodo in joj prejoj, kar je 
najvažnejše - HRANO. Sedaj pa hitro na pot, Budimpešta čaka. 
Ker je pot dolga, približno 700 km v eno smer, smo se večkrat 
ustavili. In končno smo prispeli v Budimpešto, kjer smo imeli 
rezervirane sobe. Seveda sta bila naša dva kosmatinca povsod 
z nami in ob prihodu v avlo hotela smo bili deležni številnih 
občudujočih pogledov ostalih gostov in uslužbencev hotela. 
Vsi so ju hoteli malo počohati, pobožati; onadva pa sta bila 
vsa blažena v vsej tej pozornosti. Utrujeni od dolge poti smo 
kmalu po večerji v enem od znanih budimpeštanskih lokalov in 
kratkem sprehodu po čudovito osvetljenih ulicah Budimpešte 
šli spat. Zjutraj pa takoj po zajtrku na razstavni prostor, ki je bil 
le nekaj kilometrov od našega hotela. 
Razstavni prostor je bil na travniku poleg restavracije, kjer smo 
si kasneje tudi potešili lakoto in žejo. Kakšna paša za oči, ko 
vidiš travnik s 83 bernci, toliko jih je bilo namreč prijavljenih. 

Urejena sta bila dva velika ringa. V enem se je odvijala  CAC 
razstava, v drugem pa specialka kluba. Nebo se je pričelo 
sumljivo oblačiti in že so padle prve kaplje dežja. Na srečo 
smo imeli s seboj tudi baldahin, tako da smo lahko naša kužota 
in seveda tudi nas skrili pred dežjem. Pozdravit nas je prišel 
predsednik madžarskega kluba, jaz pa sem mu dala darilo v 
imenu  Slovenskega kluba za bernske planšarske pse, ki ga je 
pripravila naša Dragica. Veliko razstavljavcev smo poznali že 
z drugih razstav, tako da smo se pozdravili z vsakim posebej. 
Še posebej sem bila vesela, ko sem videla tudi očeta mladičkov 
naše Carisme, Hidegkuti Berni Lorda Siktorssona in njihovega 
starega očeta Siktorja the Showmaker av Milkcreek. 
Razstavo je otvoril predsednik madžarskega kluba Pinter 
Janos s pozdravnim govorom in predstavitvijo sodnice Maije 
Anestad z Norveške iz priznane psarne Milkcreek ter sodnika 
Gunnarja Jensena z Nizozemske. Posebej je pozdravil tudi vse 
udeležence, ki so prišli iz 9 različnih držav; posebej pa se je 
zahvalil še našemu klubu.

Obe razstavi sta se odvijali istočasno. Specialko kluba je sodil 
Gunnar Jensen,  CAC pa Maija Anestad. Na obeh razstavah 
(CAC-u in specialki) je bilo prijavljenih enako število psov. In 
sicer v skupini Baby samci so bili trije, Baby samičke štiri, v 
skupini mladičev do 9 mesecev je bilo 6 samcev,  3 samičke, 
v skupini mladih 8 samcev, 5 samičk, v vmesnih so bil 4 

Specialka madžarSkega kluba za bernSke planšarSke 
pSe ob njihovi 10. obletnici delovanja

Reisenshine degli Antichi Mulini (lastnica Avrelija Sivec) s sodnico 
Maijo Anestad in seveda s svojimi 3 pokali.

Pozdravni govor predsednika Madžarskega kluba ob otvoritvi 
specialke ob 10. obletnici njihovega delovanja.

Tako je izgledal ring.

Dumbledor s svojimi zadnjimi 5 pokali (očitno smo dva pozabili v 
avtu), sodniki, predsednikom kluba ter Robertotom.
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samci, 5 samičk, v skupini odprtih je bilo 7 samcev, 12 samic, 
v šampionih 5 samcev, 5 samic, v veteranih pa je bil 1 samec 
in 3 samice. Najstarejša veteranka je imela 9 let in je bila v 
odlični formi. Naša Šajni je bila v razredu vmesnih, v katerem 
je dosegla prvo mesto tako na klubski razstavi kot tudi na CAC-
u. V nadaljevanju je dobila še prvo mesto med samicami na 
CAC-u in 2. mesto med samicami na specialki. Dumbledor 
degli Antichi Mulini pa je sijal v vsej svoji lepoti. Bil je najboljši 
v razredu šampionov na obeh razstavah in obakrat dobil tudi 
BOB. Ta razstava pa se je začela že v soboto, in premagal je 
tudi zmagovalca te sobotne razstave in dobil pokal klubskega 
prvaka.

Celotna naša odprava je bila z vsemi doseženimi rezultati zelo 
zadovoljna, moram reči kar presrečna. Pozdravili smo se z 
vsemi sodelujočimi, organizatorji ter sodnikoma. Naredili smo 
tudi nekaj slikic z zaključka, ki jih tudi prilagam k temu tekstu.
Vendar je v vsakem veselju tudi kakšen problem in tudi mi smo 
ga imeli. Prišli smo namreč samo z enim avtom; Šajni je dobila 
3 pokale, Dumbledor pa kar 7. Poleg tega pa še dodatne vreče 
hrane, ki so bile nagrada za osvojena mesta. Vse to smo morali 
strpati v avto in kar malo smo se bali, da bo potrebno koga 
pustiti v Budimpešti. A nam je uspelo in vsi skupaj smo se vrnili 
domov s številnimi lepimi vtisi z odlično organizirane razstave.

Avrelija Sivec

Tisoče premraženih pasjih tačk, mokrih repkov in mnogo 
žalostnih pasjih učk vsakodnevno išče usmiljenje dobrih ljudi. 
Polona je ena tistih, ki brezpogojno nudijo svojo ljubezen, čas, 
skrb in nenazadnje večji del svojega življenja mačjim in pasjim 
brezdomcem. Zavetišče za zapuščene živali Horjul, ki ga vodi 
Polona, stoji na zavidljivi lokaciji. Umaknjen od vsakodnevnega 
vrveža, na robu gozda, da jasno vedeti, da se tukaj najdenčkom 
resnično začne življenje. 
Nekega septembrskega popoldneva sem se tudi sama odpravila 
v Zavetišče in se prepričala še na svoje oči, kar sem že tisočkrat 
slišala od drugih: pri Poloni jim je resnično lepo. In postala sem 
posvojiteljica male najdenke Buške.
Letošnja odločitev Slovenskega kluba za bernske planšarske 
pse, da del denarja iz Bernskega sklada nameni prav zavetišču 
v Horjulu in njihovi-naši Lučki, je Polono ganila skoraj do solz. 
Odločitev je padla. Mali brezdomčki, no pa tudi tisti malo večji, si 
v tem predprazničnem času zagotovo zaslužijo nekaj naše in vaše 
pozornosti. In tako je nastal tale intervju.

1. Polona, pravijo, da se z ljubeznijo do živali rodimo. Kakšna je 
torej tvoja zgodba? Verjetno si že kot mala punčka hotela rešiti 
vsako izgubljeno in poškodovano bitje?
To ne, ker nisem imela niti možnosti, sem jih pa nadvse rada 
opazovala. Je pa jasno, da sem kriva za prvega psa v družini, 
ki sem ga kar prinesla domov. Bil je ogenj v strehi, ampak sem 
vztrajala, starši pa popustili. Tedi je bil z nami 17 let. Opazila 
sem pa seveda že zelo zgodaj vse, ki so sami tavali okoli. 

2. Zavetišče za zapuščene živali Horjul je uradno odprto le krajši 
čas, pa vendar so pesjaki polni do zadnjega, nekaj najdenih živali 
pa živi s teboj v hiši. Kako rešuješ prostorsko stisko?
Čaram, haha....To je večen problem. Želim si, da bi vsak od njih 
dobil svoj prostor, zunaj ali v hiši, pa to ni vedno mogoče. Nisem 
pristaš tega, da jih več živi skupaj, tudi če se razumejo. Če so 
skupaj, je težje delati z njimi, odpravljati vedenjske težave in 
navezovati pristen stik. Včasih pa pač ne gre, potem združujem 
tiste, ki se razumejo.

3. Zdi se mi, da se povpraševanje ljudi za posvojitev psa ali mačka 
iz zavetišča povečuje. Tvoj telefon stalno zvoni. Je več klicev 
zainteresiranih posvojiteljev ali tistih, ki želijo samo sporočiti, da 
so našli zapuščenega ali ranjenega kosmatinca?
Ja, res je. Telefon stalno zvoni. Veliko je obvestil o izgubljenih, 
nekaj o najdenih, nekaj prijav o mučenju in nekaj klicev 
morebitnih bodočih posvojiteljev. Teh slednjih si želim seveda 
več. Je pa dejstvo, da še vedno prevladujejo klici tistih, ki so 
prepričani, da v zavetišču dobiš žival zastonj in da te nihče ne 
bo vprašal, v kakšnih razmerah bo živel. Kar seveda ni res. 

4. V tvojem zavetišču je bilo ob mojem zadnjem obisku veliko 
več samičk kot samčkov, več psov kot mačk. Kakšne so trenutne 
številke najdenčkov?

Trenutno je situacija malo obrnjena. Psic je sicer več kot psov, 
vseh skupaj jih je 27. Muc je več, 29 ta trenutek, od teh je pet 
starih dva dni in jih spravljam gor po steklenički. Nekdo jih je 
pustil v škatli in »pozabil« na njih. 

5. V trezno presojo in izbiro primernega posvojitelja za »svoje 
»najdenčke pri Poloni nisem nikoli dvomila. Tudi mene je 
natančno izprašala kje bo Buška živela, morala sem ji obljubiti, 
da ne bo privezana na verigi in da bo del naše družine. Sledil je 
podpis pogodbe v kateri je bilo jasno zapisano, da je zahtevana 
sterilizacija oz. kastracija posvojene živali. Kakšen človek je 
resnično primeren posvojitelj? Kolikokrat se je zgodilo, da si koga 
od zainteresiranih posvojiteljev morala zavrniti?
Velikokrat zavrnem koga. Prav zdaj, ko to pišem, me je klical 
nekdo, ki želi posvojiti nemško ovčarko z rodovnikom, ki ji kljub 
tetovirni številki in znanemu vzreditelju ne morem najti starega 
lastnika. Preprosto se ne ve, kdo to je. No, potencialni posvojitelj 
je ne želi, ker bo v nov dom odšla sterilizirana. Gospod je celo 
preveril, ali to sploh smem storiti...in ugotovil, da je to politika 
zavetišča, ki pa je različna. V nekaterih zavetiščih sterilizirajo/
kastrirajo na željo novega lastnika, nekateri se s tem sploh ne 
ukvarjajo, pri nas pa je to eden od pogojev za posvojitev. Čisto 
vse, ki so starejši od štirih mesecev, steriliziramo in kastriramo 
mi pred odhodom v nov dom. Tisti, ki želijo psa prikleniti na 
verigo ali ga zapreti v pesjak za ves dan, prav tako niso primerni. 
Pa tisti tudi ne, ki jim je skrb za zdravje, primerno prehrano 
in dovolj gibanja odveč, tudi ne. Žival ni potrošni material, ni 
nekaj, kar porabiš za določene reči in po potrebi zamenjaš. Je 
živo bitje. Želim, da se nov skrbnik tega zaveda. 

6. Vsi vemo, da je lastništvo živali velik finančni zalogaj. Hrana, 
ovratnice, povodci, krtače, odeje, cepiva, veterinarska oskrba 
in druge potrebne stvari tudi v tvojem zavetišču predstavljajo 
ogromne stroške. Kako rešuješ ta problem? Kje najdeš sponzorje 
in donatorje?
Še eno področje čaranja, haha...Ne vem pravzaprav, kako mi 
uspeva. Vem, kaj moram storiti, ko pride nova žival. Pregled, 
odprava parazitov, cepljenje, dobra hrana, nekaj kasneje pa še 
sterilizacija ali kastracija. Če je samo to, sem vesela. Velikokrat 
pa ni. Velikokrat pridejo z novimi ali starimi poškodbami ali 
kakšnimi drugačnimi zdravstvenimi težavami, pri katerih 
veterinarji znajo pomagat. Kljub temu, da brez izjeme delajo 
včasih z zares velikimi popusti, je to še vedno velik strošek. 

7. Lučka je najdenka in zagotovo najbolj znana bernska psička, 
ki  uživa življenje na robu horjulskega gozda. Njena žalostna 
zgodba z veliko strahu, težav, prizadetosti in neprespanih noči se je 
začela resnično klavrno. Zdaj s Polono živita v sožitju, a še vedno 
z Lučkinimi  precejšnjimi vedenjskimi težavami. Polona, prosim 
povej nam celotno Lučkino zgodbo.
Lučka je k nam prišla iz drugega zavetišča. S poškodovano 
hrbtenico, shirana in prestrašena. Zelo dolgo je trajalo, preden 
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me je prvič upala pogledat oziroma zdržala moj pogled brez 
joka. Vmes ji je dr. Matko pomagal z operacijo, da so vsaj 
fizične bolečine izginile. Zdaj, po skoraj letu dni bivanja z njo, 
še vedno ne vem prav dobro, kako se vrti njen svet. Poskusila 
sem vse, kar znam, veliko stvari sem se naučila zraven nje, pa še 
vedno ni pripravljena sprejeti, da svet in vsi ljudje v njem niso 
slabi. Niti z mano noče na sprehod izven ograje zavetišča. Ustavi 
se sredi dvorišča, malo skloni glavo, maha z repom, žal ji je, da 
odhajam, z mano pa ne zmore. Kaj šele s kom drugim... Najbolj 
zadovoljna je, kadar sem doma, za računalnikom. Takrat pride 
s svojega prostora, se uleže pred noge in izgleda srečna. Če me 
ni, zavrača hrano in ne želi niti iz hiše. Si predstavljaš, kaj je 
morala doživeti? So junaki, ki marsikaj pozabijo in zaživijo na 
novo. Tale nežna bernska dušica je s svojimi spomini še vedno 
tam nekje, kjer je moralo biti zares hudo. 

8. Pesjaki so pokriti,  urejeni, čisti in iz njih se ne širi neprijeten 
vonj. Vse to zagotovo zahteva veliko časa in truda. Povej nam 
kakšen je tvoj »delovni dan« v Zavetišču?
Začne se zgodaj zjutraj. Najprej so na vrsti psi, potem muce. 
Trudim se, da sploh ne pride do tega, da bi psi opravljali 
potrebo v pesjakih. Če so dovolj zunaj, na sprehodu in v 
ograjenem, potem tudi pesjaki ostajajo čisti. Z vsakim od njih 
naredim tudi vsaj nekaj osnovnih stvari – navezovanje stika, 
hoje na povodcu; z bolj zahtevnimi se trudim preživeti več časa. 
Včasih pride dan, ko sem lahko le na terenu in me doma vidijo 
bolj malo. Po živali hodim večinoma sama, je pa veliko prijav 
o mučenju in tudi odvzemov, pri katerih sem prisotna skupaj 
s »svojimi« inšpektorji. Delo je naporno, velikokrat premalo 
spim, ker preprosto ni časa za to, mnogokrat mi ostajajo tiste 
nepomembne in nepotrebne stvari, kot so urejanje papirjev, 
haha... ampak v njem uživam. Zelo rada imam tudi mačke, ki 
so, kar se odnosa ljudi tiče, še na slabšem kot psi. Veliko časa 
preživim tudi z njimi in včasih kar ne morem stran..

9. Vsak izmed nas je zagotovo že kdaj naletel na kosmato ranjeno 
ali izgubljeno bitje, ki mu je želel pomagati, pa ni vedel kako. Kje 
te lahko najdejo vsi zainteresirani bodoči posvojitelji, ljudje, ki ti 
želijo finančno ali materialno pomagati ali samo tisti, ki se jim 
zahoče sprehoda v pasji družbi in v neokrnjeni naravi?
Na www.zavetisce-horjul.net so objavljeni vsi naši podatki. 
Lahko se slišimo, lahko si pišemo, lahko donirate za naše 
varovance, lahko se dogovorimo za obisk. Kolikor kdo od 
naštetega zmore, je dobrodošlo.

10. Slovenski klub za bernske planšarske pse je nekaj denarja za 
Lučkino operacijo že prispeval iz Bernijevega sklada in izkazalo 
se je da je bil denar koristno porabljen. Katere žalostne učke pa 
trenutno najbolj potrebujejo pomoč? 
V naši oskrbi je kuža Lukec, star štiri mesece. Prišel je s 
poškodovano prvo tačko, dr. Matko ga bo operiral, ampak šele 

tedaj, ko se bo rast zaključila. Kar pomeni, da bova skupaj vsaj 
še sedem, osem mesecev. On je tisti, zaradi katerega je naš 
šparovček že zdaj aktualen.

11. Prav posrečeno se mi zdi, da vsakega prišleka v svojem zavetišču 
poimenuješ po mestu najdbe, nečem kar te vedno spominja na 
podobo malega bitja. Imaš tudi po oddaji psička ali mucka novim 
lastnikom z njimi stike?
Imam. Pošiljajo slike, prihajajo na obisk, napišejo kaj... Velika 
večina ne pozabi na tiste, ki smo ostali. Če pa kdo pozabi, pa 
pokličem kdaj pa kdaj jaz in vprašam, kako se imajo in če je 
vse v redu. 

12. Torej, Polona, prazniki so skoraj pred vrati, noči vedno bolj 
mrzle, pri tebi v zavetišču pa na desetine prezeblih pasjih tačk, ki 
čaka svojo srečo. Kako ti klubski člani še lahko pomagamo? 
Idej je zagotovo toliko kot vas, ki to berete. Vedno povem, da 
tudi naši psi in muce potrebujejo povsem enake stvari kot tisti, 
ki imajo čisto svoj dom: hrano, ležišče, opremo in roko, ki zna 
pobožat... možnosti za pomoč je veliko, naj izbere vsak svojo po 
najboljših možnostih, če lahko.

Prepričana sem, da je med vami kdo, ki ima v svojem srcu prostor 
še za kakšno malo prezeblo, prestrašeno in lačno bitje, ki potrebuje 
boljše življenje. Zagotovo imate doma stare odeje, ovratnice, ki so 
jih vaši kužki že prerasli, kakšen žakelj hrane, ki jo vaši razvajenci 
nočejo jesti ali karkoli drugega, kar utegne koristiti pasjeljubki iz 
Horjulskega zavetišča. Pomagajmo jim!

Samo še en komentar... sodim med tiste, ki opazijo življenje 
okoli sebe. Nekaj pajkov, poleti kobilic, veliko ptic in ostalih 
živali živi okoli mene. Da ne govorim o mucah... hotela sem 
povedati, da nisem »le« pasjeljubka... haha... 
Hvala za vprašanja, vsem vam, ki berete, pa želim eno lepo leto,  
ki prihaja. 

Poloni se zahvaljujem za odgovore in njen in njenim oskrbovancem 
želim vse dobro.

Urša Rakoše

Izvršni odbor kluba se je skupaj s skrbniki Bernijevega sklada 
odločil, da za novoletno darilo »naši« bernki Lučki iz Zavetišča 
Horjul podarimo del sredstev, namenjenih pomoči potrebnim 
bernijem, ki so se v letošnjem letu stekla na račun sklada. Za 
vašo pomoč pri uresničitvi zastavljenih ciljev, se vam še enkrat 
zahvaljujemo in vas pozivamo, da ostanete dobri v srcu in po 
svojih močeh pomagate tem prečudovitim živalim. 
V kolikor želite tudi vi razveseliti Polonine varovančke, lahko 
vaš prispevek nakažete na  TRR Zavetišča Horjul št. 02027-
0254948113, NLB.

LETNO POROČILO BERNIJEVEGA SKLADA
V času od ustanovitve Bernijevega sklada pa do danes smo s prispevki pomagali kar nekaj bernijem. Poravnali smo stroške 
kastracije za najdenčka Meda,  Loriju smo pomagali s hrano in pokrili smo stroške v Zonzaniju, Ajka je bila s pomočjo sklada 
sterilizirana. Vsi so dobili nove tople domove s prijaznimi lastniki. Najbolj smo pomagali največjemu revčku med berniji - Lučki. 
Po težki in zahtevni operaciji si je telesno opomogla, vendar pa so duševne rane ostale. Zaupa samo Poloni zato bo najverjetneje 
pri njej v Horjulu tudi ostala.  Čutimo, da je Lučka tudi naša, čeprav ji nežnost lahko dajemo samo preko Polone. In za to kar 
je naše, moramo skrbeti. Zato smo se v skladu odločili, da bomo še naprej po svojih močeh pomagali Poloni pri nabavi hrane za 
Lučko in ji tako vsaj malo povrnili za vso njeno skrb in veliko srce, ki ga ima do teh ubogih živalic. Trenutno imamo v skladu »na 
zalogi« nekaj sredstev, vendar se hitro lahko pojavi kakšen bernček, ki bo potreben naše velike pomoči. Zato ni nič narobe, če 
denar čaka na bernije, ki bodo potrebni pomoči, kot pa obratno. Čeprav srčno upam, da bo takšnih bernijev čim manj. Naj imajo 
vsi tople in prijazne domove.
Vsem vam, ki ste prispevali v naš sklad in ki še boste, pa sploh ne najdem pravih besed, da bi se vam primerno zahvalila. Zato 
zopet samo HVALA v imenu bernijev. Želim vam vse lepo v Novem letu ki prihaja in imejte še naprej odprto srce za pomoči 
potrebne štirinožne prijatelje.
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V SPOMIN…

ŽUŽA IN NJENA PRIJAZNOST
REs vEmo vsE o svoJEm bERnIJU?

Pred kratkim sem v neki družbi prisluhnil razgovoru  o izkušnjah 
pri vzgoji hišnih ljubljenčkov in načinih njihovega privajanja na 
daljše sprehode in vzpone po planinskih poteh. V ušesa mi je 
udaril stavek: »jaz svojemu že v začetku pokažem, kdo je pravi 
vodja tropa, ne dovolim nobenih zaostajanj in lenarjenja!«  Ob 
tem sem se spomnil na svojo izkušnjo s takšnim »lenarjenjem« 
naše bernske psičke Žuže in se zavedel, da bi bila morda koristna 
za marsikaterega ljubitelja naših štirinožnih prijateljev.

Žuža, lepa, razumna in neskončno prijazna bernska planšarka 
nas je kot pravi družinski član razveseljevala mesec manj kot 
devet let, lahko bi se reklo, da je v vsem svojem življenju v največji 
meri izpolnjevala znana in statistično dokazana spoznanja, ki 
uvrščajo bernske planšarje v sam vrh priljubljenosti. Bila je 
naša zvesta spremljevalka na dolgih sprehodih, izredno se je 
razveselila družinskih potepanj po zasneženem barju, vsako 
priložnost je izkoristila in skočila v avto, samo da bi bila z nami, 
četudi smo se peljali samo do prve trgovine. V zrelih letih pa si 
je, kot prava pasja dama, med  sprehodi večkrat  privoščila tudi 
kakšno minutko oddiha in počitka. Navadno je nismo čakali, 
da odleži svojo »merico«, zato je seveda večkrat zaostala za 
nami, a tega zaostanka nikoli ni  premagala s hitrim tekom, 
ampak z značilnim bernskim drncem, načinom premikanja, ki 
je primeren za okolje visokogorskih pašnikov njene domovine, 
osrednje Švice. Ker takšni sprehodi praviloma niso bili daljši od 
ene ure, tudi postanki niso bili pretirani ali moteči.
Pravzaprav smo prvič opazili, da se Žuža lahko utrudi prej 
kot človek in to tudi nedvoumno pokaže, ko sta z zaročencem 
hčerke Damjane lansko poletje odšla na Šmarno goro. Žuža 
se je hrabro vzpenjala do sedla, nato izsilila nekaj kratkih 
počitkov, na koncu pa se je 30 metrov pod vrhom odločila, da 
ima planinarjenja za tisti dan dovolj. Ker sta se po počitku in 
obvezni enolončnici pri Mihu srečno in brez problemov  spustila  
v dolino, temu dogodku nismo posvečali večjega pomena. 
Takole po »človeško« smo razmišljali: Žuža je pač pokazala 
našemu gostu svojo voljo... Pa ni šlo za to!
Kljub skrbni negi, rednim zdravniškim pregledom in 
nadzorovani prehrani se tudi Žuža pred iztekom svojega 
osmega leta ni mogla izogniti usodi, ki do bernskih planšarjev 
niti pri boleznih niti pri življenjski dobi ne pozna nobenega 
popusta. Minutni počitki med sprehodi so postajali pogostejši, 
včasih navdušeno valjanje in bočno drsenje po svežem snegu ali 

slani se je podaljševalo v olajšujoče in negibno ležanje na boku. 
Še vedno nismo temu pripisovali posebnega pomena - kuža se 
pač stara, sklepi postajajo manj prožni, zato je nismo priganjali, 
saj smo si za sprehode vedno vzeli čas. 
Letos spomladi pa je prišlo do odločilnega zasuka. Z Žužo 
sva bila na kratkem sprehodu, ko je sredi svojega običajnega 
zaostanka nekaj deset metrov za mano nenadoma obstala in 
tudi na moje prijazno prigovarjanje in spodbujanje ni hotela 
napraviti nobenega koraka več. Po tresočih tačkah in odmikanju 
pogleda je bilo očitno, da ga ne more. Dvigniti je nisem mogel, 
pripel sem jo na vrvico in  z muko sva  v naslednjih dvajsetih 
minutah uspela premagati slabih tristo metrov do domačega 
vrta. Doktor Zaninovič, naš bližnji sosed, se je odzval na naš 
klic v nekaj minutah. Po  izrazito nizkem krvnem tlaku, hitrem 
srčnem utripu in  bledici dlesni je takoj ugotovil, da  gre za 
močno  krvavitev v trebušni votlini in oslabelost srca. Po zaslugi 
hitrega  prevoza na kliniko, takojšnje operacije in odstranitve 
počenega tumorja na vranici  si je Žuža  kmalu opomogla. Že 
po treh tednih  je njeno premikanje spominjalo na mladega 
kužka, ki ima viške energije na vsakem koraku.  Takrat se je 
prvič prikradla misel, da ji je zlovešči tumor morda povzročal 
bolečino že mesece prej, pa žival tega ni znala ali hotela 
pokazati drugače, kot da se je ulegla na tla, ko je bila bolečina 
prehuda. Kako bi si očitali, če bi v takšnih primerih skušali s silo 
ali ostrino uveljaviti svojo voljo!
Ozdravljena in pomlajena  Žuža je tako preživela z nami še 
eno veselo pomlad in poletje. Bila je obdana z ljubeznijo in 
razumevanjem, s svojim koketnim nagibanjem glave in iskrivim 
pogledom nam je dajala vedeti, da  je nam in svojemu zdravniku 
hvaležna za vsak podarjen dan, ki ga je zdaj polno preživela.
Na našo veliko žalost pa so zlovešči zasevki tumorja, ki jih med 
operacijo ni bilo mogoče nevtralizirati, v petih mesecih opravili 
svoje. Žužino zdravje se je zrušilo takorekoč čez noč, po dveh 
dneh odklanjanja hrane in vse hujši oslabelosti se je izkazalo, 
da zanjo ni  rešitve. Konec septembra smo se morali od naše 
ljube prijateljice posloviti.
V našem spominu pa ostaja njena brezmejna vdanost in 
požrtvovalnost pri poskusih, da bi kljub bolečinam ustregla 
željam svojih gospodarjev. Zvestoba in vdanost človeku sta 
čudoviti vrlini kužkov, ki ju moramo spoštovati in vračati, še 
posebej takrat, ko postanejo drugačni, kot smo jih vajeni in ko 
zaslutimo, da morda tudi oni potrebujejo naše razumevanje in  
pomoč. 

Tone Vahen

FinanČno poroČilo 
bernijevega Sklada

Stanje sklada na dan 10.5.2006: 125.947,00  SIT
  in     6,91  EUR
Prihodki: 16.9.2006 1.000,00  SIT
 22.9.2006                         7.000,00  SIT 
Odhodki: Lučki za hrano 10.10.2006     10.000,00  SIT
 Lučki za hrano 17.11.2006  10.000,00  SIT

Stanje sklada na dan 17.11.2006: 113.947,00  SIT
  in      6,91 EUR

V imenu Bernijevega sklada – Dragica Kaiser 
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…NEKJE VMES…
Pri pripravi tokratnega biltena sem se spomnila tudi na našo 
»zvezdniško« bernsko družino (saj poznate oddaji Štiri tačke in 
Avantura), ter Nataši Bešter poslala mail z željo, da pošlje kakšen 
utrinek iz njihovega vsakdana za naš časopis. In prispel je njen 
prikupen odgovor, ki ga objavljam v celoti:

Hoj!

Lahko ti dam eno sliko, pa malo teksta...saj je to zdaj moderno 
v vseh revijah....

Takole je pri nas ob večerih na kavču, ko Dino skupaj s Tiso in 
Zoyo gleda televizijo. In kje je moj prostor? Če imam srečo, se 
prerinem nekam vmes, ha, ha, ha...

Sicer pa, ko smo imeli nekaj let le Tiso, smo mislili, da nam 
lepše ne more biti. Potem pa smo dobili še tamalo nagajivko 
Zoyo in se sploh ne da povedat, kakšne prizore lahko gledamo. 
To sožitje med njima je zares nekaj najlepšega na svetu. Tisa 
je tako nežna pri igri, da tamala še nikoli ni zacvilila, čeprav se 
igrata, grizljata in podita. Pa še to - Tisa ima 6 let in pol in zdaj, 
ko je pri hiši Zoya, je še bolj igriva in se je čisto pomladila. Pa še 
več se "smeji", kot se je prej. Mi pa vsi skupaj z njo... Nekaj bolj 
sproščujočega ampak resničnega od prve do zadnje pikice...

Pa lep pozdrav... naši na kavču, jaz pa za računalnikom... zdaj 
se grem gužvat.

Nataša

PoRočIla S SImPozIja v ComU

Simpozij v zvezi z zdravjem bernskih planšarskih psov je 
bil organiziran v Italiji, v kraju Como; in sicer v času od 7. 
do 8. oktobra 2006. To je bil že 5 simpozij - v letu 2000 je bil 
organiziran v Langenthalu - Švica, 2002 v Lenzburgu, 2003 
v Nemčiji, v letu 2004 pa v Avstriji. Simpozij je organiziral 
Italijanski klub bernskih planšarskih psov SIBB. Glavna tema 
simpozija je bila maligna histiocitoza. Predavali so priznani 
strokovnjaki s tega področja s celega sveta. In sicer prof. Paolo 
Buracco, dr. Matthew Breen, dr. Tessa Breen, dr. Catherine 
Andre, prof dr. Burkhardt in dr. Rutteman. 
Udeležili smo se ga tudi predstavniki Slovenskega kluba 
za bernske planšarske pse. In sicer prof. Janoš Butinar, z 
veterinarske fakultete v Ljubljani ter Avrelija Sivec, predsednica 
sveta vzrediteljev. 
Program je bil zelo natrpan s predavanji. Slušatelji smo bili 
iz vsega sveta, tudi iz Amerike; vsega skupaj nas je bilo 76. 
Sklenili smo poznanstva z veliko ljudmi iz različnih držav, saj 
nas vse druži želja, da pomagamo naši pasmi. Predavanja so 
bila simultano prevajana v tri jezike; italijanskega, angleškega 
in nemškega. 
Tema simpozija je bila zelo zanimiva in aktualna, saj je maligna 
histiocitoza velikokrat vzrok smrti naših ljubljenčkov. Predavanja 
so bila zelo strokovna in so bila za nas, ki nismo veterinarji težko 
razumljiva. Zadovoljna sem, da se je tega simpozija udeležil 
tudi prof. Janoš Butinar, saj je on kot veterinar lažje sledil in 
bolj razumel predavanja. Pripravil je povzetek vseh predavanj 
na predavanju 23.11.2006 v Grosuplju. 
Velikokrat slišimo, da se ta bolezen pojavlja največ pri bernijih. 
Raziskave pa kažejo, da to ni res. Ta oblika karcinoma se javlja 
pri večih pasmah, ne samo pri berncih. Pri odkrivanju bolezni je 
pomembno, da opazimo simptome čimprej in takoj ukrepamo. 
Simptomi pa so izguba teka, hujšanje, otopelost, spremembe 
na koži in očeh. Takrat imamo možnost zdravljenja, in sicer 
s citostatiki ali pa s kirurškim posegom. Možnost ozdravitve 
so 50%, odvisno je seveda od razvoja bolezni. Raziskave so 
dokazale, da so vse linije berncev obremenjene z možnostjo 
razvoja te bolezni. 
Zelo zanimivo se mi je zdelo poročilo o fondaciji Berner-
Garde. Ta fondacija je bila ustanovljena v letu 1995, čeprav je 
začela s svojim delovanjem že v 80-ih – kot zbiratelj informacij 
glede genetskih bolezni bernskih planšarjev. To je bilo eno 
prvih odprtih podatkovnih baz v katerih si se lahko seznanil z 
vstavljenimi podatki. Namen te podatkovne baze je pomoč k 
zmanjšanju oziroma odpravi bolezni, ki so genetsko pogojene. 
V tesni povezavi z Berner-Garde je bil ustanovljen tudi inštitut 
za kontroliranje genetskih bolezni. Oba imata certifikat za 

V SPOMIN…

DEBI - ŠE ENA ZVEZDICA NA NEBU VEČ
»Privilegij, da živimo z bernskim planšarskim psom, je neprecenljivo darilo. 
Življenje z bernijem, pa naj traja leto, pet, sedem ali dvanajst, je blagoslov in 
so sanje. Vsak bernski človek zmore in mora prispevati svoj delež, da te sanje 
trajajo kar najdlje mogoče...« Tako nekako se glasi prevod nekaj stavkov iz knjige 
»Bernski planšarski pes – pes usode«, ki jo je s tako ljubeznijo in predanostjo 
napisal prof. Bernd Guenter. Blagoslov, ki ga je trosila okrog sebe Jankovičeva, 
a vseskozi še vedno zelo zelo naša Deborah, je trajal skoraj deset let. Mirovna 
posrednica, izjemna mama, prisrčna kuharska pomočnica, najboljša družabnica 
in do zadnjega diha eno veliko brezpogojno predano bernsko srce, to je bila 
Debi in taka ostaja z nami. Po njenih sprehajalnih stezicah v trzinski gmajni bo 
hodil nov bernček, saj le ta lahko nadomesti veliko praznino v hiši, ob nogah in 
v srcu, Debi pa smo hvaležni za vsa ta leta čudovitega druženja in neprecenljivih 
stvari, ki smo se jih skupaj z njo naučili.

Debijino krdelo
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opravljanje kontrole pri bernskih planšarskih psih za kolke, 
komolce, ramena, oči in tumorje. Večji del registra je sestavljen 
iz podatkov, ki jih prejemajo iz OFA – to je Ortopedska 
fondacija za živali.  Prej je OFA imel vse te podatke samo za 
sebe, sedaj pa je spremenil svojo politiko in dovoljuje vpogled v 
podatke, če se lastniki psov s tem strinjajo.
V zadnjih letih se je ta podatkovna baza močno povečala in 
v zadnjih dveh letih je razpoložljiva na internetu in je stalno 
ažurirana. Ta podatkovna baza vsebuje 18.000 oseb, 12.000 
legel in 35.000 psov. Izvajalci so iz ZDA, Kanade, Anglije, 
Nemčije, tesno pa so povezani tudi s skandinavskimi državami.  
Pomembno je, da so na voljo informacije, ki so natančne, 
korektne in stalno ažurirane. 
Internetni dostop je dovoljen vsem, da se seznanijo z 
razpoložljivimi podatki vseh psov, katerih  lastniki so posredovali 
podatke tej organizaciji. Gre za informacije o rodovnikih, leglih, 
vzrokih smrti vseh psov… (www.bernergarde.org)
Naslednja faza za Berner-Garde je kreiranje baze DNA 
podatkov v sodelovanju z Michigan državno univerzo. Kri 
in vzorci tumorjev  so bodo zbirali in bodo na razpolago za 
diagnosticiranje. Patološki izvidi bodo vedno opravljeni na 
državni univerzi v Michiganu, ki bo postala mesto za vse vzorce 
tumorjev in bo lahko nudila patološke veljavne, točne  podatke 
pasme.

Na tem simpoziju pa se je sestala tudi delovna skupina – to je 
skupina ljudi iz različnih držav, tudi izven Evrope, katere glavni 
cilj je podaljšanje življenja zdravega bernija. Ta skupina zbira 
podatke psov, zakaj so umrli, kakšne bolezni so imeli, kako je z 
displazijo. Vse podatke, ki se tako zbere se objavi na internetu, 
vendar ti podatki niso dostopni za vse ampak samo za člane 
te skupine. Do sedaj so se lahko v to skupino včlanili samo 
klubi in razne organizacije, na letošnjem sestanku pa je bilo 
dogovorjeno, da se lahko včlanijo tudi osebe, ki ne predstavljajo 
klubov ali organizacij. V to skupino je bil sedaj sprejet tudi naš 
klub iz Slovenije. Upam, da bomo lastniki bernijev dovolj pridni 
in da bomo pomagali in poročali tudi o podatkih naših psov, saj 
s tem pomagamo pasmi. V doglednem času se imajo namen 
tudi povezati z Berner-Garde, kako pa bo potem z dostopom 
do podatkov pa še ni določeno.
V sklopu simpozija je bila tudi večerja v čast 10. obletnice 
SIBB-a. Večer je bil zelo prijeten, saj  sem bila v družbi ljudi, 

katerim je na prvem mestu zdravje in ljubezen do berncev.  
Navezali smo stike, ki jih bomo ohranjali tudi v prihodnje ter 
si pomagali z raznimi nasveti in izkušnjami; vse za to, da bi bilo 
našim bernčkom kar najlepše in najboljše. 

Avrelija Sivec
 

RAZSTAVA IN SIMPOZIJ OB 100. 
OBLETNICI PASME

od 10. do 12. avgusta 2007 - Burgdorf, Švica

Švicarski klub za bernske planšarske pse pripravlja ob 100-
letnici kluba in pasme pester program in množico dogodkov, 
ki jih ne kaže zamuditi.
1. Razstava o zgodovini in razvoju BPP v muzeju v naravi v 
dolini Ballenberg, kjer bodo berniji dopolnjevali sliko stare 
kmečke hiše od sredine aprila do sredine oktobra 2007. 
Muzej, ki zajema različna obdobja in kanton Švice skozi čas, 
je sam po sebi vreden celodnevnega ogleda in pravi ljubitelji 
bernijev tega zagotovo ne bomo zamudili.
2. V petek, 10. avgusta bo v Burgdorfu za predstavnike klubov 
na sporedu mednarodni simpozij, ki ga Švicarji organizirajo 
že tretjič. 
3. Sobota, 11. avgusta in nedelja, 12. avgusta  sta namenjeni 
praznovanju na dveh CAC razstavah in rally tekmovanju.
4. V soboto, 11. avgusta je načrtovano srečanje vseh ljubiteljev 
bernijev na skupni večerji, druženju... v Burgdorfu.

Več podatkov in prijavnico za razstave lahko najdete na 
naslovu www.bernersennenhund.ch -  Jubiläum 100 Jahre. 
V vsebini spletnih strani boste našli tudi seznam hotelov, 
apartmajev, kempov, kjer lahko bivate v času vašega obiska 
v Švici. 
Gostitelji se veselijo, da bodo lahko pozdravili v svoji sredini 
mnoge prijatelje iz tujine, ki se bodo pridružili dogodkom ob 
skupnem praznovanju. SKBPP se pridružuje praznovanju, 
ki ga bomo na slovenskih tleh pripravili v sklopu specialne 
razstave v prihodnjem letu, za obisk razstave in dogodkov v 
Švici pa bomo organizirali skupen izlet.

Ajurveda je verjetno najstarejši zdravilski sistem na svetu in 
izvira z indijskega podkontinenta - Narava najbolje ve, kako 
urediti zdravstvene težave nas samih, pa tudi naših štirinožcev, 
vendar ji nimamo časa prisluhniti

Prva najdena ajurvedska besedila so stara približno 3500 let, 
starejša celo od tradicionalne kitajske medicine in opisujejo 
delovanje telesa, pa tudi zdravilna zelišča in njihov zdravilni 
učinek na zdravljenje. Temeljni princip ajurvede opisuje tri 
različne vire energij, doše, iz mešanice katerih smo sestavljeni 
tako ljudje kot živali. Imenujejo se VATA, PITA in KAPHA 
ter predstavljajo splet petih elementov, iz katerih je sestavljena 
vsa živa in neživa narava: prostor, zrak, ogenj, voda in zemlja. 
Za vsako živo bitje je pomembno, da stremi k ravnovesju teh 
treh tipov - doš. Konstitucija posameznega organizma določa 
nagnjenost k boleznim. Tako veterinarji kot zdravniki pospešeno 
iščejo recept za ustrezno prehrano, pa tudi alternativne oblike 
zdravljenja, ki bi vzpodbudile organizem k samozdravljenju. V 
tem procesu je ključna njegova lastnost, da stremi k ravnovesju. 
Kadar nastane v telesu energetsko neravnovesje, je imunski 

sistem oslabljen in telo tako bolj dovzetno za bolezni. 

Kaj povzroča energetsko neravnovesje?
1. Stres: ta je lahko psihološkega izvora ali izvira iz okolja. 
Primer stresa pri psih je prav gotovo ločitvena tesnoba, ko 
skrbniki odidejo od doma in jih pustijo same.
2. Neustrezna presnova, ki je velikokrat posledica slabo 
uravnovešene prehrane. V naravi je pes oziroma njegov prednik 
redko jedel meso vsak dan, današnji pes pa jé hrano z visoko 
vsebnostjo beljakovin v tovarniško pripravljeni hrani. Veliko 
psov je predebelih.
3. Bakterije, virusi, zajedavci: po izsledkih raziskav so našteti 
vzroki neravnovesja manj učinkoviti, če sta izključena prva dva 
povzročitelja, t.j. stres in slaba prehrana.  

Uporaba ajurvedskih zelišč 
Za pravilno uporabo ajurvedskih zelišč in ostalih metod v 
humanem zdravilstvu (prehrana, pripomočki, očiščevanje, 
meditacija) je potreben dolgoleten poglobljen študij, saj je 
prepoznati kombinacijo različnih doš zapleten proces. Še 

ALTERNATIVNI KOTIČEK

AJURVEDA IN ZELIŠČNI PRIPRAVKI INDIJSKE TRADICIONALNE MEDICINE
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toliko bolj zapleteno je to pri živalih, zato se – enako kot v 
homeopatiji – uporablja tudi simptomatsko predpisovanje 
ajurvedskih zelišč na popolnoma znanstveni podlagi. Tako se 
morda delno oddaljimo od vzhodnjaškega pojmovanja zdravja, 
vendar so doseženi učinki uporabe ajurvedskih zelišč zadostna 
zamenjava. V Indiji je veliko število prodajaln, kjer je mogoče 
kupiti zelišča, razvita je tudi močna industrija predelave le-teh. 
Na veterinarskem področju je prav gotovo največje podjetje 
»Indian Herbs«, lekarne na celotni podcelini pa so dobro 
založene s pripravki za hišne živali, konje, govedo in druge 
živali. Skrivnost učinkovitosti indijskih ajurvedskih pripravkov 
je visoka kvaliteta sestavin, starodavne ajurvedske recepture, 
na katerih temelji proizvodnja, natančni postopki izdelave 
in trajni raziskovalni programi. Za pripravke se uporabljajo 
zelišča, včasih tudi v kombinaciji z minerali; celotna rastlina se 
le redko uporablja, pač pa ločeno v proizvodu uporabijo sadeže, 
semena, liste, korenine, gomolje.... Ajurvedska zdravljenja 
nimajo stranskih učinkov. 
Skoraj vsakdanji prizori, ki smo jim priča na naših sprehodih z 
najboljšim prijateljem na drugem koncu povodca, pričajo, da 
tudi pes, ki ga vodi instinkt, prepozna zdravilno moč rastlin in 
jo s pridom uporablja. Že leta 1985 objavljena ameriška študija 
je dokazala samozdravljenje živali z uporabo naravnih snovi. 
Izkušeni praktiki zeliščne medicine opogumljajo uporabnike 
in opozarjajo, naj zelišča ne pomenijo nadomestila za zdravila, 
pač pa je največja umetnost, kako jih umestiti v celotno sliko 
zdravljenja. Ne bodo namreč nujno vplivala na simptome, cilj 
celostne medicine je namreč poiskati vzroke bolezni, vplivati 
nanje in vzpodbuditi telo k samozdravljenju. Zelišča so po 
večini varna za uporabo, vendar kljub temu zahtevajo spoštljiv 
odnos in trezno presojo. 

Ajurveda v Sloveniji
Na slovensko tržišče prihaja kolekcija zeliščnih proizvodov 
HIMALAYA HEALTH CARE, narejenih po tradicionalnih 
ayurvedskih receptih in namenjenih pretežno psom, nekatere 
tudi mačkam. Uspešno se uporabljajo za izboljšanje počutja, 
v podporo veterinarskemu zdravljenju in kot pripomoček pri 
tegobah, ki jih pri svojih kosmatincih lahko obvladujemo sami. 
Vse navedene indikacije za uporabo pripravkov so podprte z 
objavljenimi študijami in podatki. Skrbniki se bomo razveselili 
serije zeliščnih ayurvedskih proizvodov za izboljšanje delovanja 
jeter, imunskega sistema in za zaščito pred neželenimi učinki 
cepljenj, antioksidantov, varnih protibolečinskih pripravkov, 
pripravkov za vznemirjena in agresivna stanja, za prebavne 
motnje, težave z gnojnimi vnetji kože, ekcemi, za odpravljanje 
zajedavcev, .... Pripravki za živali so izdelani v obliki kapljic, 
krem, posipov, pršil in prijazni za uporabo.
ERINA – EP (puder): deluje kot deodorant, učinkuje na 
zunanje zajedavce (bolhe, uši in klope), deluje tudi na okolico,  
preprečuje praskanje, deluje kot repelent, močno učinkuje na 
glive in bakterije, izboljšuje higieno kože 
ERINA – EP (šampon): protiparazitski šampon, čisti celotno 
dlako in preprečuje praskanje, deluje kot repelent, močno 
učinkuje na glive in bakterije, izboljšuje higieno kože
ERINA PLUS (gel): čistilo za dlako z regeneratorjem, izboljšuje 
higieno dlake, deluje proti prhljaju, ima protibakterijski 
učinek, odpravlja moteč telesni vonj, preprečuje srbež, 
deluje na povzročitelje gnojnega vnetja kože, pomoga pri 
vzdrževanjusvetleče in zdrave dlake
DIGYTON (kapljice): stimulator prebave, deluje proti 
napenjanju, vzpodbuja izločanje prebavnih sokov, izboljšuje 
delovanje žlez in organov, odpravlja krče, izboljšuje apetit, 
prebavo in presnovo hrane, preprečuje težave pri nenadni 
spremembi hrane
REGURIN (tekočina): antioksidant, krepi vitalne organe, 
izboljšuje psihično stanje; kot dodatek prehrani se uporablja pri 

psih v dobi rasti, pri aktivnih psih in starih živalih; preprečuje 
učinke stresa, pospešuje obnovo celic, izboljšuje splošno počutje 
in telesno pripravljenost
LIV. 52 Vet (kapljice, tekočina): uspešnica pri zaščiti jeter, 
prirejena za uporabo v veterini; ščiti jetra pred strupi, 
stranskimi učinki zdravil in kemikalijami, pospešuje obnovo 
jeter, obnavlja zgradbo in njihovo funkcijo, izboljšuje sintezo 

proteinov, izboljšuje in ohranja apetit, 
ugodno vpliva na rast in težo, uporablja 
se pri poškodbi in boleznih jeter, kot 
podporna terapija pri zastrupitvah in po 
operacijah
IMMUNOL (tekočina): imunski 
modulator, ki krepi funkcijo imunskega 
sistema, preventiva pri cepljenjih, 
izboljšuje učinkovitost protimikrobnih 
zdravil pri kožnih, očesnih, ušesnih 
in drugih ponavljajočih se infekcijah, 
podporna terapija pri uporabi 
kortikosteroidov in kemoterapevtikov
HIMPYRIN (tekočina): znižuje povišano 
telesno temperaturo, hitro delujoče 
sredstvo proti bolečinam, uporablja se 
pri nespeifičnih vnetjih z vročino, pri 
bolečinah po poškodbah in operativnih 
posegih
ANXOCARE (tekočina): deluje proti 
tesnobi, strahu in stresu zaradi prisotnosti 
tujih oseb ali tujega okolja, hrupa, 
potovanja, tudi v primeru nedoločene 
tesnobe ali agresivnosti, vpliva na 
vedenjske težave  pri agresivnih, nemirnih 
ali vznemirjenih živalih, izboljšuje spomin 
in učne sposobnosti
CANISEP (krema): preprečuje rast 
mikroorganizmov, pospešuje celjenje 
poškodb, deluje proti glivam; uporablja 
se pri odrgninah, vrezninah, opeklinah, 
kirurških ranah, praskanju, gnojnemu 
vnetju kože, ekcemu, fistulah
NEFROTEC (tablete): odvaja urin brez 
poruenja elektrolitskega ravnovesja, 
raztaplja uratne kamne v sečilih in 
preprečuje njihov ponovni pojav, 

preprečuje tvorbo fosfatnih in oksalatnih kristalov, ščiti sečila 
in odpravlja gnojne celice, ima antiseptičen učinek; uporablja 
se pri vnetjih sečil, posebej pri trdovratnih in ponavljajočih se 
ter pri ledvičnih kamnih
SCAVON (krema in razpršilo): deluje protimikrobno, proti 
glivam, praskanju, odganja insekte; izboljša elastičnost in 
celjenje poškodovane kože, uporablja se pri bakterijskih 
infekcijah, operativnih ranah in poškodbah, pri dermatomikozi, 
pospešuje proces zdravljenja

Vsi našteti proizvodi, ki prihajajo v trgovine in veterinarske 
ambulante, niso nadomestilo veterinarskega zdravljenja, pač 
pa njegovo učinkovito dopolnilo, saj se lahko uporabljajo 
hkrati s farmacevtskimi izdelki, če je to potrebno. O uporabi 
ayurvedskih pripravkov se je koristno posvetovati s strokovnjaki, 
ki se ukvarjajo s celostno, t.j. holistično medicino, na svetovnem 
spletu pa je na voljo obilica prispevkov, informacij in strokovnih 
člankov. 

Za dodatne informacije: 
Mojca Sajovic

Vir: www.himalayahealthcare.com/products/animalhealth.htm
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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),  astra10@siol.net ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

q  Gradivo "Vodnik za nove lastnike" je na razpolago na 
internetnih straneh, na naslovu kluba, dobijo pa ga 

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)

Naturediet je hrana za pse britanskega družinskega podjetja 
s 30 letno tradicijo. Že ime pove vse, saj v prevodu pomeni 
"Nature diet" = "Naravna prehrana". Osnovni cilj je zagotoviti 
visoko kakovostno, holistično, zdravo, ješčo in naravno hrano 
brez umetnih dodatkov, konzervansov ali barvil. Visoko 
kakovostne sestavine so skuhane, sterilizirane in zapakirane v 
roku 4 minut v kontroliranem okolju. Gre za popolno prehrano, 
ki ne potrebuje dodatkov, lahko se pa (kot je ponavadi v praksi) 
lepo kombinira z briketi, zato smo v mesecu decembru pripravili 
akcijo za člane Slovenskega kluba bernskih planšarskih psov, in 
sicer bodo vsi, ki bodo naročili 15 kg hrane Arden Grange, dobili 
brezplačno posodico hrane Nature diet.

Naturediet ima certifikat organizacije BUAV “No Animal 
Testing Pet Food Standard”, ki zagotavlja, da hrana ni bila 
testirana na živalih. Več o tem si lahko preberete na www.buav.
org.

Da je resnično nekaj novega v Sloveniji, vidimo že iz embalaže 
hrane. Velikost posodice je 390 g, na voljo so sledeči okusi:

Naturediet Original (jagnjetina in piščanec)

Naturediet Chicken (piščanec)
Naturediet Lamb (jagnjetina)
Naturediet Chicken & Tripe(piščanec z drobovino)
Naturediet Lite (lahka hrana)
Naturediet Puppy (hrana za mladiče)
Naturediet Fish & Rice (riba in riž)
Naturediet Senior Gold (hrana za starejše pse)
Naturediet Sensitive Gold (hrana za občutljive pse)
                       
            

          

Več informacij o sestavi hrane najdete najdete na internetni 
strani www.avanturist.si/naturediet/, info@avanturist.si

Sergeja Puppis Freebairn
Avanturist d.o.o.

    NOVO V SLOVENIJI!
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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 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 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 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 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, Avrelija Sivec, Urša 
Rakoše

Print: Amset d.o.o., Grosuplje 


