
1- 1/2007

Številka 1 • letnik 8 • leto 2007

Zadnja leta opazujem podnebje v Sloveniji – letni časi so 
se spremenili. Ni več jasne meje med zimo in pomladjo ter 
poletjem in jesenjo. Lani v začetku junija smo se zbujali v 
minus 2 stopinji Celzija in se čez par dni kuhali v plus 30 čez 
dan. Smo v Afriki? Pa letos? Zime ni bilo, ali bolje rečeno 
še ni bilo. Snega v nižinah tudi za vzorec ne. Močni vetrovi 
so nas veselo spremljali, kot je že praksa zadnjih nekaj let. 
Tradicionalno deževnega novembra in aprila se od lani ne 
spomnim. Sredi januarja vem, da sem po travnikih skakala 
v kratkih rokavih – kot da bi bila sredina marca. In kako 
to ustreza bernijem? Moja dva sta zadovoljna. King edino 
pogreša sneg, Nord pa ga je občutil še v prvem domu. In 
jaz sem vesela, ker imam občutno manj dela z brisanjem 
in krtačenjem umazanih tačk in trebuhov. Za nas vse prav 
– za naravo pa lahko najava katastrofe. Ob tem se počutimo 
nemočne, pa ni tako. Če bi se vsak samo malo okoljevarstveno 
obnašal, bi lahko spremenili svet. Vse to zveni klišejsko, žal 
pa te spremembe močno vplivajo na nas in naše bernije.
Berni v avtu brez klime je zgodovina – k sreči. Vendar so 
klime precej zahrbtne – hitro se vnamejo oči in prehladijo 
sklepi. Ob odprtem oknu lahko nastradajo še ušesa... V 
vročih poletnih dneh psi spijejo ogromno vode – vendar 
kakšno vodo pijejo? Večkrat jih skopamo v rekah ali morju 
– Kingu sem v Iški kronično prehladila mehur. Dovolimo 
jim, da ležijo na hladnih ploščicah, ko so mokri jih ne 
obrišemo, da občutek svežine dalj traja... saj se potem 
vse porihta z antibiotiki. Koliko malih »nepomembnih« 
stvari še dopustimo, ki občutljivim kosmatincem, kar 
bernci nedvomno so, škodijo. Vse to z razlogom – da bi 
jim ponudili kar najbolj kvalitetno in zanimivo življenjsko 
izkušnjo, vse to, ker jih imamo neskončno radi. Mejo 
med dobrim in škodljivim je nemogoče začrtati. Preveč 
preventive na račun omejevanja izkušenj, v katerih pes 
uživa, spet ne želimo. Kaj potem? Zamenjati državo, 
kontinent? Nikakor ne. Moje mnenje je, da še vedno živimo 
v oazi, kjer nas vse hudo zaobide. Si predstavljate bernca v 
Arabskih emiratih pri plus 50 stopinjah in 90% vlažnosti? 
Jaz sem tam videla ovčarje in celo huskija, ki po cele dneve 
med majem in oktobrom preživijo v hišah pod klimami in 
imajo velike probleme opraviti potrebo, če tik ob izhodu 
ni trave, saj njihove tačke le stežka stopajo po razžarjenem 
asfaltu. In kaj počnejo v hišah cel dan? Najsrečnejši imajo 
svoj fitnes studio s tekaškim trakom in bazenom. Popolnoma 

druga kultura bivanja kot pri nas. Nova pasma »čistokrvni 
urbani psi«. Počlovečeni zaradi brezmejne ljubezni svojih 
bogatih gospodarjev. Ampak kljub temu imam občutek, da 
se nobenemu ne godi prav slabo. Že človek se vsega privadi, 
pes pa še toliko bolj. V Ljubljani pes pač vstane ob pol šestih 
zjutraj zato, da pretegne ude in opravi potrebo, potem spi 
večino dneva, ker mu nismo pustili prižganega televizorja, 
sledita še dva sprehoda v dobri družbi, prvi po senčni poti na 
vrhu Golovca, drugi krajši samo okoli bloka, in nato mirna 
noč ob zvokih smrčanja moške polovice družine. V Dubaju 
pa gre »čistokrvni urbani pes« ob bolj normalni jutranji uri 
najprej na tekača, nato skoči v bazen za prijetno ohladitev in 
na hitro ven lulat in kakat, potem pa v hladu doma počiva 
ob najnovejših nanizankah ali filmu z Bethovnom v glavni 
vlogi iz zadnje zbirke lastnikovih DVD-jev in čaka, da ga 
obišče osebna negovalka, ki mu bo pošesala dlako, uredila 
nohte, ga malo potrimala, zmasirala in nadišavila, da bo po 
celi hišo zadišalo po svežem. In ko se zvečer lastnik le vrne 
domov, bosta skupaj na kavču zadremala in se ob polnoči le 
s težavo premaknila do vodne postelje. No, tukaj pa lahko 
potegnemo eno vzporednico – tudi »čisto navadni ljubljanski 
psi« se zvečer drenajo na kavču s svojimi lastniki, le vodne 
postelje še niso tako aktualne.
In kaj je nauk tega uvodnika – dvakrat premislite, kaj vam 
želi prijatelj povedati, ko tarna, da ima pasje življenje.

Urša Škof, urednica

Besi

KLIMATSKE SPREMEMBE NAM MEŠAJO ŠTRENE... 
ALI KAJ JE TO »ČISTOKRVNI URBANI PES«
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SPOMLADANSKI VZREJNI PREGLED IN PODALJŠEVANJE VZREJNIH DOVOLJENJ bo v skladu 
z določili pravilnika o pogojih vzreje BPP v nedeljo, 15. aprila 2007 na ploščadi za Pivnico Anton v Grosupljem 
v bližini vadišča KD Grosuplje predvidoma od 14. ure dalje  (osebno boste obveščeni o natančni uri pregleda 
vašega psa).

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. Za celoten 
proces si vzemite približno uro in pol časa. Člani kluba imajo pri slikanju 10%-ni popust! Za pregled se najavite na tel. št. 01 4779 277.  
Izvid Klinika 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
5. člansko izkaznico KZS z dokazilom o vplačani članarini (nečlanom se zaračunava dvojna cena pregleda) 
6. Pes mora imeti jasno vidno tetovirno številko. Če je pes opremljen le z mikročipom, morate to ob predhodni pisni prijavi na 

vzrejni pregled 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, morate to ob predhodni pisni prijavi na 

vzrejni pregled posebej navesti.

Za podaljšanje vzrejnega dovoljenja je potrebno:
• ČE JE BIL/A PES/PSICA PREGLEDAN/A V LETU 2006: poslati vzrejno dovolilnico oz. vzrejno knjižico do 7. aprila 2007 

na naslov kluba; podaljšano dovoljenje boste prejeli po pošti po povzetju 
• ČE JE BIL/A PES/PSICA PREGLEDAN/A V LETU 2005 ali prej: poslati vzrejno dovolilnico oz. vzrejno knjižico do 7. 

aprila 2007 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. aprila 2007 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

ČLANARINA, ČLANARINA
Leto je spet naokrog, na to nas je že spomnila z računom za članarino tudi Kinološka zveza Slovenije in želeli bi  nanjo opomniti tudi 
vse, ki članarine še niste poravnali:

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

Na osnovi sklepa letošnje skupščine je višina članarine 21 € za člane in 10,50 € za družinske člane. Klubske ugodnosti, znižane cene 
za izlete na Cres, v Švico, za vzrejni pregled in oceno zunanjosti pa boste lahko uveljavljali le s letno nalepko KZS na naši članski 
izkaznici.
ROK PLAČILA JE 15. MAJ 2007.

Hvala, ker ste še naprej z nami!
Mojca Sajovic
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1. Uvod in pozdrav predsednice kluba
2. Izvolitev organov skupščine, ugotovitev sklepčnosti in 

potrditev dnevnega reda
3. Poročilo o delu kluba v letu 2005 (M. Sajovic), finančno 

poročilo (A. Sivec), poročilo nadzornega odbora (B. 
Pintarič) in poročilo strokovnega vodje in VT referentov 
(R. Rotner)

4. Delovni program kluba za leto 2007
5. Sklep o višini pristopnine in članarine za leto 2007
6. Informacija o osnutku statuta KZS

Dopolnitev dnevnega reda
7. Sprejem akta in potrditev sprememb statuta kluba
8. Potrditev sklepa izvršilnega odbora
9. Predlogi in pripombe

Ad 1/ UVODNI NAGOVOR IN POZDRAV PREDSEDNICE 
KLUBA
M. Sajovic je s kratkim nagovorom pozdravila prisotne na redni 
letni skupščini SKBPP

Ad 2/ IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV 
SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA
M.Sajovic je predlagala izvolitev organov skupščine v naslednji 
sestavi:
• predsednik del. predsedstva Rajko Rotner
• člana del.predsedstva: Sanja Sivec in Miloš Jankovič
• overovatelja zapisnika: Ivan Janežič in Filip Česenj
• zapisnikar: Urša Škof

SKLEP ŠT. 1: Vsi predlagani kandidati delovnih organov 
skupščine kluba so bili soglasno izvoljeni.

Skupščino je v nadaljevanju vodil Rajko Rotner.

POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE ZA UGOTOVITEV 
SKLEPČNOSTI:
 
Verifikacijska komisija ugotavlja, da je prisotnih 23 članov SKBPP 
od skupaj 145 članov kluba. Torej je skupščina, ker je od začetka 
preteklo več kot 30 minut, sklepčna.
Rajko Rotner  je predlagal potrditev ostalih točk dnevnega reda.

SKLEP ŠT.2: Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
 
Ad 3/ POROČILO O DELU KLUBA V LETU 2006, FINANČNO 
POROČILO, POROČILO STROKOVNEGA VODJE IN 
VZREJNO-TETOVIRNIH REFERENTOV TER POROČILO 
NADZORNEGA ODBORA

Poročilo o delu kluba v letu 2006 je predstavila Mojca Sajovic:
Na dan 11.02.2007 je bilo v klubu 145 članov, od tega jih je 42 
članov že vseh 7 let obstoja kluba, 105 pa že več kot 4 leta.
S podatki iz klubskega registra, ki ga vodi Miloš Jankovič, lahko 
zasledujemo numerično gibanje vpisanih psov vsaj okvirno in sicer 
je številčno stanje 471 psic, od tega 19 z vzrejnim dovoljenjem; 
in 445 psov, od tega 10 z vzrejnim dovoljenjem. Skupno število 
evidentiranih psov v registru je 916 živih psov. 
V preteklem letu je bil zastavljen načrt dela izpolnjen v celoti:
- Glasilo MOJ BERNI - 4 številke
-  Dva vzrejna pregleda: 4.marec in 15. oktober 2006 ter izredni 

vzrejni pregled 25.april 2006
-  Klubska specialna razstava - CAC Ljubljana, 14.1.2006 s 38 

prijavljenimi bernci
-  Dve strokovni predavanji: 20. september ( prof. Peter Dovč in 

Ksenija Potočnik), 23. november ( prof. Janoš Butinar, Avrelija 
Sivec in Tanja Plavec)

- Klubska stojnica na CAC razstavi v Vrtojbi - 9. april
- Prvomajske počitnice na Cresu 
- Spomladanski klubski piknik Soča - 10. junij
- Nastop z vozički na Jančah 11. junija 
- Udeležba članov na razstavah doma in po Evropi
- Predstavitev pasme pred MR. Pet-om 9. septembra
- Jesenski piknik v Kočevski reki 16. septembra 
- Miklavževanje v Kem baru – 2. december
-  Pridobivanje novih klubskih ugodnosti – Frizerski salon Petra, 

Autocollant in Himalaya vet herbal care
- Prenova spletnih strani
-  Pomoč zapuščenim bernijem (Bernijev sklad) – Vodijo ga 

Dragica Kaiser, Stanka Jankovič in Irena Šercer. Vsem se 
Bernijev sklad v imenu svojih varovancev toplo zahvaljuje. 
Bernijev sklad je finančno ločen od blagajne kluba.

 
Finančno poročilo:
Stanje sklada na dan 17.11.2006      
113.947,00  Sit                - 475,49 €  
39.520,00 Sit (gotovina)  - 164,91 €
74.427,00 Sit (na TRR)    - 310,58 €
      6,91 € 
Skupaj      482,40 €
13.12.2006 nakazilo za Lučko                                         
   (iz TRR) 50.000,00 Sit – 208,65 €

Stanje na dan 28.02.2007  273,75 €
   (gotovina)  171,82 €  
   (na TRR)    101,93 €

Poročilo strokovnega vodje – R. Rotnerja
Strokovno delo kluba:
1. dva vzrejna pregleda in izredni vzrejni pregled z 

ocenjevanjem zunanjosti
2. priprava na specialno razstavo
3. svetovanje in pomoč pri paritvah
4. nadzor nad legli

Le 1% psov pride na vzrejni pregled – zelo malo. V letu 2006 je 
bilo poleženih 74 živih mladičev v 13 leglih. V povprečju 5,69 
mladička na leglo. V letu 2006 je bilo vzrejno pregledanih 7 samic, 
rtg kolkov je pokazal, da je 6 psic s stopnjo A/A in 1 psica s stopnjo 
B1/B1, rtg komolcev pa je pri vseh vzrejno pregledanih psicah 
pokazal odsotnost displazije (0/0).
V I. vzrejni razred so se uvrstile 3 psice, v II. vzrejni razred 2, 
odložen vzrejni pregled zaradi značaja 1 psica, vzrejno prepoved 
prav tako 1 psica. 
Podan je predlog, da se izrednih vzrejnih pregledov ne opravlja več 
zaradi finančnega bremena.

Vzrejno tetovirni referenti so pregledali vsa legla BPP, o 
posebnostih ali odstopanjih niso poročali.

Zbor sodnikov je bil 13.12.2006 v prostorih KD Ljubljana na Brdu, 
kjer je bila potrjena pravilnost dela vzrejne komisije, pohvaljeno 
delo kluba in izbrana sestava vzrejne komisije.

Finančno poročilo - Avrelija Sivec:
Prihodki (članarine, pristopnine,…), so bili večji od odhodkov, 

Z A P I S N I K
redne letne skupščine Slovenskega kluba za bernske planšarske pse, ki je bila v četrtek 1.3.2007 ob 18. uri v dvorani Pivnice »Anton« v 
Grosupljem z naslednjim predlaganim dnevnim redom:
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zato je rezultat poslovanja pozitiven. Podrobnosti je predstavila 
blagajničarka.

Poročilo nadzornega odbora - Bojan Pintarič:
No je na korespondenčni seji podal mnenje, da SKBPP dela v 
skladu s sprejetimi akti in veljavnimi predpisi ter nadzorni odbor ni 
ugotovil nobenih nepravilnosti.

SKLEP ŠT. 3: Vsa poročila so prisotni potrdili soglasno.

Ad 4/ DELOVNI PROGRAM KLUBA ZA LETO 2007 - Mojca 
Sajovic

• 24.3.2007 spomladanski izlet v Trstelj na Krasu
• 2.6.2007 spomladanski piknik na Boču
• Izdajanje glasila MOJ BERNI – vabljeni k sodelovanju!
• Prvomajski izlet na Cres od 27. do 30. aprila – novost 

– prisotnost moderatorja – tokrat bo to Avrelija Sivec, ki 
svoje udeležbe še ni potrdila

• 10.6.2007 EURO DOG SHOW ZAGREB – vabljeni 
razstavljalci in obiskovalci

• Organizacija vzrejnih pregledov in ocenjevanj zunanjosti 
(4. marec in v oktobru)

• Izleti in srečanja, ki se bodo organizirali sproti in bodo 
člani obveščeni preko elektronske pošte ali spletnih 
strani

• Aktivna udeležba na razstavah po Sloveniji (razstavljavci 
in klubska stojnica)

• Jesenski klubski piknik – ?
• 10. – 13. 8. Švica – 2x CAC – jubilejna prireditev v 

Burgdorfu ob 100-letnici pasme – organiziran avtobusni 
prevoz in nastanitev

• 10. november specialna klubska CAC razstava v Vrtojbi 
s proslavo 100-letnice pasme – veteranom se omogoči 
posebno ugodne pogoje, ocena na specialki se šteje 
kot telesna ocena za v.p., saj bosta sodila člana vzrejne 
komisije – R. Rotner in M. Bandur

• Bernske urice – vsak prvi četrtek v mesecu od 17.-18. 
ure v Pivnici Anton v Grosupljem, kjer bodo na voljo 
predstavniki kluba za vprašanja, nasvete, vpis in plačilo 
članarine ali pa le za prijeten klepet 

• Miklavževanje
• Strokovna predavanja
• Nadaljevanje iskanja rešitve pomanjkanja vzrejno 

tetovirnih referentov

M.Sajovic je pozvala prisotne, naj s predlogi soustvarjajo program 
dela.
Na predlagani program dela ni bilo pripomb.

SKLEP ŠT. 4: Program dela so prisotni potrdili soglasno.

Ad 5/ SKLEP O VIŠINI PRISTOPNINE IN ČLANARINE ZA 
LETO 2007

IO kluba je pripravil predlog višine ČLANARINE za leto 2007 in 
sicer 21 EUR in predlog PRISTOPNINE  8,5 EUR.
Novim članom, ki poravnajo članarino po 31.10. v tekočem letu, se 
prizna plačana članarina tudi za naslednje koledarsko leto.

Možnost članstva za družinske člane, pristopnina in članarina v 
višini:
ČLANARINA       10,5 EUR
PRISTOPNINA      6,5 EUR

SKLEP ŠT. 5: Članarina za leto 2007 znaša 21 EUR, 
pristopnina 8,5 EUR. Članarina za družinske člane znaša 10,5 
EUR, pristopnina pa 6,5 EUR. Sklep je bil soglasno sprejet. 

Ad 6/ INFORMACIJA O OSNUTKU STATUTA KZS

Poročilo o osnutku Statuta KZS je podal R. Rotner.

Ad 7/SPREJEM AKTA IN POTRDITEV SPREMEMB STATUTA 
KLUBA

Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov 
je pripravila Sanja Sivec in ta pravilnik se vključi v Statut kluba.

SKLEP ŠT. 6: 14. člen Statuta SKBPP se po novem glasi:

Naloge skupščine so: sklepa o dnevnem redu, sprejema, spreminja in 
dopolnjuje statut in druge akte SKBPP, drugi akti, ki jih je sprejela 
skupščina v okviru svojih nalog, so: Pravilnik o postopkih 
in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov ter Pravilnik o 
finančnem  poslovanju; sprejema program dela SKBPP, sprejema 
finančni načrt in zaključni račun, voli in razrešuje člane izvršilnega 
odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije, odloča o višini 
članarine, odloča o pritožbah zoper sklepe IO, NO in disciplinske 
komisije, dloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi 
organizacijami, dokončno odloča o izključitvi člana iz SKBPP, 
odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani SKBPP 
v skladu z namenom in cilji SKBPP, odloča o nakupu in prodaji 
nepremičnin, sklepa o prenehanju SKBPP.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 8/POTRDITEV SKLEPA IZVRŠILNEGA ODBORA Z DNE 
1.2.2007 
Izvršilni odbor je na izredni seji dne 1.2.2007 pripravil sklep, o 
dokončni izključitvi Jalovca iz kluba.

SKLEP ŠT. 7: Jalovcu se ne omogoči podaljšanja članstva 
v SKBPP zaradi kršenja Kodeksa etike SKBPP. Sklep je bil 
soglasno sprejet.

Ad 9/ PREDLOGI IN PRIPOMBE

⇒ Klub je pridobil v uporabo za nedoločen čas notesnik po 
zaslugi člana Roberta Ilca. V zahvalo mu bo klub izročil 
spominsko darilo, delo Dragice Kaiser.

⇒ Na vprašanje prisotnega, koliko časa lahko pes – samec še 
hodi na vzrejni pregled je R. Rotner odgovoril, da lahko 
samci pridobijo v.d. dokler so v dobri kondiciji, samice pa do 
dopolnjenega 8. leta starosti.

⇒ Na pomislek glede odnosa do psice, ki pri nas ne dobi v.d., 
ga pa dobi na Hrvaškem in imajo njeni mladiči z uvoznim 
rodovnikom pri nas spet možnost pridobitve v.d. R. Rotner 
odgovarja, da je za take mladiče možna vzrejna prepoved, saj 
ima vsaj eden od njihovih staršev pri nas vzrejno prepoved.

Na koncu letne skupščine se je Mojca Sajovic zahvalila vsem 
prisotnim in jih povabila, naj še naprej sodelujejo pri organizaciji 
različnih dogodkov.

R. Rotner je zaključil sejo skupščine ob 20:00.

Ljubljana, 19. marec 2007
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PROGRAM IZLETA:
1. dan: četrtek, 9.8.
Zvečer odhod iz Ljubljane ob 23.30. Nočna vožnja čez severno  
Italijo.
2. dan: petek, 10. 8. 
Nadaljevanje vožnje mimo Milana in dalje mimo Aoste ter čez 
prelaz Veliki Bernard /ali skozi tunel – odvisno od vremenskih 
razmer/ v Švico. Na vrhu prelaza je muzej posvečen lavinskim 
psom bernardincem in tu je tudi prvotna vzreja teh kužkov. Ogled 
muzeja. Spust v dolino proti Genevskemu jezeru, nato skozi mesto 
Montreux ter dalje po avtocesti do Berna. Nastanitev v hotelu /
nekje med Bernom in Burgdorfom/ 
3. dan: sobota, 11. 8.
Zajtrk. Vožnja do razstavnega prostora v Burgdorfu. Ogled 
prireditve. Zvečer vrnitev v hotel. Popoldne možen ogled mesta 
Berna. Možna večerja v hotelski restavraciji.
4. dan: nedelja, 12. 8.
Zajtrk. Nadaljevanje ogleda razstave do popoldanskih ur. Zvečer 
vrnitev v hotel.
5. dan: ponedeljek, 13. 8. 
Zajtrk. Vožnja do Interlakna in dalje do Brienza, kjer si bomo 
ogledali muzej na prostem /skansen/ Ballenberg. Tu je prikazana 
Švica v malem, seveda bodo berniji v prvem planu. Popoldne 
vožnja po najkrajši poti proti domu. Predviden prihod v Ljubljano 
v nočnih urah /ali zgodnjih jutranjih urah naslednjega dne/.

CENA: 275 EUR  /65.901 SIT/ pri udeležbi najmanj 40 oseb
Cena pri udeležbi najmanj 35 oseb : 286 EUR (68.537 SIT)
Doplačilo za enoposteljno sobo: 60 EUR za 3 prenočitve

AKONTACIJA: 90 EUR                
Zavarovanje rizika odpovedi: 14.30 EUR
V ceno je vračunano: avtobusni prevoz, cestne takse, stroški dveh 
voznikov, 3 x nočitev z zajtrkom, nezgodno zavarovanje, vodstvo 
in organizacija.

Vstopnine niso vračunane.
Dobili smo prijeten hotelček, kjer so lahko tudi kužki. Cena za 
kužka na dan je 7 EUR.
ORGANIZACIJA POTOVANJA BO IZVEDENA Z AGENCIJO 
GAIA PLUS d.o.o.
Pogoj za izvedbo izleta je najmanj 35 prijavljenih udeležencev.

Tudi Slovenski klub za bernske planšarske pse bo 100-letnico 
prvega standarda za BPP in s tem častitljivo obletnico pasme z 
veseljem obeležil na svoji klubski specialni razstavi. Letos smo 
izbrali vedno gostoljubno Vrtojbo, kjer nam prijazni organizatorji 
CACIB razstave obljubljajo dovolj prostora, da bomo lahko 
svoje bernije pokazali v vsej njihovi veličastni lepoti. Ker gre za 
slovensko praznovanje obletnice pasme in za slovensko razstavo, 
smo povabili k sodelovanju tudi slovenskega sodnika. Pa ne le 
enega, temveč dva! Vabilu sta se prijazno odzvala Marta Bandur 
in Rajko Rotner, ki tvorita dve tretjini naše vzrejne komisije. 
Prav zato bo njuna ocena za vse pse v lasti članov kluba veljala 
tudi kot ocena zunanjosti na vzrejnem pregledu. Vedno z veseljem 
pozdravimo na naših razstavah veterane, zato bodo tudi tokrat ti 
imeli posebno ugodno prijavnino. Kot vedno se bomo potrudili za 
prijetno vzdušje, lepe nagrade in nekaj presenečenj, upamo pa, da 
bomo lahko v naši sredi pozdravili tudi nekaj uglednih gostov (in 
razstavljavcev) iz tujine, med drugimi tudi gospo Martho Cehrs, 
predsednico Švicarskega kluba za BPP iz Ženeve.

Za organizacijski odbor: Mojca Sajovic

NAJAVLJAMO SPECIALNO KLUBSKO RAZSTAVO

VRTOJBA – SOBOTA, 10. NOVEMBER 2007

Orso v Sheimatthof

100 –letnica Švicarskega kluba za bernske planŠarske 
pse in obisk dveh razstav v burgdorfu, Švica

od 9.8. do 13. 8. 2007

Zgodovina pasme
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CENA ZA INDIVIDUALNI PRIHOD S SVOJIM OSEBNIM 
VOZILOM
 /SAMO PRENOČITEV Z ZAJTRKOM V ISTEM HOTELU/

PRIHOD:  petek zvečer 10. 8. 2007
ODHOD:  ponedeljek zjutraj – po zajtrku 13. 8. 2007

V ENOPOSTELJNI SOBI: cena 212 EUR
V DVOPOSTELJNI SOBI: cena 152 EUR za osebo
V TROPOSTELJNI SOBI:  cena 127 EUR za osebo

CENA za kužka je  7 EUR na dan

STORITVE: 3 x prenočitev z zajtrkom, stroški rezervacije in 
nakazila ter organizacija

Ker bo verjetno hotel zelo oblegan, zaradi izvrstne lokacije /
Lyssach/, ne daleč od Burgdorfa, prijave sprejemamo do 5. maja 
2007.

PRIJAVE: Prijavite se lahko po navadni pošti ali elektronski 
pošti, po faxu, telefonu. Ob prijavi navedite imena in priimke 
udeležencev, naslove in telefonske številke. Po prejemu vaše 
prijave vam bomo poslali račun, na osnovi katerega boste 
plačali akontacijo - 30% cene. Dokončno plačilo mora biti 
urejeno 14 dni pred odhodom!! S plačilom akontacije si 
boste zagotovili mesto v avtobusu, hkrati pa sprejeli pogoje, 
po katerih organiziramo izlet oz. potovanje. Plačilo lahko 
uredite osebno v poslovalnici GAIA PLUS d.o.o., ali pa 
preko banke oz. pošte, kjer boste s podatki iz računa izpolnili 
plačilni nalog (položnico).

INFORMACIJE: telefon 031-566-567, fax: 01-515-28-
82. Informacije tudi: Judita Gorjup Bolka s.p. TURIZEM-
STORITVE, tel.: 041-230-578 oz. 01-510-89-61, E-pošta: 
ditka.gorjup@siol.net

Naša družina se je v začetku marca začasno povečala za štiri tačke. 
Pri nas smo na začasnem naslovu nastanili bernko Varjo, stara je 
8 mesecev in je prišla k nam iz Ljubljane. Poklical me je namreč 
njen skrbnik in povedal, da za psičko nima časa, da jo želi oddati 
in se s to prošnjo obrača na naš klub. Na svoj prvi prosti termin, 
na deževno soboto, sem odšla na naslov, ki mi ga je dal lastnik 
in našla tam prisrčno bernsko dete, seveda čisto podivjano, ki 
je neobladljivo skakala na vse, kar je bilo v njenem dosegu. Ta 
doseg pa je bil razmeroma zelo kratek: slabe tri metre, če sem 
čisto natančna. Psička je bila zaprta v pesjaku in za vsak slučaj še 
privezana. Njena najljubša razvada je bila namreč, da je ušla po 
najkrajši poti s svojega dvorišča, privoščila si je tudi enotedenske 
»počitnice« v Gmajnicah, saj so jo – nečipirano – zasačili na 
potepu. Dosedanji skrbnik je povedal, da se psička rada napoti za 
tujci in da rada koplje luknje po vrtu, o čemer sem se prepričala 
tudi sama. O notranjosti lastnikove hiše pa Varja očitno ni vedela 
ničesar. Gospod je vestno poskrbel za vsa potrebna cepljenja in 
rade volje podpisal dokument o oddaji našemu klubu, Varja pa je že 
v ponedeljek sedela v mojem avtu in se peljala z mano domov. 
Kmalu je osvojila naš hišni red v Predolah. Deep in Thuja sta 
neverjetno prijazno sprejela »azilantko« in ji hitro razkazala prelesti 
našega gozda. Že na prvem sprehodu se je izkazalo, da se Varja 
počuti del našega krdela, nikdar se ni oddaljila iz našega vidnega 
polja in ves čas bivanja pri nas ni bila niti trenutek privezana. S 
Thujo sta raziskovali skupaj, Thuja ji je pokazala svoje skrivne 
rezervoarje vode v drevesnih štorih in ji odstopila svojo igračko. 

Edino težavo so Varji povzročale naše »žametne tačke«: mačka 
Felixa je spravila ob živce in je pristal kot velika puhasta vreča na 
sedemmetrski smreki. Kosilo z vodo vred sem mu nesla v gozd, saj 
se je, ko je bil »zrak že čist«, namestil na štoru in se kujal...mala 
muca Boni si je mislila, da je »vsiljivka« pač prišla zadnja k hiši 
in se ni umaknila s svojega fotelja, ampak je besno pihala, če se ji 
je Varja nevarno približala. Ko je bila razdalja le preveč tvegana, 

NEDOKONČANA ZGODBA O VARJI

Varja   

Mojca z dvanajstimi tačkami

Varja, Deep in Thuja 
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Spoznavanje novih lastnikov

jo je ucvrla na varno. Ampak le za kratek čas.  Po dobrih 24-ih 
urah pri nas je včerajšnja mala podivjanka znala na povelje že lepo 
sesti in prijazno pogledati, ko je čakala na svoj piškot. Skakanje in 

vzpenjanje sva omejili na tisto »najnujnejše«, preizkusili sva hojo 
na povodcu in se naučili vajo »prostor«. Očitno že vajeno glavnika 
smo jo občasno polepšali. Po treh dneh ji tudi pasja vratca niso več 
predstavljala ovire. Sama je lahko izbirala, kje se bo zadrževala in 
niti za trenutek z njo ni bilo dolgčas, saj se mi je Varja prilepila za 
pete. Ko pa sem sedla za pisalno mizo, se je ob nogah zleknila v 
vsej svoji skodrani dolžini in srečna zaspala. Ni potrebno posebej 
poudarjati, kaj je najbolj pogrešala...
Med tem, ko smo se člani krdela ukvarjali s socializacijo in 
habituacijo prisrčne divjakinje Varje, pa je stekla akcija za 
iskanje novega skrbnika. Prizadevna Andreja Vidic je našla 
najprimernejšega kandidata, ki pa je že ob prvem obisku občutil 
celotno Varjino težo v svojem naročju. Če sta bila res ustvarjena 
drug za drugega, bo seveda pokazal čas, vsi vpleteni pa upamo, 
da smo osrečili oba. In kako veseli smo lahko vsi člani kluba, da 
ljudje včasih tudi priznajo svoje zmote in nas pokličejo. Naj bo 
takih zmot in nesrečnih bernčkov seveda čim manj, kajne?

Za pomoč in posredovanje hvala tudi Bernijevemu skladu in 
Kseniji Potočnik.

Mojca Sajovic

Sama bi še odlašala, a ko sem Avreliji omenila, da je letalska 
karta iz Milana v Oslo le 55 EUR je takoj rekla – »pejt greva«! 
In sva šle. Na koncu po kopici dogovorov, ki so splavali po 
vodi, same. Jutranja vožja od Mosta na Soči do Milana, polna 
pričakovanja z moje strani in strahu pred letenjem iz Avrelijine, se 
je nepričakovano hitro zaključila, ko sva v rekordnem času prispele 
na letališče. Bording in vkrcanje nič posebnega, potem pa je sledilo 
navodilo oziroma bolje ukaz »da mi ne bi slučajno spala na letalu«! 
In nisem. Kmalu me je odrešil sudoku, ki ga je Avrelija našla v 
letalski reviji in skoraj bi lahko zadremala, ampak sem bila fer in 
držala obljubo, pa še prav lepo je bilo gledati skozi okno na malo 
Evropo pod nami. Enkrat samkrat nas je turbulenca malo poguncala 
in takrat je prav prišla moja roka za stisk v strahu pred neprijetnim 
pričakovanjem. Pristanek v sončnem Oslu je razkril iskreno plat 
Avrelijinega nasmeha – dobrodošli na Norveškem, sva si voščili. 
Prva dobra izkušnja – ker sva bili 20 minut prezgodnji sva namesto 
malega Forda Fieste na rent-a-carju prevzeli novega, polno 
opremljenega Forda Mondea. Moji šoferki so se kar iskrile oči. 
Še stisk roke za srečno pot in štart – seveda najprej v napačno 
smer. Po 10 km le pogumno povprašam lokalca, kje je Rakestad 
in na moje začudenje pove, da je od tam doma. Seveda sva obrnili. 
Vožnja po lepi norveški pokrajini, večinoma ravnini z manjšimi in 

večjimi posameznimi kmetijami, vse hiške tipične lesene kočice 
– bele, rumene, rdeče – zimska pravljica in midve zadovoljni in 
prijetno presenečeni. Zelo hitro sva ugotovili, da se bo pot vlekla 
kot špageti, saj so norveške cestne omejitve v povprečju med 50 in 
70 km/uro. Ni problema, saj imava časa več ur, preden Gro pride 
iz službe. Prvi postanek črpalka in vprašanje – ali vzamete Eure? 
Ne. Najdeva menjalnico in se nameniva v trgovino po malico. 
Zapustile sva jo v krohotu s kilogramsko štruco kruha in litrsko 
plastenko ledenega čaja – edino, kar nisva imeli namena na tem 
izletu je bilo zapraviti celo premoženje za hrano. Cene so namreč 
tudi do dvakrat višje kot pri nas.
Potem trajekt in še kratka vožnja do cilja. Zadnjih 23 km se je 
vleklo celih 40 minut – brez heca. Gro, lastnica psarne Hiselfoss 
naju je počakala v simpatičnem manjšem mestu Rakestad in naju 
spremila do njenega doma. Takoj so naju pozdravili štirje čudoviti 
berniji. Nisva se predolgo obotavljali in odhiteli k mladičkom 
– leglu, zaradi katerega sva prišle 2500 km daleč. 11 trobarvnih 
kepic, ena bolj simpatična od druge. Čuval jih je 7 mesečni »bratec« 
Vebjorn in mama Kela, ki sicer s svojo družino živi drugje. Leglo 
je bilo skoteno v kletni sobi, kjer ponavadi spijo gostje (tudi 
nama so tam postlali) in kjer je postelja, ki gosti vzrediteljico 
prve tri tedne, dokler so mladički v kotišču. Nato jih prestavijo 

TRODNEVNE NORVEŠKE SANJE

Gro Solberg, Ola, Vebjorn in malčki   Stig in Line z delom svoje pasje družine
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v pritličje v nekakšno utility sobo, ki je obenem tudi družinska 
kopalnica. Malčki tu spremljajo vsakodnevno družinsko življenje, 
se spoznavajo s pralnim strojem, tušem, ropotom pospravljanja, 
glasbo.... na voljo imajo igrače, boks, košare, pogrinjala in umetne 
kože ali pa talno ogrevana tla. Iz tega prostora imajo izpust na 
teraso za dnevno opravljanje potrebe. Dnevno preživijo zunaj na 
snegu kako uro časa – odvisno od temperature.
In sva jih opazovali, izbrali že prej potencialnega »zmagovalca« 
in zadovoljni ter utrujeni po okusni večerji odšli spat. Seveda mi 
misel na novo kepico ni dala spati, potem pa me je premagala 
utrujenost. 
Tako prijetne domače hiške že dolgo nisem videla. Vsak kotiček 
skrbno načrtovan, stene polne bernskih fotografij, priznanj iz 
razstav, spominkov... Veliko strokovnega branja za lahko noč in 
seveda izredna gostiteljica. Gro se nama je z veseljem posvetila 
in debatirale smo ves čas – o bernijih seveda. Hkrati nama je 
pomagala splanirati izlet do psarne Dale-Gudbrand. Posodila 
nama je celo njen GPS, ki pa se žal ni obnesel, a sva predsednika 
norveškega bernskega kluba Stiga Odenruda in njegovo partnerko 
Line vseeno našle – po petih urah vožnje, nenazadnje mimo 
prečudovitega sladkovodnega jezera malo pred Lillehamerjem. 
Line in Stig sta naju tako prisrčno pozdravila, naju povabila na 
čaj in nama pokazala njihovo leglo – 4 tedenske mladičke sredi 
dnevne sobe. Občutek sem imela, da imajo pri hiši dojenčke, ne 
pa kužke. Nobenega neprijetnega vonja, ravno tako kot pri Gro 
nisi videl dlake na tleh, vse skrbno pospravljeno in čisto, kotišče 
praktično postlano s pisano dekico in podloženo s papirjem za 
menjavo zaradi lulanja. Psički pa luštni, kot smo že navajeni. Ob 
klepetu sta nama predstavila vsakega psa posebej – tu namreč živi 
8 odraslih bernijev in stalno kakšno leglo. Kadar se psice gonijo 
imajo v mali hiški par kotičkov, kamor umaknejo samce, ko niso 
pod nadzorom. Tako pri Line in Stigu kot pri Gro vse prehode v 
sobe varujejo praktične dvižne lesene ograjice, tako da je mogoče 
psom po potrebi onemogočiti vstop v posamezen prostor ali pa jih 
ločiti. Stig je tudi preurejal kombi, v katerega sta vgradila 4 pasje 
bokse in ležišče za njiju, tako da lahko sedaj s seboj vzameta vse 
pse, kadar se odpravita na razstave. Po klepetu in okusni malici 
smo se poslovili – nama se je že mudilo, saj naju je čakala dolga 
vožnja do Gro, Stig pa se je odpravljal na klubsko sejo. Sledila je 
zahvala ter povabilo v Slovenijo in se vidimo na razstavi v Švici. 

Vožnja nazaj je bila prav posebna, saj je Avrelija ugotovila, da ima 
Mondeo tudi dolge luči! Od zdaj naprej nama nočna vožnja po 
neznanih cestah ni več delala preglavic.
Gro je ta večer še prav posebej dobro skuhala – rakce s skrivnostno 
belo omako (po dolgem prepričevanju nama je zaupala, da se 
prašek kupi v trgovini in je postopek izdelave podoben kuhanju 
instant juhe), malo zeliščnih dodatkov in zelenjavo. Okus izvrstne 
pečene ribe od prejšnjega večera je bil le še spomin. Ta večer smo 
klepetale o vzreji, pa zdravju, vzrejnih pravilnikih, dednih hibah, 
razstavnem sistemu in še čem. Pri Stigu sva kupili dve obsežni 
knjigi – eno o norveških prvakih in zgodovino vzreje na Norveškem 
– vse pomembnejše pse norveških psarn. Izredno zanimivo branje. 
Z Gro smo obdelale nekaj krvnih linij, saj evropsko vzrejo izredno 
dobro pozna. Že samo njeni nasveti in pogledi na posebnosti pasme 
so bili vredni izleta. Še nepogrešljivo crkljanje malčkov in počitek. 
Žal je bil tretji dan tudi zadnji dan in ker letalska družba, s katero 
sva leteli ni dovolila prevoza živih živali sem odšla pomirjena, saj 
sem vedela, da se čez teden dni vrnem – po Norda (takrat je bil še 
vedno Wolf). Vožnja nazaj do letališča spet zelo prijetna, saj sva 
imeli ogromno tem za obdelati. Na letališču so me v prvi trafiki 
rešili, ker so imeli sudoku in sem vedela, da bom manjkajoče urice 
spanja lahko nadoknadila med letom. Polet je bil miren, sicer z 
manjšo zamudo, a zahajajoče sonce nad belimi koprenastimi 
oblaki je poplačalo čakanje. Poleg tega pa sva v letališčnem bifeju 
uspeli zapraviti še zadnje norveške krone. Malo grenak priokus, 
ker kepica še ni doma, ampak istočasno veliko pričakovanje nove 
poti na sever naslednji vikend. In najin zaključek – še greva na 
Norveško!

Urša Škof

           Leglo »W« psarne Hiselfoss

POVZETEK DELNEGA ZBORA SODNIKOV ZA PASMO BERNSKI 
PLANŠARSKI PES – KD Ljubljana, Brdo, 13.12.2006

Tokratnega zbora sodnikov so se udeležili sodniki: mag. Blaž Kavčič, Marija Kavčič, Cvetka Bogovčič, Janez Plestenjak, Rajko Rotner, 
Denis Kuzelj, Jelka Simčič, Lidija Okleščen; ter člana SKBPP Miloš Jankovič in Urša Škof.
Po uvodnem pozdravu predsednika vzrejne komisije in sklicatelja Zbora sodnikov za BPP, Rajka Rotnerja, je bilo predstavljeno 
delovanje vzrejne komisije v preteklih letih. Na podlagi predstavljenih rezultatov iz vzrejnega arhiva SKBPP je diskusija potekala 
predvsem v smeri, kako povečati število psov in psic z vzrejnim dovoljenjem, zato se je omizje vprašalo, če ni morda smiselno prilagoditi 
slovenske predpise glede omejevanja izdaje vzrejnih dovoljenj predstavnikom pasme evropskim, predvsem glede rezultatov RTG slikanj 
kolkov in komolcev. Večina prisotnih se je strinjala, da bi bilo v bodoče potrebno sprožiti debato o tem, da se dovoli paritve s psi z 
RTG izvidi kolkov C in komolcev 1. Zagovorniki so poudarjali predvsem malo številčno populacijo slovenskih berncev, evropske 
izkušnje ter izkušnje, ki kažejo, da psi s C kolčno oz. 1 komočlno displazijo normalno živijo, brez težav pri gibanju. Rajko Rotner 
je to debato prestavil za naslednji zbor sodnikov v letu 2007. Pojavilo se je tudi vprašanje, kako zaščititi resne vzreditelje, ki skrbno 
načrtujejo rodovniške paritve, na drugi strani pa jim »konkurenco« delajo preprodajalci in »ljubiteljski« rejci, ki prodajajo nerodovniške 
bernce nepreverjenih potomcev. Dana je bila tudi pobuda, da bi v bodoče zaradi zniževanja stroškov združevali vzrejne preglede več 
klubov. Cvetka Bogovčič je omenila tudi povečanje števila privedenih psov na vzrejne preglede s slabšim karakterjem in izpostavila 
skrb za izločanje problematičnih predstavnikov pasme iz nadaljnje vzreje. Izglasovan je bil tudi sklep o novih članih vzrejne komisije, 
ki jo sedaj sestavljajo: predsednik Rajko Rotner, strokovni članici Cvetka Bogovčič in Marta Bandur; ter člana Miloš Jankovič in Urša 
Škof. Predsednik Kinološke zveze Denis Kuzelj je na koncu še pohvalil delo kluba oz. vzrejne komisije v preteklem obdobju, posebej 
zgledno vodenje arhiva in dokumentacije, ter podal pobudo za spremembo usmeritev omejevanja kolčne in komolčne displazije glede 
na Evropske smernice v prihodnje.      

Urša Škof
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Zadnja leta so debate okoli kvalitete pitne vode v Sloveniji vedno bolj 
pogoste in načini varovanja vodnih virov postajajo eno glavnih političnih 
orodij pred lokalnimi volitvami. Mi pa se še vedno slepimo, da je naša 
voda še dobra. Morda sem imela smolo, da sem se za diplomsko nalogo 
lotila ravno krajinske preureditve vodozbirnega območja Hrastje v 
Ljubljani, iz katerega se napaja večina Ljubljančanov, ker sem skozi 
analize kvalitete načrpane vode ugotovila, da so naši vladni veljaki 
z vstopom Slovenije v EU naše obstoječe predpise o še dovoljenih 
količinah določenih škodljivih snovi v pitni vodi bogato omilili – vse v 
skladu z EU. Torej po načelu – če smo v EU pa še pijmo slabšo vodo, 
tako kot druge države članice.
Kje sem se resnično zamislila? Sama vode spijem občutno premalo, da 
bi me resno skrbelo za lastno zdravje. Raje uživam »boljše« napitke 
– sladkane in gazirane pijače (ki večinoma seveda bazirajo na vodi). 
Vendar moja dva psa spijeta vsak po dobra 2 litra vode dnevno. In kaj 
pijeta? Štiri pestricide, ki se v telesu razkrajajo od 20 do 50 let (med 
njimi največjo koncentracijo karcenogenega atrazina), težke kovine 
(arzen, svinec, baker, kadmij, živo srebro...), organska onasneževala 
(benzen, toluen, dioksine, PCB, mineralna olja...), klor, vodni kamen... 
In če omenim še to, da so ti testi opravljeni na samem mestu črpanja, 
večina cevi ljubljanskega vodovoda pa je bodisi svinčenih ali azbestnih, 
potem naprej raje sploh ne razmišljam. Pa vendar me ob porastu rakastih 
in ledvičnih obolenj pri naši pasmi preveč iritira, da bi si še naprej 
zatiskala oči. O svojem zdravju seveda še vedno ne razmišljam... In 
sem razmišljala o alternativi – ustekleničeni vodi. Zelo je že popularna, 
vsi trgovski centri ponujajo veliko vrst in znamk, cene so ... no, cen 
smo se pač že navadili. Potem pa spet obvestilo, ki kroži tudi po spletni 
pošti, o slabi kvaliteti flaširane vode. Poleg tega mora biti taka voda 
»obstojna«, da lahko tedne čaka na policah na kupca – torej je zopet 
kemija vmes. Naslednja opcija pa me je doletela povsem po naključju. 
Ko sva z Ljubotom začela z novim poslom, nama je poslovni partner 
predstavil vodni filter. Imenoval ga je »izvir najboljše pitne vode 
doma«. V začetku skeptična sva prisluhnila razlagi, kako deluje, saj 

sva poznala razna cedila in filtre z aktivnim ogljem, ki vodo le delno 
prečistijo. Tokrat me je sistem popolnoma prevzel. Ta filter združuje 
tri tehnologije – komprimiran stisnjen ogljikov filter v površini 20 
nogometnih igrišč, skozi katerega teče voda in ki prepušča delce 
manjše od 25 mikronov (ostali filti imajo od 40 mikronov prepustnosti 
dalje) in zaustavi 140 mehanskih onesnaževalcev; UV žarnico, ki 
pobije patogene mikroorganizme; ter pametno glavo, katera kaže 
dejansko porabo filtra in omogoča enostavno uporabo. Filter prečisti 
5000 L vode oz. je uporaben 1 leto pri normalni porabi 4-članske 
družine (nas štejem v to skupino, ker nimam otrok imam pa dva psa, 
ki spijeta za 4 ljudi). Ker je narejen za Američane je njegova uporaba 
izredno enostavna. In kar me je najbolj prevzelo – filter je pretočen, kar 
pomeni, da nima rezervoarja, kjer bi se lahko zopet nabirala nesnaga. 
In še kaj prepušča – vodik, kisik in zdravju koristne mineralne snovi. 
NSF, neodvisna organizacija ga uvršča na 1 mesto med filtri v Evropi 
in trdi, da nima konkurence.
Pa sem bila pečena! Vznemiril me je še en podatek, ki je izkušnja 
mojega prijatelja, kateri uporablja ta filter že drugo leto. Filterni 
vložek je po letu dni uporabe osušil in stehtal. Prej bela mrena je bila 
popolnoma črna, njegova teža pa za 650 gramov višja od novega filtra 
– ob tem ni bilo več vprašanje – filter da ali ne, le še – filter takoj ali 
naslednji mesec. In smo ga kupili takoj! 
Kaj pravita King in Nord? Očitno sta kar naenkrat veliko bolj žejna, 
saj spijeta občutno več vode – posebej King, ki prej ni veliko pil. Po 
tednu dni uporabe navadno vodo direktno iz pipe sumljivo vohata in se 
je izogibata. Kaj pravim jaz? Voda je končno voda - brez okusa in brez 
vonja! Tolaži me le še dejstvo, da se bodo ljudje v bodoče odločali za ta 
edinstven vodni filter ravno tako pogosto, kot se odločajo za klimatske 
naprave v avtomobilih – če je pri tem glavni razlog naš pes, smo mu 
lahko toliko bolj hvaležni.

Za več informacij me lahko pokličite na GSM: 041 978 717.
Urša Škof

FOTO ZGODBA
Poglejte, kaj se mi je zgodilo v BTC-ju! Kadar si takole zavozlam noge v agilityju, nujno potrebujem nosača. Pasji  pozdrav!

Dimon Šercer iz Kočevja

Dimon pred prepreko                                           Slalom         Prikaz treninga reševanja

KAJ PIJEJO NAŠI BERNIJI?

Američanka Linda Tellington Jones se z metodo dotika ukvarja 
že več kot 30 let. Začela je s problematičnimi in poškodovanimi 
konji, nadaljevala s psi, pa tudi z divjimi živalmi, potrebnimi njene 
pomoči. Sodelovala je pri snemanju filma Free Willy in kitom 
orkam nudila terapijo s pomočjo svoje preizkušene metode. 
Metoda TT. E.A.M. (Tellington Touch Equine Awarness Method) 
pri psih obsega vaje vodenja na povodcu in posebne dotike, s 
katerimi opisujemo krogce. »Krogci so kot jezik brez besed,« 

pravi Linda. Poglobi se odnos med človekom in živaljo, poživi se 
funkcija celic. Večina nezaželenih oblik vedenja izhaja iz neugodja 
v telesu psa. V začetku, dokler niso bile z meritvami potrjene 
kemične reakcije v celicah pod vplivom čustev, je Linda intuitivno 
opisovala svojo metodo kot sproščanje strahu in neugodja iz 
telesa živali. Danes vemo, da je TT učinkovita in z znanstvenimi 
meritvami preverjena metoda pri celem nizu težav, ki jih imajo 
naši štirinožci v vsakdanjem življenju, terapevti in veterinarji pa 

ALTERNATIVNI KOTIČEK

METODA LINDE TELLINGTON JONES – LEGENDE TERAPIJE DOTIKA IN 
UTEMELJITELJICE SVETOVNO ZNANE ŠOLE »TT.E.A.M.«
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metodo v svetu priznavajo kot preizkušeno in učinkovito:
- za sproščanje, odpravljanje stresa in šokovnega stanja
- za odpravljanje agresivnega in dominantnega vedenja ter strahu
- za izboljšanje gibalnih sposobnosti, 
- kot terapijo bolečine pri kolčni in komolčni displaziji
- za izboljšanje fertilne sposobnosti, odpravljanje simptomov lažne 

brejosti
- za lajšanje težav pri uhajanju urina
- za poživitev imunskega sistema, regeneracije tkiv
- kot velik uspeh pri hiperaktivnih psih
- po kirurških posegih in poškodbah priporočajo mnogi veterinarji, 

ker je tako delo s psom uspešnejše
- izboljšamo splošno počutje, za znatno izboljšanje problematičnega 

vedenja in učnih sposobnosti ter koncentracije
- kot pomembna metoda za pripravo na napore (stresne situacije, 

potovanja, porod, razstave, izpiti, delovne naloge lavinskih psov 
in ruševinarjev)

- za lajšanje starostnih tegob
- za odpravo strahu pred grmenjem in pokanjem petard
- za odpravo slabosti med vožnjo
 
Metoda ima akumulativen učinek in za razliko od masaže, ki 
sprošča mišičje, tu pes sam išče nadaljnje dotike. Odprejo se živčne 
povezave z možgani in vzpodbudi se celična aktivnost. TT je 
oblika neverbalne komunikacije z živaljo in je bila tudi znanstveno 
potrjena. Seveda pa jo potrjujejo tudi neštete delavnice, ki jih vodi 
Linda Tellington. Po svetu dela v 26 državah, med drugim tudi pri 
nas, več kot 1000 usposobljenih terapevtov, ki so opravili šolanje. 
Veliko od njih deluje v zavetiščih za pse in morajo s prestrašenimi 
in travmatiziranimi psi najprej opraviti nekaj terapij, ker jih le tako 
lahko usposobijo za posvojitev. Linda Tellington sama in srečanje 
z njo pa je pravo doživetje, še posebej, ko opazuješ očiten napredek 
pri živalih, s katerimi komunicira na preprost način, razumljiv in 
dosegljiv vsakomur. Brez dvoma je to je edinstvena izkušnja. 
Vaje za vodenje na tleh se opravljajo s pomočjo posebej 
postavljenega labirinta in oglavnice Halti v kombinaciji s 
klasično ovratnico. Linda odločno zavrača uporabo ovratnice na 
zateg, saj se z njo prepreči psu sproščeno obnašanje in mišljenje. 
Pes se namreč s celim telesom skuša upreti stresu, ki mu ga še 
dodatno povzroča vodnik z zatezanjem. Če je pes napet, impulzi 
iz možganov ne morejo potovati po telesu. Tako je pes pod 
vplivom adrenalina (enako kot človek) pripravljen na beg ali 
spopad, nikakor pa se ne more osredotočiti na nalogo, ki je pred 
njim.  Povodec je pripet na ovratnici in oglavnici hkrati, s slednjo 
psa terapevt le usmerja in ne vleče. S hojo skozi labirint se prične 

pes zavedati svojega položaja v prostoru in lastnega telesa, 
izboljša se ravnotežje, samokontrola, natančnost, koordinacija 
gibov.  Zanimivo je, da podobno metodo uporabljajo nevrologi 
pri terapiji otrok z nevrološkimi motnjami. Izboljša se namreč 
pacientova predstava o telesu v prostoru. Pri terapiji – enako kot 
pri učenju - je izredno pomembna tudi komunikacija: pes znano 
osebo rad gleda v oči, tujca pa ne. Zato prestrašenega psa nikdar 
ne gledamo v oči, prav tako se s prestrašenim psom nikdar ne 
igramo na način, ki vzpodbuja agresivnost. Vedeti moramo, da je 
vzrok za večino agresij strah: tega pa je treba spoštovati. Zadnjega 
dela telesa se pes na splošno zelo slabo zaveda, zato je potrebna 
previdnost in postopnost ter posebne metode s povijanjem. 
 
Pri obravnavanju šestih psov z različnimi vedenjskimi in 
zdravstvenimi težavami sta na delavnici, ki jo je imela Linda 
Tellington  - po naših podatkih – na edini njeni delavnici v 
Sloveniji doslej, prav gotovo izstopala rotvajlca, ki sta imeli hude 
travmatične izkušnje. Linda je ugotovila, da je eden od obeh  
prestal izredno grobo šolanje in je izjemno prestrašen, zaradi 
agresije pa je življenje z njim praktično nemogoče. Vodnica tega 
psa se je morala zavedati, da je vzrok agresije strah in to zavedanje 
mora občutiti tudi pes. S psom je potrebno komunicirati v celih 
stavkih, ne le preko povelj. Prisotni skrbniki psov so ugotavljali, 
da je skrajni čas, da se tudi v našem načinu šolanja nekaj premakne 
na bolje in v korist psov. Klasično šolanje, je dodala Linda, je 
primerno le za rezultate na povodcu: v trenutku, ko je pes spuščen, 
pa ne uboga več, ker si enostavno ne želi več biti z vodnikom. 
Masažni gibi delujejo predvsem na mišice, »T« dotiki v obliki 
krogcev pa – kot že rečeno – vzpodbujajo živčne povezave z 
možgani in aktivirajo celično aktivnost. Krožni gibi, ki obsegajo 
cel krog in eno četrtino, se pričnejo vedno na spodnji točki kroga, 
večinoma pa gre gibanje v smeri urinega kazalca (v izjemnih 
primerih tudi v obratni smeri). Psa je potrebno najprej umiriti z 
božanjem in s t.i.«ušesnim dotikom«, ki sprošča in učinkovito 
preprečuje posledice stresa. 

Glede na izredno širok spekter delovanja metode Linde Tellington, 
primerne za domačo vsakdanjo rabo, bi bilo primerno po vzoru tujih 
društev in klubov tudi za naše skrbnike psov organizirati izčrpnejše 
delavnice, namenjene skupinski terapiji slabo socializiranih psov in 
tečaje za skrbnike psov z določenimi zdravstvenimi oz. vedenjskimi 
težavami (displazija, strah, agresija, lažna brejost, alergije, artritis, 
slab zadah, neželeno lajanje, uničevanje predmetov in kopanje itd.) 
pod vodstvom usposobljenih terapevtov.

Mojca Sajovic

Atopični dermatitis, to je vnetje kože zaradi nagnjenosti k alergijam 
in alergija na hrano sta poleg preobčutljivosti na bolšji pik 
najpogostejši alergijski kožni obolenji pri psih. Atopija se pojavlja 
v približno 10%, alergija na hrano pa v približno 1% vseh dermatoz 
v mali praksi, vendar je o dejanski pojavnosti v obeh primerih 
težko govoriti, saj lastniki zaradi nekaterih blagih simptomov, ki jih 
opazijo pri svojih ljubljenčkih, niti ne obiščejo veterinarja, oziroma 
ga obiščejo zaradi simptomov, ki jih običajno ne povezujemo 
primarno z alergijami (npr. občasno vnetje zunanjega sluhovoda). 
Zanimiv je tudi podatek, da je okoli 30% psov, ki so preobčutljivi 
na hrano, hkrati tudi atopičnih ali preočutljivih na bolšji pik.
Atopija je genetsko pogojena, kronična, srbeča kožna bolezen, pri 
kateri pacient postane občutljiv na antigene iz okolja, ki sicer pri 
zdravih živalih ne bi povzročili bolezni. Do vdora antigena pride 
lahko preko kože, z vdihavanjem in tudi z zaužitjem, kar pri psih 

s prirojenim nagnjenjem k bolezni sproži produkcijo alergensko 
specifičnih snovi. Alergeni, ki najpogosteje povzročajo atopijo pri 
psih so pršice, hišni prah, perje, cvetni prah plevelov, trav in dreves. 
Prvi klinični znaki se pri 70% atopičnih psov pojavijo med 1. in 
3. letom starosti, najpogosteje v obdobju od pomladi do jeseni. V 
80% primerov so klinični znaki nesezonski. Začetni znak je srbež 
na področjih brez vidnih sprememb ali pa z blago, difuzno rdečino. 
V zadnjem času ugotavljajo, da je najpomembnejši vdor antigenov 
preko kože, tako je tudi logično, da so znaki najbolj izraženi po 
obrazu, uhljih, stopalih in trebušnih delih telesa. Kožne poškodbe 
so pri obolelih psih ponavadi povezane s praskanjem, naknadno 
bakterijsko ali glivično infekcijo ter sekundarno seboreično 
boleznijo kože (=lojavost) in se kažejo v obliki brezdlakih mest, 
bunkic in gnojnih mehurčkov, močnejše obarvanosti kože in lišajev. 
Atopijo lahko pogosto spremljata vnetje zunanjega sluhovoda in 

VETERINARSKI KOTIČEK

ATOPIJA IN ALERGIJA NA HRANO PRI PSU
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NASLOVI, KJER SO VAM VEDNO NA RAZPOLAGO INFORMACIJE IN POMOČ:
SLOVENSKI KLUB ZA BERNSKE PLANŠARSKE PSE

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

• predsednica: Mojca Sajovic, Predole 23, 1290 Grosuplje (tel. 
01 7872 788, faks: 01 786 51 46, GSM 041 63 16 16, e-mail:  
astra10@siol.net ) 

• predsednik vzrejne komisije – strokovni vodja Rajko Rotner, 
Stična 107, 1295 Ivančna Gorica (tel. 01 787 85 68, GSM 041 39 
11 41, e-mail: rajkorotner@yahoo.com )

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

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

• blagajničarka: Avrelija Sivec, Most na Soči 44, 5216  Most na 
Soči (tel. 05 381 30 06, GSM 040 437 490, e-mail: avrelija@bi-
as.si  )

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

• ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Bojan Pintarič, Janez 
Jančar, Ivanka Frešer

• Informacije – nasveti: Vlado Smole, Slov. Bistrica (tel. 02 818 23 
71, GSM 031 435 309), 

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

• Skrbnik registra in urednik spletnih strani: Miloš Jankovič, 
Kidričeva 78, 1236 Trzin (GSM 051 608 932, e-mail: 
milosjanko@volja.net )

SKBPP na spletu 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,...  

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)

vnetje očesne veznice (=konjunktivitis). V približno 40% primerov 
se atopija kaže v po celem telesu razširjeni kožni obliki. Poleg 
kožnih znakov se lahko pri atopiji pojavlja tudi nahod, astma, 
siva mrena (=katarakta), motnje v prebavnem traktu, hormonska 
preobčutljivost in motnje spolnega ciklusa.
Preobčutljivost psov na hrano je nesezonsko, srbeče kožno obolenje, 
povezano z zaužitjem določene sestavine, pri čemer lahko gre za 
pravo alergijsko reakcijo ali netoleranco neke sestavine v hrani in 
je lahko vzrok 20-35% nesezonskega srbeža pri psih. Prvi znaki 
se velikokrat pojavijo pri zelo mladih psih in če so ti mlajši od 
6 mesecev, je preobčutljivost na hrano verjetnejša od atopije. 
Alergijo lahko ugotovimo v katerem koli obdobju leta in ni tipično 
vezana na nedavno spremembo hrane pri psu. Najpogosteje (tudi 
do 80%) so psi preobčutljivi na govedino ali kravje mleko, nato 
na žitarice (pšenica, soja) in  dodatke hrani (10%), redke pa so 
preobčutljivosti na svinjino, konjsko meso, piščančje meso, jajca 
in ribe. Glavni klinični znak je ponavljajoč, običajno nesezonski 
srbež obraza, stopal in sluhovodov, ki ga lahko spremlja rdečina. 
Pri pregledu živali opazimo po koži že naštete spremembe, ki so 
nastale kot posledica obolenja. Poleg simptomov kože so možni še 
gastrointestinalni, respiratorni in živčni simptomi.
Ko veterinar sprejme dermatološkega pacienta, bo najprej vzel 
izčrpno anamnezo, ki najpomembnejši del pregleda. Med podatke, 
ki ga bodo zanimali, spadajo starost psa, od kdaj ima težave, kje se 
pojavljajo, ocena stopnje srbeža, cepljenja, odpravljanje notranjih 
zajedavcev, kje pes živi, kje se giblje in seveda, s čim ga hranimo. 
Vprašal bo tudi po morebitnih drugih spremembah, ki jih je lastnik 
opazil (npr. vedenjske spremembe, solzenje,…), o spremembah v 
apetitu in žeji. Pomemben je tudi podatek o tem, ali je v družini še 
kakšna žival in če imajo tudi lastniki kakšne kožne težave. Nadalje 
je pomembno kdaj in s katerim insekticidnim sredstvom je lastnik 
odpravljal bolhe pri psu in če je bil predhodno že zdravljen zaradi 
kožnih težav (kdaj in s čim). Sledi fizikalni pregled in postavitev 
diagnoze, ki bi lahko prišle v poštev. Ponavadi se odvzamejo tudi 
kožni ostružki za pregled na garjavost (demodikozo), ki je hitra in 
neboleča preiskava. Nadalje se opravijo serološki alergijski testi na 
prisotnost specifičnih IgE protiteles (npr. travne mešanice, drevesne 
mešanice, pršice, sojino zrnje, pšenica, riž, oreščki,…). 
Pozitivni alergijski testi niso predpogoj za diagnozo atopije. Možno 
je diagnosticirati atopijo navkljub negativnim alergijskim testom, 
kar se včasih dogaja, vzroki pa so lahko različni (vpliv nekaterih 
zdravil- antihistaminiki, glukokortikoidi, sedativi, odsotnost 

pomembnih antigenov v asortimanu testa,…).Alergijski testi so 
uporabni za izbiro antigenov pri pripravi zdravila za desenzibilizacijo 
in to je tudi edina prava indikacija za opravljanje alergijskih testov. 
Diagnozo postavi veterinar na podlagi anamneze, kliničnih znakov, 
izključevanja diferencialnih diagnoz in alergijskega testiranja.
Na voljo sta dva tipa alergijskih testov, noben pa dokončno ne 
potrjuje niti ne izključuje alergije. Uporabni so za demonstracijo 
antigenov, na katere je žival preobčutljiva in ki bi lahko povzročali 
klinične znake atopije. Na KKMŽ Veterinarske Fakultete v Ljubljani 
opravljajo ID teste, kadar je to le mogoče in trenutno testirajo 34 
antigenov, ki so bili izbrani na podlagi ugotovitev drugih evropskih 
strokovnjakov o pogostnosti pozitivnih reakcij in pa na podlagi 
rastlinja, ki se nahaja v naši regiji.
Anamneza in klinični znaki pri alergiji na hrano so velikokrat 
identični tistim pri atopičnem dermatitisu, poleg tega so nekateri 
psi hkrati občutljivi na snovi iz okolja in tiste iz hrane. Za 
izključevanje oziroma potrjevanje alergije na hrano je potrebna 
t.i. hipoalergena eliminacijska (=izločevalna) dieta, ki jo sestavi 
veterinar na podlagi védenja o celotnem spisku hrane, ki jo je 
pes v svojem življenju že zaužil. Čeprav je zaradi zamudnosti 
priprave za nekatere lastnike nesprejemljiva, je doma pripravljena 
dieta najboljša v času preizkusa. Kadar to ni mogoče, lahko enako 
dobre rezultate dajo hidrolizirane komercialne diete. Diagnozo se 
dokončno potrdi z ugotovitvijo reakcije na izpostavitev prvotni 
dieti (provokacijska dieta).
Alergija na prehranske pršice je v zadnjem času opisana kot 
samostojna bolezen, pri tem so psi občutljivi na tiste vrste pršic, ki 
živijo v določenih vrstah hrane (moka, žita, sir, briketirana hrana). 
Občutljivost ugotovimo na podlagi alergijskega testa, zdravimo 
pa z izogibanjem antigenu (doma pripravljena ali konzervirana 
dieta!). 
Alergijo na bolšje pike ugotovi veterinar s pomočjo anamneze, 
kliničnih znakov in alergijskega testiranja, zdravi pa se s 
popolno izločitvijo zajedavca z živali in okolice!!!. Vzpostavitev 
neobčutljivosti organizma ni uspešna in se ne izvaja.

       

Povzeto in prirejeno iz Zbornika referatov XX. Simpozija o aktualnih 
boleznih malih živalih, prispevek dr. Tine Kotnik, stran 43-46.

Ksenija Potočnik
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KLUBSKE UGODNOSTI marec 2007
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.

§ 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.

§ 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.

§ 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 19.500 €), ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE PSA (pokriva 
dogovorjeno vrednost psa 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 110,65 €, ponudba velja le za sklepanje zavarovanja preko našega 
kluba. 

§ 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

§ ORKA Kovač k.d. nudi članom kluba 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 %. 

§ 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.

§ NOVO: Frizerski salon Petra, Dolenjska cesta 250, 1291 Škofljica 
(Robert Ilc, direktor) nudi članom kluba popust pri storitvah, ki jih 
opravlja salon (frizer, manikura, solarij, masaža) v višini  15%! 

§ NOVO: AUTOCOLLANT BERNI nalepke, predpražniki, obeski za 
ključe, pogrinjki, razglednice; 10%-NI POPUST ZA ČLANE KLUBA 
nudi podjetje VRAMI d.o.o., Ljubljana, Podjunska 22, Ljubljana. 
Tel: 01 515 15 60, GSM: 041 750 676, web: www.vrami.si, e-mail: 
info@meradog.si

§ NOVO: HIMALAYA VET HERBAL HEALTH CARE naravni 
zeliščni izdelki za pomoč pri zdravstvenih težavah PREDNOSTNO NA 
VOLJO ZA ČLANE SKBPP! Naročila proizvodov na sedežu kluba, 
na tel. št. 041 63 16 16 ali po e-pošti do zadnjega četrtka v mesecu, 
dostava je predvidena na klubskih srečanjih “BERNSKE URICE” vsak 
prvi četrtek v mesecu v Grosuplju (Pivnica Anton) ali po dogovoru. 
zastopa Ayurveda svetovanje Oblak Bojan s.p., ki jamči 20% nižje cene 
od maloprodajnih.

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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