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BESEDA UREDNIKA

QUO VADIS,  
SLOVENSKA KINOLOGIJA?
Slovenci smo poseben narod, to nam priznavajo tudi tujci in 
tega se vse pogosteje zavedamo tudi sami. Nismo zdravi, če 
nismo bolni... in nismo srečni, če nismo nesrečni.... Te naše 
narodne značilnosti se žal odražajo tudi v kinologiji. Tako 
imam skoraj vsak dan opraviti z  ljudmi, ki želijo na vsak 
način na vrat na nos skočiti v nesrečo. Kupujejo namreč 
mladiča bernčka, »samo zase«, »brez papirjev«, »tistega od-
večnega v rodovniškem leglu«,.... ali pa so takega mladička 
celo že kupili. Včasih dolgotrajni pogovori in nazorne iz-
kušnje drugih zaležejo, drugič spet ne. In potem s klubskimi 
sodelavci poslušamo žalostne zgodbe in poizkušamo reše-
vati žalostne usode. Žal so to le utrinki v primerjavi z vseslo-
venskim odnosom do psov (in živali) sploh. Samooklicani 
»ljubitelji živali« so zamenjali pojem IMETI RAD z zgolj 
IMETI. Iz lastnih izkušenj vem, kako naporno je skrbeti za 
več pasjih duš, da o mačjih, ki so si naš dom same izbrale 
za stalno bivališče, sploh ne govorim.... poleg materialnih 
obveznosti gre tu tudi za skrb, odgovornost, razdajanje, saj 
žival vendar ne potrebuje le polne sklede in tople postelje. In 
nenazadnje: poskrbeti je potrebno tudi za vzgojo in prepre-
čevanje neželene brejosti. 
Uradna slovenska kinologija še nikdar ni bila tako zelo pri-
pravljena strniti svoje vrste in ločiti zrno od plev. Še nikdar 
ni tako sistematično delovala na področju zakonodaje in 
lastne strokovne reorganizacije. In še nikdar ni s tako zavze-
tostjo ponudila roke državi, da bi na področju varstva živali 
in še posebej kinologije naredili skupaj nekaj koristnega. In 
žal še vedno ni našla pravega sogovornika... 
Mi, skrbniki bernčkov, smo, kot vemo, po večini bolj tan-
kočutni in neskončno nas prizadenejo usode zapuščenih in 
zanemarjenih, ki jih po svojih močeh tudi poizkušamo reše-
vati... Imeti bernija je neke vrste poslanstvo, o tem sem se 
prepričala na letošnjem bernskem prazniku v Švici. Toliko 
isto mislečih ljudi na enem mestu, toliko novih znanstev, 
toliko iskrenih prijaznih klepetov ... nobene tekmovalnosti, 
nevoščljivosti, kritikantstva. Samo preprosta velika ljubezen 
do bernijev. In prav je, da jo prinesemo domov in vsak po 
svoje poiščemo najboljši način, da bodo take topline deležni 
vsi kosmatinci. Morda tudi tako, da poiščemo poti do tistih, 
ki imajo kakšno besedo v tej državi. Saj bodo nenazadnje 
kmalu volitve....

Mojca Sajovic, urednica 
predsednica SKBPP in  

podpredsednica Kinološke zveze Slovenije

Sekcija za švicarske pasme (razen za bernske planšarske pse) 
pri Slovenskem klubu za velike pasme in molose vabi na

SREČANJE lastnikov in 
ljubiteljev švicarskih pasem 

v soboto, 15.09.2007 na Janče.
KDAJ?:  po 11. uri.

KJE? 
Pred planinskim domom na Jančah; izhod iz obvoznice LJ-Pol-
je, Zalog; dolina Besnice – Janče.

KDO?
Vabljeni vsi člani sekcije in kluba, člani SKBPP, lastniki švicar-
skih pasem, ljubitelji švicarskih pasem in ostalih psov, bodoči 
lastniki… Skratka vsi, ki ste željni zabave in druženja z ostalimi 
ljubitelji psov.

PROGRAM?
Poleg druženja, jedače, pijače in muzike bo tudi zabavni pro-
gram. Predstavitev RA, agilityja, domača mala šola razstavljanja 
in pa otvoritev I. pasje kopalnice na vzhodnem delu Ljubljane.

Kotizacija na osebo je 12,00 € (2 obroka – žar in na žlico + 2 
pijači).
Prijave sprejemamo do 7.9.2007 na e-mail copova@yahoo.com  
ali na tel številke 041 63 61 61 (Mojca) oziroma 041 46 77 21 
(Dragica) . Plačilo kotizacije bo na samem srečanju.

Srečanje bo v vsakem vremenu in ob vsakem številu prijavlje-
nih.

Prisrčno vabljeni,
Katja Butina, sekcija za švicarske pasme (SKVPM) 

Za vse informacije:
Uroš    041/648-438   
Katja   041/259-668,  copova@yahoo.com
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JESENSKI VZREJNI PREGLED IN PODALJŠEVANJE VZREJNIH DOVOLJENJ  
bo v skladu z določili pravilnika o pogojih vzreje BPP v soboto, 6. oktobra 2007 na ploščadi za Pivnico Anton v Grosupljem v bližini 
vadišča KD Grosuplje predvidoma od 11. 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 (EX-

PORT 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 (EX-

PORT 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 26. septem-

bra 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 26. 

septembra 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 dovo-
ljenja 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 26. septembra 2007 in pri prijavi obvezno navedite svojo 
telefonsko številko, saj boste osebno obveščeni o natančni uri pregleda vašega psa. Pridržujemo si pravico do morebitnih spre-
memb zaradi višje sile, o čemer boste vsi prijavljeni prav tako osebno obveščeni. 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

POPRAVEK
Uredništvu revije Moj Berni Slovenskega kluba za bernske planšarske pse
Spoštovani , žal se moram obrniti na uredništvo vašega glasila v zvezi s prispevkom Povzetek delnega zbora sodnikov za pasmo bernski 
planšarski pes podpisane Urše Škof. Res sem se omenjenega zbora udeležil kot sodnik za navedeno pasmo, vendar moram v popolnosti 
odločno zanikati napisano izjavo v zaključku omenjenega prispevka, da bi kot Denis Kuzelj ali kot predsednik KZS podal pobudo za 
spremembo usmeritve omejevanja kolčne in komolčne displazije glede na Evropske smernice v prihodnje. Nisem podal nobene pobude, 
sem pa izrecno pohvalil arhiv in administrativno delo vašega kluba. Prosim,da v naslednji številki vašega glasila objavite popravek. 

S spoštovanimi pozdravi. 
Denis Kuzelj, predsednik UO Kinološke zveze Slovenije

OBVESTILO
ZA PSIČKO IŠČEMO NOV DOM 
KAJA, PSIČKA BERNSKA PLANŠARKA, stara 6 let, prijetnega 
značaja, zdrava in cepljena, vajena bivanja zunaj, dobra čuvajka, 
prijazna do muc in do otrok, brez rodovnika, zaradi selitve 
skrbnikov NUJNO išče nov dom. Primerna je za skrbnika z nekaj 
izkušnjami in poznavanjem pasme.  Informacije na tel. št. 051 423 
927.
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Pred kratkim so v Postojni odprli bolnišnico za živali, ki daje po-
seben poudarek diagnosticiranju in zdravljenju raka pri živalih. 
Nahaja se ob Cesti v Staro vas in neposredno ob avtocesti A1 Ljub-
ljana - Postojna. Grajena je v treh etažah in se razprostira na 1300 
m2, v hospitalizaciji pa lahko hkrati pridržijo 25 živali.  Bolnica za 
male živali Postojna ima cilj postati specialistična zasebna ustano-
va za zdravljenje živali s poudarkom na zdravljenju raka in tumor-
skih obolenj za širše področje Slovenije, Hrvaške ter obmejni del 
Italije.  Bolnica ni samo prijazna hišnim ljubljenčkom in njihovim 
lastnikom, temveč tudi okolju, saj pridobiva energijo z izključno 
obnovljivimi viri, kot sta lesna biomasa ter sonce.
S Tino sva obiskali bolnico. Ko sva se pripeljali pred stavbo, sva 
bili presenečeni nad velikostjo. Pred bolnico je urejeno parkirišče 
in velika zelenica, kjer je možno sprehajati živali. Imajo dva vhoda 
v stavbo in dve ločeni čakalnici. Ena je namenjena manjšim živa-
lim, druga pa psom. Obe čakalnici krasijo čudovite slike živali, 
tako da lastniki živali že takoj vedo, kam sesesti. Ob vstopu  sva 
bili osupli, saj so pri načrtovanju razmišljali prav o vsem. Izjemo 
so se potrudili, da bi naredili živali in njegovemu lastniku čimbolj 
prijetno in udobno okolje. Imajo vse, kar ste do sedaj morda po-
grešali pri drugih klinikah. Drugačnost je njihova odlika. Recepcija 
spominja bolj na hotelsko kot na bolnišnično.  Barve prostorov in 
opreme so barve zemlje. Tako so prostori bolj domači, topli in de-
lujejo prostorno. Materiali so naravni. Tla so iz peska, ki je prekrit 
s prozorno glazuro. Sedišča so oblikovana tako, da se lahko psi 
zatečejo pod lastnikove noge.  V čakalnici boste mimogrede  našli 
tudi posodo z vodo in posodice s pasjimi piškotki, da se bodo lahko 
naši dragi kosmatinčki malo posladkali med čakanjem na svojega 
veterinarja. V bolnici je omogočen brezžični dostop do interneta 
in urejen internetni kotiček. Stranišče, ki je namenjeno lastnikom 
živali, je zelo prostorno, tako da lahko vzamejo svoje ljubljenčke s 
seboj. Tehtnica za živali pa je skoraj v nivoju s tlemi in je nedrseča, 
zato pes skoraj ne opazi, da stoji na »strašni« tehtnici.

Po obetajočem prvem vtisu je naju sprejel ustanovitelj bolnice prof.
dr.Janoš Butinar, dr.vet.med., ki nama je z velikim veseljem razka-
zal bolnico. V pritličju je šest ambulant za klinične preglede in prvo 
pomoč. Vsaka ambulanta je opremljena z računalnikom. Vodenje 
kartotek, uporaba in arhiviranje izvidov potekajo izključno v elek-
tronski obliki. Računalniški sistem omogoča vsakemu veterinarju 
vpogled v vso dokumentacijo. To je prva bolnica z elektronskim 
vodenjem v Sloveniji.  Vsa oprema, ki jo vidimo v ambulanti, je 
bila izbrana premišljeno in uvožena iz Amerike. Večino pregledov 
opravljajo na tleh. Pregledovalne mize, ki se dvigujejo samodej-
no, imajo pospravljene. Ambulante imajo dobro naravno svetlobo, 
vsaka pa ima tudi pregledovalno luč. V pritličju je stomatološka 
ambulanta, ambulanta za ultrazvočno diagnostiko ter soba z di-
gitalnim rentgenom, pri čemer so slike v digitalni obliki takoj na 
računalniškem ekranu ter na vpogled veterinarju.  Tu sta tudi pros-
tora  za pripravo na operacijo in za pooperativno nego. Nato sva si 

KLUBSKA RAZSTAVA BERNSKIH PLANŠARSKIH PSOV S PODELITVIJO CAC 

v soboto, 10. novembra 2007 
kot del  

CACIB VRTOJBA (10. in 11.11.2007) 
Vrtojba pri Novi Gorici, Slovenija – Športni center HIT 
Sodnika:  Rajko Rotner (SLO) & Marta Bandur (SLO)

Vljudno vas vabimo na našo tradicionalno klubsko razstavo, ki je, ne le zgolj ocenjevanje zunanjosti psov, pač pa tudi družabni 
dogodek, srečanje starih znancev, ljubiteljev pasme in prijetno druženje.

Z letošnjo razstavo se pridružujemo praznovanju 100-letnice matičnega kluba v Švici, ki pomeni tudi sto let organizirane skrbi za 
bernskega planšarskega psa, pri tem pa upamo, da bomo lahko pozdravili tudi množico  gostov iz tujine. Svojo prisotnost je potrdila 

tudi ga.Martha Cehrs, predsednica Švicarskega kluba za bernske planšarske pse.

OCENA Z RAZSTAVE V RAZREDU ZRELIH, PRVAKOV IN VETERANOV ŠTEJE TUDI KOT OPRAVLJENO 
OCENJEVANJE ZUNAJOSTI ZA VZREJNI PREGLED. 

Prijave so možne samo na prijavnem obrazcu ali preko spletne strani www.bernski-klub.si  do 15.10.2007 na naslov kluba:
SLOVENSKI KLUB ZA BERNSKE PLANŠARSKE PSE
PREDOLE 23, SI – 1290 GROSUPLJE
TEL.: + 386 (0)1 7872 788, FAX: +386 (0)1 786 51 46, GSM: +385 (0)41 63 16 16
E-MAIL: ASTRA10@SIOL.NET

Prijavnino pa je potrebno nakazati na TRR: 18309-0091074283  pri NLB - Banki Domžale d.d., SKLIC: SKBPP 2007 in sicer:
1. za prvega psa: 35 €
2. za naslednjega psa: 30 €
3. za razred mladičev, najmlajših, veteranov: 15 €
4. za par, vzrejno skupino: 10 €

OBISK V BOLNICI ZA ŽIVALI POSTOJNA  
(ANIMAL HOSPITAL POSTOJNA)
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ogledali dve operacijski dvorani.  V pritličju so še prostori, kjer se 
strojno operejo operacijski inštrumenti, ki gredo nato v sterilizaci-
jo, in laboratorij.
V kletni etaži so prostori namenjeni hospitalizaciji živali. Tu sta dva 
ločena prostora, tako da so psi in mačke ločeni. Kletke so različnih 
velikosti. So zelo prostorne in imajo ogrevana tla. V neposredni 
bližini namestitvenega dela je tudi kopalnica, kjer osebje poskrbi 
za higieno vašega ljubljenčka. Tu se nahajajo še ostali tehnični in 
servisni prostori, kot so kotlovnica z ogrevanjem z lesno biomaso, 
prostor s CT - računalniškim tomografom, prostor za obsevanje, 
ki je obdan s tri metre debelimi zidovi. Prav tako se v kleti nahaja 
lekarna oziroma prostor za izdajo zdravil s skladiščem. V kleti se 
nahaja tudi prostor za fizioterapijo, ki je opremljen z bazenom s 
tekočim trakom. V tej etaži imajo tudi sobo, namenjeno evtanaziji. 
Opremljena bo kot prijazen dnevni prostor, s kavčem in bo dajal 
vtis domačnosti. Lastnikom psov in drugih ljubljenčkov omogoča-
jo, da se od družinskega prijatelja poslovijo v tišini in miru. Soba 
omogoča zasebnost in odmaknjenost od vsakdanjega dela bolnice.
V mansardi se nahajajo pisarne, predavalnica, kuhinja za osebje 
ter jedilnica. Tu sta tudi dve garsonjeri za dežurne veterinarje in 
gostujoče strokovnjake, obe garsonjeri imata svoji terasi, da se ve-
terinarji po napornih posegih lahko ob pogledu na čudovito okolico 
sprostijo, kar je pomembno tudi za kvalitetno delo osebja. Tu je 
tudi soba za študente veterine, ki so na praksi.

Ustanovitelj in strokovni vodja tima zdravnikov za živali in sode-
lavcev Bolnice za živali Postojna prof.dr.Janoš Butinar je 25 let je 
delal na Veterinarski fakulteti v Ljubljani in se izobraževal po vsej 
Evropi, največ v Veliki Britaniji. Zadnjih deset let dela izključno 
kot kirurg za mehka tkiva s poudarkom na rekonstrukcijski in on-
kološki kirurgiji. Predaval je na številnih seminarjih in kongresih 
iz veterinarske medicine pri nas in v tujini. Njegovo ime najdemo 
pod mnogimi znanstvenimi in strokovnimi članki. Pod njegovim 
mentorstvom je pridobilo naziv magistra in doktorja znanosti kar 
nekaj veterinarjev. Izdal je tudi učbenike iz področij kirurgije in 
anestezije malih živali za študente veterine in veterinarje praktike. 
Znanje in izkušnje želi s pomočjo prijateljev, uglednih strokovnja-
kov iz celega sveta prenesti na svoj kader.
Slovenski klub za bernske planšarske pse je lansko leto zaprosil 
prof.dr. Butinarja za sodelovanje na simpoziju klubov za bernske 
planšarske pse. Mednarodni simpozij na temo onkologije je pote-
kal v Comu (Italija), za to vabilo pa se je prof.Butinar klubu tudi 
zahvalil, saj je očitno, da gre za začetek bolj dolgoročnega sodelo-
vanja. Italijanski klub SOCIETA ITALIANA BOVARO DEL BER-
NESE  je namreč lansko leto razpisal natečaj za dodelitev nagrade 
iz sklada »Alberto Vittone«. Gre za donatorja Alberta Vittoneja, 
nekdanjega predsednika kluba, ki je umrl lansko leto in svojo za-
puščino namenil za bernije v obliki nagrad za najboljše raziskoval-
ne naloge s področja zdravja bernijev. Prof.dr. Butinar je skupaj s 

sodelavci iz Velike Britanije in Nizozemske na letošnjem simpo-
ziju v Burgdorfu (Švica) prejel drugo nagrado v znesku 5.000 €. 
Tema raziskovalne naloge je preučitev povezave med poškodbami 
sklepov in pojavom tumorjev na komolcih in kolenih. Ugotovili 
so, da obstaja povezava in da se lahko po določenem času od po-
škodbe pojavi na teh mestih tumorska tvorba. Temu so bolj podvr-
žene pasme, pri katerih se pogosteje pojavljata displazija in vnetje 
sklepov. Prof.dr.Butinar je še povedal, da to patologijo pripisujejo 
predvsem bernijem, vendar je poudaril, da za tem obolevajo tudi 
druge pasme.
Naj omenim še področje onkologije, saj je zdravljenje, ki ga ponuja 
klinika nekaj novega pri nas. Prof.dr. Butinar pravi, da je možnost 
ozdravitve enaka kot pri ljudeh, se pravi, da ima 50 odstotkov živa-
li teoretično možnost za preživetje. Zdravljenje je na tako visokem 
strokovnem nivoju, da žival lahko živi precej dlje, omogočijo pa 
ji tudi bolj kakovostno življenje. Zdravljenje rakastih obolenj za-
jema kirurško odstranitev tumorjev, obsevanje in kemoterapijo. V 
humani medicini ima pri ozdravitvi rakastih obolenj 50 odstotkov 
zaslug kirurgija (odstranitev tumorja), 40 odstotkov radioterapija 
(lokalno uničenje tumorja z obsevanjem) in 10 odstotkov sistemska 
terapija (citostatiki, hormonska terapija, biološka zdravila). Način 
zdravljenja pa je odvisen od vrste rakastega obolenja, mesta, kjer se 
tumor nahaja, in razširjenosti samega procesa. Ob potrebi se upora-
bi v kombinaciji več metod. Prof.Butinar še poudarja, da nikakor ni 
dopustno, da bi bilo zdravljenje za žival bolj agresivno kot bolezen 
sama. Nikdar se ne zdravi »za vsako ceno«. Če je po oceni ve-
terinarja bolezensko stanje neozdravljivo, veterinar skrbniku poda 
dejstva, na podlagi katerih skupaj prideta do pravilne odločitve. 
Obsevanje oz. radioterapija poteka enako kot v humani medicini in 
je eden izmed načinov zdravljenja rakastih tvorb. V bolnici omogo-
čajo obsevanje rakastih tvorb z linearnim pospeševalnikom, kjer gre 
za zunanji vir sevanja. Pri tej vrsti radioterapije žival po obsevanju 
ni nevarna za skrbnika in okolico in se zato ni potrebno izogibati 
stikom z njo. Živali na splošno obsevanje lažje prenašajo kot ljudje. 
Pri zdravljenju se uporabljajo nižje doze žarčenja in manjše število 
obsevanj. Lahko se pojavi izguba dlake na mestu zdravljenja in vča-
sih pojav sprememb na koži, kar zgleda kot opeklina od sonca, kar 
pa živali ne moti. Ob vsakokratnem obsevanju morajo dati žival-
skega pacienta v splošno anestezijo, saj mora pri postopku mirovati. 
Velika prednost bolnice je tudi to, da imajo računalniško tomogra-
fijo (CT). Do sedaj v Sloveniji nismo imeli možnosti uporabe te 
naprave, ki bi bila namenjena živalim. Najbližja je bila na Dunaju, 
kjer slikanje stane približno 400 evrov, v Postojni pa je približno 
200 evrov! Gre za natančno slikanje posameznih delov telesa po 
plasteh, pri katerem ustvari računalnik sliko notranjosti organizma 
na osnovi različne absorpcije rentgenskih žarkov.  CT je idealen na-
čin za prikazovanje organov in tkiv, ki jih sicer težko prikažemo z 
drugimi slikovnimi metodami. Z njim npr. ugotavljamo prisotnost 
obolenj in metastaz v pljučih, tumorje in krvavitve v možganih, 
spremembe na medvretenčnih diskih in tumorje hrbtenjače, oce-
nimo obsežnost prizadetosti nosne votline in obliko ter strukturo 
trebušnih organov. Možna je tudi ocena prehodnosti večjih žil v 
organizmu in ugotavljanje prekrvavitve določenih tkiv. Pri tem po-
stopku mora žival mirovati, tako da je med pregledom v splošni 
anesteziji. Slikanje z računalniškim tomografom je zamenjalo šte-
vilne bolj agresivnih diagnostičnih postopkov in omogočilo mnoge 
nove.
Ker pa vsako zdravljenje nekaj stane, je zelo priporočljivo naše 
kosmatinčke zdravstveno zavarovati, kar v primerjavi s kakršno 
koli zahtevnejšo veterinarsko storitvijo oz. oskrbo ni omembe vre-
den zalogaj. Tudi prof.dr. Butinar pozdravlja in toplo priporoča to 
idejo.
V Bolnici za male živali Postojna vas bo pričakalo prijazno in stro-
kovno osebje, ki jim je pomembno, da se pri njih vi in vaš ljubljen-
ček počutita kar se da prijetno!

Besedilo: Miša Pintarič
Fotografije: Tina Belc
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Ko sem prvič zvedela za razstavo ob 100.letnici obstoja Švicarske-
ga kluba za bernske planšarske pse, sem vedela, da se je moram 
udeležiti. Niti v sanjah si nisem predstavljala, da bomo Slovenci 
dosegli tako odlične rezultate. 
Na deset urno pot smo se odpravili že zgodaj v petek. Na cesti 
je bilo precej gneče, vendar smo pot brez problema prevozili. Na 
približno tri ure smo se ustavili, da so se naši berniji malo spreho-
dili in pretegnili noge. Na približno pol poti pa smo na vrhu Sant 
Gotharda naredili malo daljšo pavzo. Bilo je samo sedem stopinj, 
kar je našim štirinožnim kosmatincem zelo prijalo - tekali so po 
travnikih, malo tacali po vodi in se naigrali. 
Okoli pete ure smo prispeli v hotel. Bil je precej poln, z gosti iz vse 
Evrope, skoraj vsak izmed njih pa je imel vsaj po enega lepotca 
sabo. Nas je bilo precej, vsega skupaj osem  psov, od katerih smo 
jih sedem razstavljali. Zvečer smo odšli na kratek sprehod na bliž-
nji travnik, kjer so se psi lahko pred nočjo še fino natekli. Kužke 
smo spravili spat, mi pa smo odšli na pijačo in se pogovarjali - več-
inoma o bernijih, kaj pa drugega?! 
V soboto zjutraj smo se odpravili samo pet kilometrov stran od na-
šega hotela v mestece Burgdorf, kjer se je na idiličnem mestu odvi-
jala specialna razstava za bernske planšarske pse. Obiskala sem že 
mnogo razstav, pa moram reči, da je bila ena boljših: izredno veliko 
prostora, nobene gneče, ringi ogromni (kakršni tudi morajo biti za 
veliko pasmo, kot je bernc) in lepo pokošena travica - kot na golf 
igrišču. Bilo je preko 400 berncev, toliko lepote redkokdaj vidiš na 
kupu. Prišli so iz vsega sveta. Ocenjevalo je sedem sodnikov. Naši 
berniji so se odrezali fenomenalno: Athos Bernieshine je nastopil 
v razredu šampionov, kjer je bil najmlajši samec, in v soboto prejel 
odlično, v nedeljo pa prav dobro oceno. Enako oceno je, vendar v 
razredu odprtih samcev, prejel njegov brat Adis Bernieshine. Da-
iclaps Cellina je v soboto v razredu odprtih psic bila uvrščena na 
peto mesto od približno 46 psic, v nedeljo pa se je povzpela prav 
na najvišjo stopničko: med 86-imi psicami v razredu je zmagala in 
dosegla naziv CAC. Vsi smo bili izredno ponosni nanjo, saj je to 
zagotovo najboljša uvrstitev slovenskega bernija na švicarski spe-
cialki. Bila je odlična, super je tekla in bila ravno prav živahna. 
Zares sem vesela, da sva skupaj dosegli tak uspeh. Reisenshine de-
gli Antichi Mulini je bila oba dneva ocenjena z odlično oceno, prvi 
dan je prišla celo v izbor osmih najboljših psic v razredu prvakov. 

Zelo uspešna je bila tudi Mon Cheri vom Jauntal, ki je oba dneva v 
razredu najmlajših dosegla oceno zelo perspektivno in prvo mesto 
v konkurenci 16 psic. Oba dneva pa je premagala tudi samca enake 
starosti in tako prejela naziv BIS PUPPY (najlepši najmlajši pes 
razstave). Wolf Wonderboy av. Hiselfoss je prvi dan prejel oceno 
perspektivno, drugi dan pa je bil tudi zanj zelo uspešen. Kot zelo 
perspektiven samec je bil uvrščen na četrto mesto izmed 14 sam-
čkov. Thuja se je razstave udeležila samo v nedeljo, ko je prejela 
odlično oceno. Vsi berniji, ki so se povzpeli na stopničke, so prejeli 
krasne nagrade - vsak tri različne krožnike, ki so bili ročno izdelani 
in na katerih je bil napisan naziv, ki so ga zmagovalci dosegli. V 

finalnem delu razstave sta oba dneva v tekmovanju najlepšega para 
tekmovala Adis Bernieshine in Daiclaps Cellina. V soboto sta zase-
dla tretje mesto,  v nedeljo pa smo se vsi skupaj zasluženo povzpeli 
na prvo stopničko. Po končani nedeljski razstavi smo se odpravili 
na zasluženo večerjo. Kot se spodobi, so jo častili zmagovalci!
Kaj naj rečem na koncu? Niti v sanjah si nisem predstavljala, da 
bomo tako uspešni. Nekaj neverjetnega je, ko se s psom v tako 
veliki konkurenci povzpneš na najvišjo stopničko – slovenski in 
tuji navijači so ploskali, vriskali, tisti, ki so ostali doma v Sloveniji, 
pa so stiskali pesti. In pomagalo je,  kajti zagotovo smo naredili 
ogromno – kar petkrat smo se v različnih zasedbah povzpeli na 
prva tri mesta. To pa je uspeh za tako malo državico, kot smo mi. 
Žal je lahko vsem, ki se nam niso pridružili. Kako lepo smo se 
resnično imeli, pa boste lahko razbrali iz fotografij!

Urša Kos

RAZSTAVA V BURGDORFU – SLOVENSKI USPEH

ZAŽELEN HOTELSKI GOST
Pred odhodom na počitnice se je Američan odločil, da napiše 
vljudno pismo in rezervira sobo v manjšem hotelu, kjer je želel 
preživeti počitnice. Napisal je takole: “Na počitnice bi zelo rad 
vzel tudi svojega psa. Je zelo lepo vzgojen in brezhibno negovan. 
Ali bi bili tako prijazni in mi dovolili, da prenočuje skupaj z me-
noj v sobi?

Lastnik hotela je nemudoma poslal odgovor: »Že mnogo let vo-
dim ta hotel, vendar v vsem tem času nisem doživel, da bi mi pes 
ukradel brisačo, posteljnino, srebrnino ali slike s stene. Nikdar mi 
ni bilo treba sredi noči vreči čez prag psa, ki bi bil pijan ali pov-
zročal nered. Nikdar še ni noben pes pozabil plačati hotelskega 
računa. Da, seveda, vaš pes je prisrčno dobrodošel v našem hote-
lu. In če vaš pes jamči za vas, ste dobrodošli pri nas tudi vi.«
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Toliko lepotcev se že dolgo ni zbralo na enem mestu in Švicarski 
klub za bernske planšarske pse (KBS) je več kot dostojno prosla-
vil svoj visoki jubilej. Švicarska pošta je ob tej priložnosti izdala 
znamko in če ste naročili kavo s smetano te dni v švicarskem loka-
lu, vas je s pokrovčka posodice za smetano zapeljivo gledal berni. 
Petek, 10. avgusta je bil namenjen mednarodnemu simpoziju, ki 
ga vsako leto organizira eden od evropskih nacionalnih klubov za 
bernske planšarske pse. Udeležba predstavnikov klubov je vsako 
leto večja, saj je tema strokovnih prispevkov uglednih mednarod-
nih strokovnjakov vedno namenjena zdravju bernskih planšarskih 
psov. Letos je predavalnico šolskega centra v Burgdorfu napolnilo 
preko sto predstavnikov klubov iz 25-ih držav. Največ udeležencev 
je pripotovalo iz najbolj oddaljenih držav, iz ZDA, manjkali pa niso 
niti Rusi, udeleženci iz Južne Afrike, Avstralci, Izraelci,... Za raz-
liko od lanskoletnega simpozija, ki je bil v italijanskem Comu v ce-
loti posvečen onkologiji in malignim boleznim, je letošnji obravna-
val več vprašanj, kako podaljšati življenjsko dobo teh edinstvenih 
psov, ki umirajo v poprečju že pri dobrih sedmih letih in pol. 
Sobota in nedelja sta pomenili pravo pašo za oči in dušo vsakega 
ljubitelja pasme, saj se je prvi razstavni dan pokazalo v vsej svoji 
lepoti 423 bernijev, drugi dan pa kar 505. Prijavljenih je bilo 361 
razstavljavcev iz 22 držav. Letos je dopotovalo v Švico tudi osem 
slovenskih bernijev. Na resnično velikem travniku sredi starodav-
nega mesteca je bilo razporejenih sedem ocenjevalnih krogov, po-
toček, ki je obkrožal zelene površine, pa je s svojo motno vodo iz-

dajal nedavno močno deževje, ki bi lahko ogrozilo potek razstave. 
Vendar je bilo vreme sončno, nekaj oblakov pa je prvi dan poskrbe-
lo, da kosmatincem le ni bilo prevroče. Organizatorji so poleg štirih 
uglednih domačih sodnikov povabili še znane sodnice iz Finske, 
Norveške in Nizozemske, ki jih tudi sicer pogosto srečujemo pri 
sojenju berncev po vsem svetu. Vseh osem slovenskih bernijev je 
prejelo odlične ocene, kar je seveda laskavo priznanje. Člani naše-
ga kluba so kar trikrat v zaključnem delu razstave stali s svojimi psi 
na najvišji stopnički, za kar gre razstavljavcem veliko priznanje. 
Psi so bili nedvomno v vrhunski pripravljenosti in kljub visokim 
nedeljskim temperaturam izjemno lepo predstavljeni. Pri tem se je 
izkazala Urša Kos, ki je iz razstavo v razstavo bolj izkušena vodni-
ca v ringu. Nenazadnje pa se je ime Slovenskega kluba za bernske 
planšarske pse slišalo tudi pri podeljevanju nagrade za najlepšega 
veterana: Dragica Kaiser je namreč naslikala veliko sliko bernske 
družine v oljni tehniki, klub pa je sliko prispeval za finalni izbor. 
Največja dragocenost švicarske razstave pa je bilo prav gotovo sre-
čanje skrbnikov, ljubiteljev in občudovalcev pasme s celega sveta. 
Ob razstavnih krogih in bogato založenih stojnicah z »bernsko« 
poslikanimi ter potiskanimi predmeti so še malo prej popolni ne-
znanci trepljali prelepe  kosmatince. Tisti, ki so svoje pustili doma, 
so ob fotografijah hiteli razlagati, kako jih pogrešajo.  Ob vzredite-
ljih so se zbirali skrbniki njihovih mladičev in poročali o njihovem 
napredku. Med razstavnimi krogi je bilo opaziti tudi prof. Bernda 
Guenterja, poznavalca pasme, vrhunskega fotografa in avtorja iz-
jemnih knjig o bernijih. Glede na množico fotografij, ki jih je po-
snel, lahko spet z veseljem pričakujemo njegov vsakoletni pasem-
ski koledar. Svojo novo, pravkar v nemščino prevedeno knjigo je 
predstavljal na razstavi tudi Barry J.Schieber, avtor ganljive resnič-
ne pripovedi o berniju Moritzu. Iz Švice je mladička pred sedmimi 
leti pripeljal v ameriško Montano in izšolal za terapevtskega psa, s 
tem pa se je temeljito spremenilo življenje tega zanimivega pisca. 
Klepet o Moritzu z Barryjem Schieberjem je bil seveda izjemno 
doživetje in nakup knjižice samoumeven. Iz nje namreč ob vsa-
ki ilustraciji veje neizmerna ljubezen in naklonjenost do bernijev, 
med vrsticami pa je skrito globoko sporočilo o nesebičnem dajanju 
in sprejemanju. Ob bogastvu doživetij v družbi najlepših psov na 
svetu se skoraj tisoč kilometrov na poti domov nikakor ni zdelo 
predolgih. 

Mojca Sajovic

ŠVICARSKI KLUB ZA BERNSKE PLANŠARSKE PSE JE SVOJO STOLETNICO OBE-
LEŽIL TUDI S STROKOVNIM SIMPOZIJEM IN DVODNEVNO RAZSTAVO, KJER SO SE 

SLOVENSKI PREDSTAVNIKI ODLIČNO ODREZALI
Mestece Burgdorf v centralni Švici je sredi avgusta gostilo preko 500 bernskih planšarskih psov in njihovih skrbnikov, ki niso 

želeli zamuditi bernskega praznika

Čas hitro teče in kdo bi si mislil, da smo bili letos že petič skupaj 
na prvomajskih počitnicah, na Cresu v hotelu Kimen že četrtič. Za-
radi gostoljubnosti osebja v tem hotelu in njihovega pozitivnega 
odnosa do psov, nam ne ostane drugega, kot da se tja vedno znova 
vračamo.
Za razliko od prejšnjih let, je bilo letos v tem času veliko več go-
stov, kot prejšnja leta, kar smo občutili že, ko smo čakali na trajekt. 
Verjetno zaradi vremena, ki je spominjalo na pravo poletje.
Kot vsa leta doslej, je tudi letos po nastanitvi v hotelu sledil spre-
hod ob obali do mesta Cres. Tako se naši kužki spoznajo, se med 
sabo dogovorijo, kdo bo glavni in v nadaljevanju v glavnem z njimi  
ni večjih problemov. Prvi dan se med sabo spoznavamo tudi lastni-
ki, predvsem s tistimi, ki se našega potepanja udeležijo prvič. 
V naslednjih dveh dneh smo se potepali po krajih, ki jih v prejšnjih 

PONOVNO NA CRESU...
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letih še nismo obiskali. Prvi tak kraj je bil Beli. Po ozki cesti smo se 
spustili do zalivčka in plaže, ki je bila v tem času presenetljivo pol-
na. Poiskali smo si prostor, ki je imel vsaj malo sence, nato pa smo 
na hitro sestavili »mizo« in jo obložili z dobrotami, ki so pripoto-
vale z nami iz Slovenije. Dobra volja, smeh, naši bernčki, sonček 
in nekaj prijaznih občudovalcev bernijev, ki so se nam pridružiti za 
kratek čas, je zaznamovalo ta lep dan v nepozabnega.
Naša želja je bila, da se popeljemo tudi z ladjico, tako kot pred 
dvema letoma. Lani izlet ni bil mogoč zaradi slabšega vremena. 
Letos pa nam vreme ni moglo prekrižati načrtov. Skoraj pa nam jih 
je barka, ki so jo imeli na vzdrževalnih delih. Zato smo z veseljem 
sprejeli ponudbo, da nas popeljejo z ribiškim čolnom. Bilo je toliko 
bolj zanimivo in prav zabavno, ribiška barka se je spremenila v 
bernsko barko. Za zalivček v katerem smo se izkrcali pa bi lahko 
rekli, da je pravi raj na zemlji. Trava, za vsakega svoja oljka, vonj 
po morju in tišina, kot nalašč za sproščujoč bernski počitek. Po-
gumne je vase zvabilo tudi morje.
Zadnji dan smo bili vsi malce potrti, ker čas tako hitro mine. Ne 
vem, zakaj pri vsej tej tehniki in pameti ne izumijo stroja, ki bi 
ustavil čas takrat, ko se dogajajo lepe stvari? Pred slovesom vedno 
opravimo še skupinski posnetek pred hotelom. A ko kasneje gle-

dam te fotografije, ugotavljam, da vedno manjka vsaj nekaj bern-
čkov in njihovih lastnikov. Mislim da so se poskrili, ker niso hoteli 
domov. Razen naših Jankovičev, ki so iskali avtomobilske ključe. 
Kasneje, smo ugotovili, da je ključe skrila Stanka, zopet iz istega 
razloga, ker ni hotela domov.
Kot vsako leto doslej je za zdravje naših kužkov skrbel Peter. Letos 
je imel veliko dela, saj smo bili pravi »kripel bataljon«. Vendar je 
vse porihtal, skupaj s svojima asistentkama, hčerkama Manco in 
Evo. Veliko koristnega smo izvedeli tudi na njegovem predavanju, 
drugi dan po večerji. Če bom rekla »Hvala, Peter!«, se bom po-
navljala iz prejšnjih let, zato bom rekla takole: Peter, a lahko greš 
drugo leto tudi z nami, prosim? 
Minil je še en naš skupni praznik. Bil je lep zaradi naših bernčkov, 
lepega vremena, predvsem pa zaradi vas, dragi moji bernski prija-
telji in vaše dobre volje. Vsak je prispeval svoj delček k skupnemu 
dobremu počutju. Uživajmo še naprej v družbi najlepših in najbolj-
ših psov na svetu, zato vas že zdaj povabim na naslednje prvomaj-
sko potepanje. Kam? Če mene vprašate, se spet dobimo v Kimnu. 
In naj vam še nekaj zaupam: jaz bom tam z dvema bernijema. Naš 
Seti dobi malo punčko Jutto. Pa, pa...

vaša Dragica 

Trije berniji v ZOO
Bil je en prečudovit poletni dan, ni bilo pre-
vroče ne prehladno. Odločile smo se, da pe-
ljemo svoje bernije v živalski vrt. 
Tako smo se zbrale, jaz z Bakom, Tina s Ta-

jem in Mojca s Thujo pred ZOO že zjutraj, 
ko odprejo svoja vrata. Že pred vhodom se 
je čutilo vznemirjenje v zraku. Kužki so 
bili polni pričakovanja, saj so vonjali njim 

nepoznane in nove vonjave in so komaj 
čakali, da vstopimo. Me pa tudi, saj nas 
je zanimalo, kako se bodo naši kosmatin-
ci obnašali v novem okolju, jih bo morda 
strah, bodo uživali, se bodo morda odzva-
li z laježem,…
Skozi vhodna vrata so vstopili zelo sa-
mozavestno. Niso čutili nobenega strahu, 
verjetno so se počutili varne tudi zato, 
ker so bili trije. Vznemirjenje pa ni bilo 
prav nič manjše kot pred vhodom. Naj-
prej so pristopili do oslička, kjer so se 
prav vsi povohali z njim. Osliček je bil 
tako zelo navdušen nad njimi, da nas je 
spremljal še do konca svoje ograde. Bili 
smo prav lepo sprejeti. Naslednjega smo 
pozdravili pujska, ki je požel prav veliko 
zanimanja za naše kužke, še posebej je 
bil všeč Baku, ki ga je pozdravil s svojim 
smrčkom.
Nadaljevale smo pot. Bile smo zelo po-
nosne na svoje pse, saj so se že na začetku 
izkazali za zelo socializirane kužke. Tudi 
mimoidoči, drugi obiskovalci živalskega 
vrta, so jih pohvalili. 
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Pot smo nadaljevali mimo zeber, s katerimi se je prav dobro ujel 
Taj. Navdušenje je bilo obojestransko. Nato mimo sibirskih tigrov, 
šimpanzov,…, pri rjavih medvedih smo se tudi malo ustavili. Prva 
jih je opazila Thuja. Nato smo se odpravili pozdravit pasje sorod-
nike volkove, oz. so prav oni prišli pozdravit Baka, Taja in Thujo. 
Pritekli so zraven, kot da bi se poznali. Nato je prišel  »šef« krdela 
ter zarenčal na njih, češ kaj pozdravljajo svoje sovražnike. Tako so 
se morali mladi volkci posloviti od nas. 
Naši kosmatinci so nas peljali dalje, saj so bili še željni novih spo-
znanj. Pogledali so v vsako ogrado in s pričakovanjem čakali koga 
bodo videli sedaj. Zelo zanimive so bile tudi velike muce. Levinja 
je bila prav navdušena nad njimi. Ni se postavljala v napadalno 
pozo, ampak se jim je poskušala čim bolj približati. Bila je res zelo 
firbčna, kot vsaka prava punca. Lev se pa ni pustil motiti pri svojem 
počitku. Le na vsake toliko časa je spustil pogled, češ me sploh ne 
ganete, kar naj se moja punca smuka okoli vas, saj na koncu bo 
tako ali tako ostala z mano v ogradi., 
To, da so pa naši kosmatinci videli indijskega slona pa ne bodo 
ravno okrog razlagali, saj so se delali kot da ga ne vidijo. Bak je bil 
celo mnenja, da je bolje iti čimbolj potuhnjeno in hitro mimo.
Ker smo že kar nekaj prehodili in ker se je prilegel počitek, jih je 
Tina malo poslikala. Ko je počepnila, je začel Jako (ptič) žvižgat 

tako, kot znajo fantje zažvižgati za kakšno punco. Bile smo čisto 
navdušene nad njim in smo pristopile k njemu. Nato nas je očaral 
z različnim repertoarjem vseh možnih žvižgov. Temu pa je sledilo 
dobesedno zmerjanje z babami. 
Postajalo je vse bolj vroče in počasi smo že zaključevali naš spre-
hod skozi živalski vrt. Nastalo je še nekaj lepih fotografij. Kužkom 
smo privoščile obilo vode, me smo pa ob kavici zbirale vtise da-
našnjega dne. Ura je bila enajst dopoldne, vendar je bil dan že čisto 
zapolnjen s prečudovitimi vtisi. Bile smo prav ponosne na svoje 
kužke, saj so bili zelo samozavestni, polni zanimanja in pričakova-
nja. Nobeden ni lajal ali pa bil preplašen. To ni bila dobra izkušnja 
le za njih, vendar tudi za nas, lastnice.
Izkušnjo z živalskim vrtom bi toplo priporočala vsakemu lastniku 
psa. To je zanj čisto novo okolje in tako ga lahko spoznaš v čisto 
drugačni luči. Psa je zelo dobro seznaniti v čim bolj različnih okolij 
(novih, nenavadnih, hrupnih, tihih,..), saj tako zelo pozitivno vpli-
vaš na njegovo socializacijo, ki je tako zelo pomembna za vsakega 
psa, predvsem pa za njegovega lastnika, saj ga lahko vzame povsod 
s seboj brez kakšnih kolih zadržkov, saj ve, da se pes zna obnašati 
v vsakem okolju. 

Besedilo: Miša Pintarič
Fotografije: Tina Belc

Tale bilten smo prebirali še za nazaj in sicer tako, da sem ob vklju-
čitvi v Klub Mojco lepo prosila za arhivske izvode in jih (seveda) 
tudi dobila. In v enem od starejših Biltenov je bilo objavljen opis 
šolanja za terapevtski par, ki se ga je v Gradcu udeležil berni Gal s 
svojo Petro in ga tudi uspešno zaključil.
Po objavljenem članku se je Petra čez nekaj časa pojavila v eni iz-
med televizijskih oddaj in zadeva mi je postajala vse bolj zanimiva. 
Spet se je vse lepo izšlo in ravno pravi čas mi je v roke prišel letak s 
predstavitvijo novo ustanovljenega Slovenskega društva za terapi-
jo s pomočjo živali, imenovanega Ambasadorji nasmeha. Po ogle-
du spletne strani sem ugotovila, da je sprejemni izpit že zamujen, 
pa nič zato, beseda ni konj. Povprašam po naslednjem roku, ki je 
zaradi velikega zanimanja na srečo res bil razpisan in to septembra. 
Krasno, si mislim in se kar prijavim.

Sprejemni izpit (foto: www.ambasadorji.org)
Tako minejo poletne počitnice, Bal uspešno opravi izpit A in v za-
četku septembra se udeleživa sprejemnega izpita. Vročina in guž-
va! Izpit začneva ob 11. uri, kar ni ravno primeren čas za bernske 
aktivnosti. Pa vseeno, odlično se odreževa in čez 14 dni sva med 
nekako 25 izbranci, ki so ravno tako bili uspešni. Mimogrede, iz-

pit je bil precej zahteven, poleg poslušnosti so morali psi ustrezno 
odreagirati na različne motnje kot na primer: pozornost psa je mo-
rala biti na vodniku, kar že v normalnih pogojih včasih predstavlja 
problem, če pa se mimo psa sprehaja tuj pes ali pa da se vodja 
izpita sprehaja mimo psa s koščki hrenovke, igračo…., je pa imeti 
pozornost psa na sebi skorajda misija nemogoče. 
Ampak seveda je bil Bal zgleden, še najbolje se je odrezal pri sku-
pinski igri, ko je takoj razburil pasjo druščino, ki je še bila v stanju 
pozornosti in ne ravno navdušena za pasjo komunikacijo. Je bilo 
prav zabavno, ko se je naš razposajenec zapodil med preseneče-
ne pse, ki so ga po začetnem šoku začeli preganjati po poligonu, 
mi,vodniki pa, hop, za nastalim pasjim klobčičem. Ja, pri igri seje 
odlično odrezal, pri odpoklicu iz igre pa ni ravno blestel…
Izpit je s pisnim delom vred trajal skoraj dve uri, niti ne vem, kdo 
od naju je bil na koncu bolj utrujen.
Srečujemo se vsak mesec in spoznavamo in utrjujemo predvsem 
vaje, ki kot prvo pridejo v poštev na junijskem izpitu in ki so seve-
da nujne, da jih pes, ki je terapevt, osvoji. Poslušnost in izpit BBH 
ni pogoj za obiskovanje tečaja, samo brez njega bi bilo pa res težko. 
Poleg že omenjene poslušnosti, ki jo vadimo na vsakem srečanju, 
med drugim utrjujemo vajo »spusti-vzemi«, kar pomeni, da kuža 
dobi priboljšek, ki ga mora nato brezpogojno izpustiti ali ga mora 
vodnik dobiti iz njegovega gobčka v (idealno bi bilo) enem kosu. 
Vaja se sliši malo za lase privlečena, vendar, predstavljajte si, da ste 
na obisku v bolnišnici, vaš kuža pa v kakšnem kotu najde zanimive, 
pisane tabletke. In če je še precej ješč…
Vaje na splošno ne slonijo toliko na šolski poslušnosti kot na raz-
vijanju zaupanja ter odnosa med vodnikom in psom ter na preizku-
šanju reakcij psa na določene pogoje. Za našega ješčega psa je bila 
voditeljica tečaja zelo priljubljena oseba, vedno je imela priboljške, 
razdajala jih je, če te je poklicala in si prišel k njej, skratka, fejst 
punca. No, meni ta vaja ni bila ravno med priljubljenimi, saj je iz-
gledala tako, da je inštruktorica pristopila do vsakega psa posebej, 
mu pokazala, da ima priboljške, pes ji je sledil kar nekaj metrov, 
vmes dobil malo za prigriznit, nato pa si ga kot vodnik moral odpo-
klicati. Od vseh tistih dišečih zadev in prijazne tete je kuža moral 
oditi k nekom, ki stalno nekaj zahteva…. No, saj počasi je kuža 
ugotovil, da ima tudi domač obraz s seboj priročno torbico s koščki 

Berni med terapevti
ali Kako sva z Balom postala terapevtski par
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piščančje salame. Pa vseeno je bila to zame ena izmed težjih vaj, 
poleg že omenjenega odpoklica iz igre.
Proti koncu januarja smo izvedeli slabo novico, da ima Bal borelijo 
(res je, v letu 2006 je uspel gostiti 3 klope…), zato je bil kuža pod 
vprašajem, če bo sploh zmogel nadaljevati s tečajem in opraviti 
izpit. Dokler je trajala antibiotična kura, je bil Bal res bolj umirjen, 
aprila pa je bil že zopet vihrav. Samo vročine pa v primerjavi z 
življenjem pred borelijo nikakor ne prenaša.
Pozimi smo vodniki imeli še teoretični del tečaja, vključujoč pre-
davanja iz prve pomoči psom, poglavij iz psihologije, vzgoje in 
šolanja psa ter njegovega razvoja, ipd. Spomladi smo se odpravili 
v center Ljubljane, hodili smo bolj ali manj v tišini in preklinjali 
vročino. In naslednji dan z mestnim busom v živalski vrt. Na hitro 
sva morala natrenirati nošenje nagobčnika, ampak paštetka in kli-
ker delata čudeže. 

Obisk centra Ljubljane (foto: www.ambasadorji.org)

Živali v živalskem vrtu našega kosmatinca niso ravno zanimale, 
bolj fino se je bilo usesti na nogo kakemu otroku in ga prisiliti v 
božanje. No, edino morski lev je bil tista živalca, za katero se je 
splačalo preriniti skozi gručo ljudi in poriniti smrček skozi ograjo.
Junija pa izpit: že zjutraj tako vroče, da niti treme nisem imela, saj 
je bil to le eden izmed pritiskov, katerih vsoto vseh je bilo tako ali 
tako nemogoče obvladati in premagati. En dan prej smo seveda še 
vodniki pisali 2-urni test, naslednji dan pa smo se morali izkazati 
še v paru.

In sva šla, v kremplje izpitu in izpitni komisiji z Gradca. Pa so nas 
preizkusili, vse in še več kot smo pričakovali. Ampak člana komisi-
je sta to delala s takim prisrčnim izrazom na obrazu, da je občutek, 
da si ocenjevan, hitro izpuhtel. No, pa saj veste, kako izgubljeno se 
počutite, če vas na kakršnem koli izpitu mrko prebadajo z očmi in 
kako lažje je, če se vam kdo izmed izpitne komisije malce spod-
budno nasmehne. Balova poslušnost je bila vzorna, ko ga je vodila 
tuja oseba, se ni pretirano obremenjeval. Bobnenje padajočih pred-
metov, ki so na tla padali za njegovim hrbtom, je stoično prenašal, 
osebe, ki so se mu približevali in ga stisnile v sredino kroga, so 
mu bile zanimive, nenadno pomanjkanje prostora ga niti ni vzne-
mirilo.
Po izpitu sva šla domov na hladno, čakat rezultate. Na veliko ve-
selje sva bila eden izmed osmih parov, ki so uspešno prestali pre-
izkušnjo. Seveda so pri Balu med drugim preverili tudi posledice 
borelije na sklepih, kuža se je baje odzval zelo dobro, ni pokazal, 
da ga karkoli boli. No, neprijetno mu je že bilo, da bi renčal ali pa 
od nenadne bolečine zacvili, pa ne.

Zaključni izpit (foto: www.ambasadorji.org)
Sedaj morava za pridobitev licence hospitirati še na petih obiskih 
v izbranih ustanovah (bolnišnice, vrtci, šole, domovi za ostarele, 
ipd), opraviti popoln veterinarski pregled, nato pa se morda kje 
srečamo.

Simona Mušič

SPOMLADANSKI 
PIKNIK NA BOČU

Na pobudo in vabilo naše Danice in Romane, smo letošnji spo-
mladanski piknik preživeli 2.junija na Boču. Pri planinski koči 
Velikonočnica je primeren prostor za izvedbo bernskega piknika. 
Skoraj 40 članov s svojimi kužki se je začelo zbirati ob enajsti uri, 

ko so nas postregli z golažem.Vreme nam je bilo naklonjeno, saj so 
naši člani iz vseh koncev Slovenije poročali o dežju, le na Boču ga 
nismo občutili. Pripekalo je sonce, klopi in mize pa smo postavili 
pod šotorčke, da smo se lahko skrili pred pripeko. Kužki so se pred 
soncem skrivali pod mizami. Čas med obroki hrane smo preživeli 
v družabnih igrah in pogovorih. Kot vedno je čas prehitro minil. 
Prisotni na pikniku so nam povedali, da jim je bilo na Boču všeč, 
pohvalili smo organizatorki in si zaželeli, da se še kdaj srečamo na 
istem kraju.

Dragica Kaiser
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JAZ PA VEM ZA RAJ NA ZEMLJI...
Torej bi radi, da vam zaupam skrivnost?
Zdaj sem sicer pasja duša, ki na novo tava po temnem nebu in išče kotiček zase, kot sem ga takrat pred šestimi leti našel pri svojih ljubih 
gospodarjih Jelki in Milanu. Tudi takrat je moral nekdo paziti name in me poslati ravno njima, saj boljših gospodarjev ne bi zlahka našel. 
Moje kratko življenje je bilo z rožicami posuto, kot bi rekli vi ljudje. Na zemlji ni veliko psov, ki bi že tam živeli kot v nebesih. Še moj go-
spodar je včasih rekel, da bi bilo pri naši družini najbolje biti pes. Torej da vam povem, kaj mi bo za vedno ostalo v spominu: vsakodnevni 
sprehodi, izleti in pikniki z našimi bernskimi prijatelji, ležanje na kavču zraven mojih najdražjih, mmmm... pa Poli klobasa in to kar sem 
najraje počel – vožnja z avtomobilom. Zato sem si ravno vožnjo z avtomobilom izbral za svojo zadnje potovanje, ki me je pripeljalo sem 
med zvezdice, ki svetijo na vas.
Čuvajte in imejte nadvse radi svoje bližnje; pa ni pomembno ali so to pasje ali človeške dušice. Kajti jaz vem, da raj na zemlji obstaja.

vaš DON

Dragi naš Doni,

takole si se ti poslovil od nas, zdaj pa dovoli, da tudi jaz tebi v slovo 
napišem nekaj besed. Čeprav sva se poslavljala več dni in sem ti na 
uho marsikaj povedala, je bilo preveč hudo, da bi mogla spraviti iz 
sebe vse, kar sem ti takrat želela povedati. Bil si krasen kuža. Naredil 
si nekaj najlepšega, kar je možno narediti; ustvaril si eno najlepših 
prijateljskih vez, ki obstajajo. Veš, takšno iskreno, s tisto pravo ljubez-
nijo, ki jo redko še najdeš kje na zemlji. A sploh veš, kakšno dobro delo 
si opravil?! Jelki si vrnil zdravje, ki ga do tvojega prihodi ni imela. 
Prav čarovno si popravil njene zdravstvene izvide. Milana si vsaki dan 
vodil na sprehod, da si je v naravi nabiral pozitivne energije. Veliko-
krat si prišel k nam na obisk, da si videl svojega brata Setija in smo 
vsi kupaj uživali v nepozabnih trenutkih. Tako kratek čas si živel, pa 
toliko dobrega si napravil. Mogoče si preveč hitel z dobrimi deli in 
si se prehitro izčrpal? Nekaj pa te prosim. Veš, zelo me skrbi za tvojo 
Jelko, ki mi je dobra prijateljica. A si lahko njen angel varuh? Prosim 
pazi nanjo, da bo ohranila zdravje, ki si ji ga nekoč povrnil. Ne dovoli 
da zboli, zdaj ko je žalostna, ker te več ne vidi. Milana pa čimprej prepričaj, da bo odprl svoje srce še za drugega kužka. Ti boš tako vedno 
z njima in z nami vsemi. Hrani tiste koščke naših src, ki si jih odnesel s sabo, da nam jih boš lahko vrnil, ko se enkrat spet snidemo. Bil si 
naš sonček, zdaj si naša zvezdica, Doni.

Dragica

UNIČEVANJE PREDMETOV
Ko pride v hišo nov mladič, smo največkrat že pozabili, kako si z lahkoto kuža sam poišče zaposlitev
Uničevanje predmetov je lahko resna težava, saj gre za škodo, ki jo pes povzroči, navsezadnje pa se lahko tudi sam poškoduje. Strokovnjaki 
navajajo za tako početje več razlogov, eden od njih je prav gotovo izživljanje igralnega nagona: če nima partnerjev za igro, si poišče pred-
mete, s katerimi se igra. Trga blazine, cefra časopise, prenaša obutev... Včasih tako igranje pomeni tudi zmanjševanje stresa, ki je lahko po-
sledica ločitvene tesnobe. Ta prav gotovo nastopi, ko mladička pustimo samega in odidemo v službo. Uničevanje predmetov v navzočnosti 
človeka pomeni, da kuža išče pozornost in jo s takim početjem seveda tudi dobi. Ko mladič med četrtim in šestim mesecem menja zobe, je 
potreba po grizenju in glodanju povsem fiziološke narave. 

Glede na vzroke uničevanja predmetov lahko zasnujemo program 
odvajanja: psu moramo omogočiti, da bo imel dovolj kosti za glo-
danje in primernih igrač, ki jih občasno zamenjamo z drugimi. Če 
gloda igrače in ne pohištva, ga seveda pohvalimo. Prav tako je po-
trebno ukrepati, če ga zalotimo, da je na primer načel nogo kuhinj-
skega pohištva: v zameno mu ponudimo dovoljen predmet in ga nato 
pohvalimo. Z igrami vlečenja in prinašanja, ki se jih naučimo v pasji 
mali šoli, postanejo njegovi predmeti za igro še bolj privlačni. pre-
povedane predmete lahko premažemo tudi s tekočino ostrega ali pe-
kočega okusa. Za zaposlitev psa so odlične tudi igrače, napolnjene s 
priboljški, ki jih kuža zelo dolgo obdeluje in zraven resnično uživa. 
Vsak gib je namreč narejen s priboljškom, ki pade iz igrače. Slastne 
grižljaje lahko tudi skrijemo npr. pod lonček ali preprogo, kuža pa se 
bo z iskanjem še dodatno zaposlil. Zadovoljen in primerno zaposlen 
pes le redkokdaj čuti potrebo po uničevanju predmetov, saj rajši po-
čiva do naslednjega sprehoda ali igre z vrstniki.

Mojca Sajovic

Vir: Celina delAmo: Težave s psom
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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 – uredništvo glasila: 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: 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
• 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)

AKTUALNA OBVESTILA VZREDITELJEM 
Sporočamo, da je bil na osnovi sklepa izvršilnega odbora SKBPP  dne 5. aprila 2007 ukinjen Svet vzrediteljev. 
Vzrejna komisija še opozarja:

Vsi lastniki psic, ki načrtujejo paritev, naj na osnovi določil Pravilnika o pogojih vzreje BPP upoštevajo pripo-
ročilo, da se pred načrtovano paritvijo posvetujejo s predsednikom vzrejne komisije, v njegovi odsotnosti pa z 
eno od sodnic, članic vzrejne komisije. Sodniki vzrejne komisije so tudi pristojni za tolmačenje določil vzrejne-
ga pravilnika.

Za eno psico komisija predlaga najmanj dva samca. Skrbnik psice pa lahko komisiji predlaga tri izbrane pse, od 
katerih ta izbere najprimernejšega.

Za paritev psice s psom iz tujine je potrebno pridobiti soglasje komisije najmanj dva meseca pred načrtovano 
paritvijo. K vlogi mora skrbnik psice priložiti fotokopijo:

• rodovnika psa; 
• vzrejnega dovoljenja države izvora (če je predpisan); 
• oceno zunanjosti in; 
• fotokopijo izvida rentgenskega slikanja kolkov in komolcev, ki ga je opravila pooblaščena veterinarska 

organizacija po priporočilih FCI.

Člani vzrejne komisije – sodniki:
Rajko Rotner, predsednik                GSM 041 39 11 41
Cvetka Bogovčič                              GSM 051 43 52 34
Marta Bandur                                   GSM 041 21 49 49
 
Za preglede legel in njihovo prijavo ter tetoviranje mladičev so izključno pristojni pooblaščeni vzrejno – teto-
virni referenti.

PRIJAVA PARITVE in PRIJAVA LEGLA 
Vse vzreditelje obveščamo, da je potrebno po navodilih Strokovne komisije Kinološke zveze Slovenije na PRI-
JAVO PARITVE in PRIJAVO LEGLA obvezno vpisati tudi rentgenski izvid slikanja kolkov in komolcev (HD 
in ED) psice in plemenjaka ! 

Rajko Rotner, predsednik VK za BPP
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KLUBSKE UGODNOSTI avgust 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.

§ 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.

§ 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%! 

§ 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

§ 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: Mojca Sajovic, Predole 23, 1290 Grosuplje, 
GSM 041 63 16 16; e-mail: astra10@siol.net

Sodelavci: Dragica Kaiser, Urša Kos, Miša Pintarič, Simona 
Mušič, Tina Belc
Print: Amset d.o.o., Grosuplje 

Vljudno prosimo, da sproti sporočate morebitne težave ali spremembe 
nakupnih pogojev, prav tako tudi ev. nova prodajna mesta, ki so pripravljena 
nuditi klubski popust!


