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BESEDA UREDNIKA
Maloštevilna, a zato nič manj učinkovita ekipa je ponov-
no dokazala – vsaj mnenja in pohvale govorijo tako – da 
je mogoče razstavo izpeljati tudi brez velikih sponzorskih 
sredstev, a z mnogo dobre volje in nekaj vloženega tru-
da. V Vrtojbi je bilo dovolj priložnosti za ogled bernske 
lepote in za prijeten klepet. Razstavljavci so se vrnili 
domov, iz tujine pa prihajajo elektronska sporočila, ki 
pobožajo dušo: prijetno presenečeni nad prijaznostjo in 
pozornostjo, odličnim vzdušjem in dobrimi pogoji, v ka-
terih je potekala razstava. Pogrešali smo seveda domače 
navijače in spet se je potrdilo mnenje, da bernski ljudje 
niso najbolj navdušeni razstavljavci. Na srečo večine na-
ših bernijev....ki obožujejo dremanje na domačem kavču 
in sprehode po šumečem listju bolj od razstavnega vrve-
ža. In tem ponujamo priložnost za druženje na našem 
miklavževanju, ki je vsakokrat različno od predhodnega: 
tokrat so berniji dobrodošli in prepričana sem, da nam 
bo lepo kot vedno, ko smo skupaj bernski posebneži!

Ko smo se komaj izmotali iz klobčiča predsedniških voli-
tev v državi, že lahko začnemo razmišljati o naših »pred-
sedniških volitvah«, o volitvah klubskih predstavnikov, ki 
se bodo zagrizli v delo v naslednjih štirih letih. Kot je 
pomembno, da vodenje v dobro vpeljanem in obetavnem 
podjetju prevzamejo izkušeni mladi ljudje, ki so se že ne-
kaj let kalili v vzponih in padcih ter dokazali svojo pri-
padnost, tako je tudi za naš klub pomembno, da izvolimo 
novo vodstvo, ki bo znalo ločiti osebna prizadevanja za 
čast in materialne dobrine od ciljev, ki smo si jih ob usta-
novitvi kluba zastavili pred osmimi leti. 

Ja, res je mimo že skoraj osem let: zelo pisanih, včasih 
napornih do skrajnih meja dobre volje, pa spet z zado-
voljnimi obrazi in z lesketajočimi se pasjimi očmi po-
plačanega truda... In če prištejem še poprejšnji dve leti, 
ko so se zametki kluba še »greli na toplem« v Sekciji za 
bernske planšarske pse nekdanjega matičnega kluba, je 
bilo delavnih let kar deset. Ko z mesta podpredsednice 
Kinološke zveze Slovenije spremljam želje posameznih 
pasemskih klubov in njihovih sekcij, da bi šli na svoje in 
našo pot povsod izpostavljajo za zgled in vzorec (ki pa ga 
imajo možnost posneti le zelo redki!), vem, da je bil naš 
klub rojen pod srečno zvezdo. Upam in želim, da nam bo 
svetila tudi v naprej!

Mojca Sajovic, urednica in predsednica 
Slovenskega kluba za bernske planšarske pse

V torek, 20.11. 2007 med 16.30 in 17. uro so v Ljubljani na 
vadišču KD Brdo iz avta ukradli tri kužke pasme pritlikavi 
pinč. Kužki so rjave barve, kratkodlaki, majhne rasti. Psi so 
bili vsak v svojem boksu.
Dva sta stara 9 let, eden je še mladič. Če boste kjer koli 
opazili kužke te pasme, prosimo, to sporočite na tel. št. 113 
ali na GSM 031 699 859!
Eden od kužkov namreč nujno potrebuje zdravila, brez ka-
terih ne bo dolgo živel. Ker obstoja možnost, da bodo pre-
stopili mejo, vse prosimo za toliko večjo pozornost. Hvala v 
imenu nesrečnih skrbnikov!

VESELI SMO, DA VAS TUDI LE-
TOS LAHKO POVABIMO NA  

TRADICIONALNO  
MIKLAVŽEVANJE...

... in razveselimo vse, ki bi se ga radi udeležili, pa nimate v času 
odsotnosti družbe za vašega bernija. Letos ga boste lahko vzeli 
s seboj!
Miklavževali bomo v soboto, 1. decembra 2007 na 

Orlah nad Ljubljano.
Zbirno mesto je od 15. ure dalje pred gostiščem MARINČEK, 
od koder bomo odšli na (odvisno od vremena) poljubno dolg 
sprehod proti Urhu. Ob 16. uri nas čaka okusno kosilo (domači 
aperitivi, goveja in gobova juha, pečena sv. rebra in ocvrt pišča-
nec, pražen krompir, ajdova kaša z gobami, zelenjava, sladica 
= domač jabolčni zavitek), po njem pa bomo imeli dovolj časa 
za klepet in – kot je že v navadi – obdarovanje. Zato ne pozabi-
te na drobno simbolično darilce do vrednosti največ 8 € !  Cena 
kosila je 10 €.
Tudi tokrat bomo dostop označili, na cesto proti Orlam pa 
zavijete, ko se z avtoceste na Rudniku v Ljubljani zapeljete 
proti mestu. Takoj za prvo Petrolovo bencinsko črpalko na de-

sni strani zavijete ostro 
desno, z Dolenjske ceste 
na Rudniku je do gosti-
šča cca. 3 km asfaltirane 
ceste.

Vaše prijave pričakujemo 
na telefonskih številkah 
041 467 721 (Dragica) in 
041 63 16 16 (Mojca) ali 
na e-naslovu astra10@
siol.net najpozneje do 
ponedeljka, 26. novem-
bra. Ne zamudite prilo-
žnosti za prijetno bern-
sko druženje!
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Manjkal je edini avstrijski udeleženec razstave, doma sta osta-
la tudi dva francoska psa, sicer pa je bilo vseh 16 samcev, ki 
jih je ocenjeval Rajko Rotner in vseh 17 samic predstavljenih 
sodnici Marti Bandur, odlično ocenjenih. Sodnika sta bila s 
kvaliteto privedenih psov zelo zadovoljna. Udeleženci so pri-
šli iz Italije, Francije, Norveške, Hrvaške in Slovenije. 
Kljub temu, da se je ocenjevanje začelo (z manjšo zamudo) 
šele ob 11.30, se je dogajanje ob klubski stojnici začelo že v 

zgodnjih jutranjih urah. Ob izdatni pomoči Miloša Jankovi-
ča, podpredsednika kluba in Darka Košute sta ob osmi uri 
že plapolali klubski zastavi, od daleč vidni napisi pa so vabili 
razstavljavce in naključne mimoidoče, da si ogledajo bogato 
založeno stojnico. Izvodom klubskega glasila so delala družbo 
brezplačna informativna gradiva o nakupu mladiča, o značil-
nostih pasme in nasveti vzrediteljem. Stojnici je piko na i prav 
gotovo dodala Dragica Kaiser, ki je tudi tokrat z bernčki po-
slikala majolike in kozarčke, razstavila svoje oljne slike berni-
jev in »bernske« nogavičke. Pravo pašo za oči so si zlasti tujci 
radovedno ogledovali in z nakupom prispevali tudi v bernijev 
sklad. 
Vse razstavljavce je letos razveselila domiselno opremljena 
lična vrečka, za vsebino katere so svoje promocijske izdelke 
prispevali v Krki d.d. Novo mesto in v Semenarni Ljubljana. 
Slednja je s svojo blagovno znamko konzervirane hrane za 
pse Bonami, ki jo med drugim krasi portret bernskega plan-
šarskega psa Deep Riverja, ena redkih proizvajalk hrane za 
male živali pri nas. Letošnjim razstavljavcem smo se želeli še 
posebej zahvaliti za njihovo udeležbo s steklenico slovenske-
ga avtohtonega vina cviček dolenjskega vinarja Martinčiča, z 
»bernsko« polnitvijo tako rekoč, saj z nalepke na steklenici 
zre bernski planšarski pes. Ves čas ocenjevanja je dogajanje 
simpatično in poznavalsko komentiral Jože Vidic, dr.vet.med., 
uradni povezovalec programa razstave CACIB Vrtojba 2007. 
Razstavo je otvoril v svoj voziček vpreženi berni Seti, ki je v 
ocenjevalni krog pripeljal nagrade za najlepše, gledalci, ki so 
se zbirali ob robu, pa so spontano zaploskali. Po kratkem uvo-
du in pozdravu se je prisotnim predstavil tudi verjetno naj-
starejši berni pri nas, 13-letni Kjut. Njegova Veronika ga je 
pripeljala v Vrtojbo na posebno prisrčno vabilo kluba, saj je 
ta redka častitljiva starost bernskega veterana res vredna vse 
pozornosti. 
Ocenjevanje je potekalo tekoče pod budnim očesom Cvetke 
Bogovčič, ki je strokovno vodila razstavo. K odličnemu sploš-
nemu vtisu je brez dvoma pripomogla tudi dobra predstavitev 
slovenskih razstavljavcev, ki so v zadnjih letih dosegli zavidljiv 
napredek. Finale je temperamentno odsodil Rajko Rotner, 
naziva klubskih prvakov pa sta šla na Norveško in v Italijo. 
Skrbnika obeh psov sta z zmagovalnih stopničk odnesla tudi 
dve prvi nagradi, zlati nakit, mojstrsko delo zlatarskih moj-
strov Zlatarne Celje. Klubska mladinska prvaka sta postala 

ČETRTA KLUBSKA RAZSTAVA S PODELITVIJO CAC 
– VRTOJBA 2007

V prijaznem okolju športnega centra HIT v Šempetru pri Novi Gorici se je v soboto, 10. novembra v okviru mednarod-
ne razstave CACIB Vrtojba na naši specialni razstavi slovenskima sodnikoma predstavilo 33 bernskih planšarskih 
psov
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pes in psička iz Slovenije, na kar sta skrbnika še posebej po-
nosna. Že tako bogato bero pokalov pa je dodatno obogatil 
pokal, ki ga je prispeval Klub za švicarske pasme Francije in 
ga namenil najlepšemu mladiču razstave. Pokal je na veliko 
zadovoljstvo skrbnice mlade obetavne psičke Jutte von Lenz-
graben ostal v Sloveniji. Izvedbo in potek razstave sta izdatno 
pohvalila tudi uradni delegat KZS Sašo Novak in predsednik 
KZS Denis Kuzelj, ki sta spremljala ocenjevanje in obiskala 
klubsko stojnico. 
Seveda razstave ne bi izvedli tako uspešno brez razumevajo-
čih podjetij in posameznikov, zato jim gre iskrena zahvala:
Zlatarna Celje d.d. - Celje
Občina Kidričevo - Kidričevo
Računovodski servis MO-VE d.o.o. - Nova Gorica
AS BAU d.o.o. Splošna gradbena dela - Nova Gorica
Adriatic Slovenica d.d. PE Ljubljana
SEMENARNA LJUBLJANA D.D - LJUBLJANA
Krka d.d. - Novo mesto
Pasji.net
Doget d.o.o. – Logatec
Gradbeni inženiring Košuta – Ozeljan

Prav tako smo hvaležni tudi Hariju Arčonu, predsedniku pri-
reditvenega odbora CACIB Vrtojba 2007, saj nam je omogočil 
nastop v osrednjem delu dvorane v velikem razstavnem ringu 
ter postavitev klubske stojnice v neposredni bližini.
Zaključek druženja, ki je kot vedno bernski praznik, ne glede 
na to, koliko bernijev se zbere, je potekal ob klubski stojni-
ci ob prigrizku in kozarčku vina. Vsem, ki so ga zamudili, je 
lahko žal.... a naslednje leto bo za to nova priložnost, Vrtojba 
2008, saj so pohvale in zahvale – predvsem tujih – razstavljav-
cev tisto, kar nam daje polet tudi za v prihodnje!

Mojca Sajovic, predsednica organizacijskega odbora
Foto galerija: Miloš Janković (www.bernski-klub.si)
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Mojči!!
Nekje v časopisu napiši, da so berniji...TANARTABULŠI...!!!         Ljubo Suhadolnik 

št. Spol RAZRED Ime psa Poležen Lastnik-Priimek Država OCENA - NAZIV

1 M Mladiči / Puppies (4-6 m.) ASTERIKS ISOLDIN OD ROJČI 5/11/07 RODICA SLOVENIJA PERSPEKTIVEN

2 M Mladiči / Puppies (4-6 m.) MAITAI 5/30/07 VOLAVŠEK SLOVENIJA ZELO PERSPEKTIVEN

3 M Mladi / Young (9-18 m.) BEST OF THE BEST BERNIESHINE 12/8/06 KOS - JANEŽIČ SLOVENIJA ODL. 3

4 M Mladi / Young (9-18 m.) BILBO DOS MOIHNOS D´ALVURA 12/23/06 BEASSE FRANCE ODL. 6

5 M Mladi / Young (9-18 m.) CAFRIDAS HISTORIC HAREK HARM-
LESS

12/5/06 LOKEN NORWAY ODL. 2

6 M Mladi / Young (9-18 m.) DIONIS 6/9/06 KOŠUTA SLOVENIJA ODL. 1 - PRM - KLUBSKI 
MLADINSKI PRVAK

7 M Mladi / Young (9-18 m.) ENZO RUBENS V.’T RIJKENSPARK 9/9/06 BEASSE FRANCE ODSOTEN

8 M Mladi / Young (9-18 m.) JKE JUNIOR 5/3/06 KAVŠČEK SLOVENIJA ODL. 4

9 M Mladi / Young (9-18 m.) MOBY 10/21/06 ZGONIK SLOVENIJA ODL. 5

10 M Vmesni /Intermediate (15-24 
m.)

ARCAN IAGO 6/16/06 ROVRI ITALIA ODL. 1 - CAC

11 M Vmesni /Intermediate (15-24 
m.)

ATOS DONELINI 4/27/06 ISTENIČ HRVATSKA ODL. 2 - R CAC

12 M Odprti /Open (min. 15 m.) ADIS BERNIESHINE 5/4/05 JANEŽIČ SLOVENIJA ODL. 1 - CAC

13 M Odprti /Open (min. 15 m.) STARRY TOWN HILTON 1/9/04 SALVIATO ITALIA ODL. 2 - R CAC

14 M Prvaki / Champion STARRY TOWN ITHOS 1/11/04 ZELE ITALIA ODL. 3

15 M Prvaki / Champion ATHOS BERNIESHINE 5/4/05 KOS SLOVENIJA ODL. 4

16 M Prvaki / Champion DON ANGELO RADU 4/21/00 SCHIMANKO OSTERREICH ODSOTEN

17 M Prvaki / Champion HAMILTON DEGLI ANTICHI MULINI 5/5/02 MARICCHIO ITALIA ODL. 2 - R CAC

18 M Prvaki / Champion SARGAS AV MILKCREEK 7/15/03 LOKEN NORWAY ODL. 1 - CAC, BOB - 
KLUBSKI PRVAK

19 F Mladiči / Puppies (4-6 m.) JUTTA VOM LENZGRABEN 6/13/07 KAISER SLOVENIJA ZELO PERSPEKTIVNA 1, 
NAJLEPŠI MLADIČ RAZ-
STAVE

20 F Mladiči / Puppies (4-6 m.) MOONLIGHT 5/30/07 LAHARNAR SLOVENIJA ZELO PERSPEKTIVNA 2

21 F Mladi / Young (9-18 m.) BLUEBERRY BERNIESHINE 12/8/06 JANEŽIČ SLOVENIJA ODL. 2

22 F Mladi / Young (9-18 m.) EMILY ČIERNA ZVIEZDA 9/29/06 REBOV SLOVENIJA ODL. 3

23 F Mladi / Young (9-18 m.) MON CHERIE V.JAUNTAL 11/27/06 SIVEC SLOVENIJA ODL. 1 - PRM - KLUB-
SKA MLADINSKA PRVA-
KINJA

24 F Vmesni /Intermediate (15-24 
m.)

ARWEN DONELINI 4/27/06 ISTENIČ HRVATSKA ODL. 1 - CAC

25 F Vmesni /Intermediate (15-24 
m.)

CONTE VENETO FEDORA 7/24/06 BEASSE FRANCE ODSOTEN

26 F Vmesni /Intermediate (15-24 
m.)

DOTI 5/9/06 JAKŠA SLOVENIJA ODL. 3

27 F Vmesni /Intermediate (15-24 
m.)

STARRY TOWN BONSOIR MADEMOI-
SELLE

2/20/06 ZELE ITALIJA ODL. 2 - R CAC

28 F Odprti /Open (min. 15 m.) ASHA THE ONLY ONE OD TWINSSY 6/14/04 SUSIČ HOS-
NER

SLOVENIJA ODL. 2 -  R CAC

29 F Odprti /Open (min. 15 m.) CAFRIDAS GALACTIC GITTE GISELLE 10/7/04 LOKEN NORWAY ODL. 1 - CAC

30 F Odprti /Open (min. 15 m.) CARISMA 7/29/04 SIVEC SLOVENIJA ODL.

31 F Odprti /Open (min. 15 m.) CHANNEL VON ALPENTRAUM 7/18/03 BEASSE FRANCE ODL.

32 F Odprti /Open (min. 15 m.) LUNA 1/16/05 GALE SLOVENIJA ODL. 3

33 F Odprti /Open (min. 15 m.) ORCHIDEE NOIRE 7/20/04 POTOČNIK SLOVENIJA ODL.

34 F Prvaki / Champion CAFRIDAS ARCTIC ARISING ANJO 1/24/01 LOKEN NORWAY ODL. 2 - R CAC

35 F Prvaki / Champion CONTE VENETO DIANA 4/12/03 ISTENIČ HRVATSKA ODL. 3

36 F Prvaki / Champion MONAMOUR PRIMROSE DEGLI AN-
TICHI MULINI

8/10/03 BERNETTI ITALIA ODL. 1 - CAC, BOS - 
KLUBSKA PRVAKINJA

REZULTATI - VRTOJBA 2007
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Bil je en lep jesenski dan, tak, ki bi ga bilo greh prebiti kje drug-
je kot zunaj. Pa smo se z našo družinico na hitro odločili, da pa 
nam morda ne bo nič škodovalo, če pa gremo res na Janče po-
gledat, kako se ujamejo berniji z ostalimi švicarskimi pasmami. 
Tako, malo za uro ali dve, saj je bilo popoldne ŽE rezervirano 
za neke druge, nujne obveznosti.
Ker še nikoli nismo bili na Jančah, smo se najprej malo lovili po 
cesticah, nato pa smo kar začeli voziti za avtom, ki je v prtljaž-
niku prevažal eno ogromno mrcino. Naš vzorec je prekopirala 
še neka gospa, ki je bila rahlo začudena, zakaj smo se tik pod 
vrhom zaustavili, ustavila se je vzporedno z nami:« A tole ni 
prava pot na Janče?« Je, je, samo menjalnik nam nagaja!

Na vrhu se je Sašo takoj zaprašil v palačinke, kupil je še eno 
za naju z otročkom, pa potem baje nisva pravočasno prišli do 
njegove mize, in jo je raje požrtvovalno pojedel, da se ne bi 
shladila. Pa kaj se razburjam, saj bo šel pa še po 2 porciji!
In potem se je začelo, program je tekel tako strnjeno, da nismo 
uspeli niti pojesti. Udeležiti smo se vsega, česar smo se lahko. 
Najprej smo Bala vpregli v voziček, pa ni bil navdušen.  Smo hi-
tro opustili namero, da vajo nadgradimo tako, da se bo še naša 
skorajdvoletnica peljala na vozičku.
Sledilo je ocenjevanje pasje zunanjosti, smo šli pokazat Balovo 
lepo napako v obliki modrega očesa, sodnik pa ni ravno delil 
mnenja, da je to pa res tako lepo.

Gremo se pokazat!

Posvet na RO progi

JESENSKI PIKNIK  - JANČE 2007

Končno smo pojedli 2. porcijo palačink, pa malo enolončnice, ko se je že začela predstavitev rally obedience-a,  vzporedno pa je 
bila postavljena proga za agility. Rally Bal že pozna, agility-ja pa ne, pa sta pes in mož malo povadila obe disciplini in bila precej 
uspešna, seveda, če izzvamemo, da je pes poznal znake za agility, njegov vodnik pa ne. In da je kuža v silni vnemi, da spet dela nekaj 
novega, na agility progi spregledal eno oviro od dveh.

Možu je od silnih kinoloških uspehov tistega dne in od poime-
novanja psa v »vsestranskega bernija« zrasel greben, zato sta 
morala iti s psom še statirat za neko reklamo. 
Skatka, od namere » saj gremo samo za kako uro pogledat«,  ni 
ostalo nič, po dobrih petih urah, preživetih na Jančah, smo se 

odhahljali v dolino. Prav zabavno se je bilo tako neobremenje-
no udejstvovati v toliko stvareh na enem kraju in to brez tekmo-
valne mrzlice, zgolj in samo za zabavo. Pokal »Prvak RO Janče 
2007« pa si je vseeno priboril mesto na častnem mestu omare.

Simona Mušič
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V ljubljanski Zeleni jami razveseljuje svoje sokrdelnike 12 let star berni Kjut. Njegova skrbnica Veronika Reven, ki je z veseljem 
privolila v predstavitev svojega kosmatinca za naš bilten, pravi: »Pri nakupu psa sem imela očitno zelo veliko srečo, saj sem ga takrat 
še z zelo malo znanja o pasjih zadevah naročila preko oglasa pri posredniku, ki mi ga je pripeljal iz Madžarske. 
Mislila sem, da je sam vzreditelj, ker nisem vedela, da obstaja tovrstna trgovina. Pes je bil poln bolh in v zelo slabem stanju, tako 
da smo ga skoraj zavrnili.«

Kljub temu je Kjut še vedno v zavidljivi telesni pripravljenosti, zato smo Vero-
niko povprašali o receptu za dolgo bernijevo življenje. »Pri starosti enega leta 
sva opravila izpit B iz poslušnosti potem pa nadaljevala šolanje v Kinološkem 
društvu Ljubljana, pri sekciji reševalnih psov skoraj do osmega leta starosti. 
Kakšnih večjih rezultatov v reševalski karieri nisva dosegla, saj je bil Kjut stre-
loplah. Bilo pa je pa zelo veliko treningov in lepih trenutkov. Visoko starost 
zagotovo lahko pripišem aktivnemu življenju in primerni količini gibanja, 
predvsem pa tudi sreči, ki ga spremlja že celo življenje. Včasih se mi zdi, da je 
mačka, kateri je podarjeno 9 življenj. Kjut jih je ‘’skuril’’ kar nekaj a vsakič jo 
je odnesel brez večjih poškodb. Na Tržaški cesti ga je zbil avto, v Kamniku je 
padel z mosta pod katerim je železniška postaja, pri vasovanju so ga do dobra 
raztrgali vaški psi, pa tudi pri reševalcih stvari vedno niso šle najbolj gladko«, 
pripoveduje Veronika. »Kakšne posebne hrane v svojem življenju ni dobival. 
Zadnji dve leti mu dajemo brikete Royal Canin – Mature in Rymadil tablete.« 
Pa Kjutovo zdravje? »V svojem življenju je bil že kar nekajkrat operiran: pri 
štirih letih je bil kastriran, sledili sta dve operaciji na komolcu, pri desetih letih 
so mu odstranili bulo, ki mu je nastala na stegnu, sedaj pa je bil operiran še 
zaradi težkega dihanja.« Sicer pa je Kjut pa še kar živahen in veliko je. Spre-
hodi pa so z leti seveda postali krajši. Veliko časa preživi tudi na vikendu, kjer 
ni stopnic, ograj in podobnih ovir. »V upanju, da nas bo razveseljeval še nekaj 
časa, pa pričakujemo njegov 13 rojstni dan, ki ga bo dopolnil 13. oktobra,« 
je zaključila Kjutova Veronika. Seveda jima želimo še veliko lepih skupnih 
trenutkov tudi v uredništvu Mojega bernija!

Mojca Sajovic

Zelo lepo smo se imeli na specialni razstavi SKBPP v Vrtojbi in 
čestitamo za zelo uspelo razstavo naših najlepših. 
Dionis je bil poležen 9.6.2006 , njegova mama je Bajka skrbnice 
Petre Gale  in  oče je Crazyhorse degli Antichi Mulini  skrbnice 
Darje Kožamelj.
Prvikrat se odpravimo Darko, Dunja in Andreja na CAC CE-
LJE   z našim najpomembnejšim družinskim članom  Dionisom, 
takrat starim devet mesecev.  Brez njega seveda ne bi bilo nič! 

DIONIS JE POSTAL SLOVENSKI MLADINSKI PRVAK 
Dobi oceno »zelo perspektiven«. Zato se prijavimo tudi na na-
slednjo razstavo. Vedno dobimo oceno »odlično« in s tem nov 
zagon. Zelo dober uspeh je Dionis dosegel na tokratni speci-
alni razstavi bernskih planšarskih psov v Vrtojbi 10. novembra 
letos, saj je dosegel prvo mesto v razredu mladih in hkrati naziv 
»mladinski klubski prvak«. Tako sta šla z njim domov kar dva 
pokala. Zelo smo ponosni nanj. Drugi rasztavni dan 11. no-
vembra na CACIB Vrtojba 2007 mu je uspelo zmagati v razre-
du mladih in s tem smo dosegli pogoje za naziv SLOVENSKI 
MLADINSKI PRVAK.

KOŠUTOVI

PRIPIS UREDNIŠTVA:
Brez zagnanega dela in velike naklonjenosti do svojega Dionisa 
in bernijev nasploh tudi uspehov ne bi bilo, zato družini Košuta 
veljajo iskrene čestitke, Dionisu pa želimo tudi v naprej dobrega 
zdravja in bližnji naslov slovenskega prvaka!

KJUT – MED NAJSTAREJŠIMI SLOVENSKIMI BERNIJI
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UBOGAM NA »PRVI KLIK«! 
Sodobna vzgoja in šolanje psov vključuje tudi uporabo »čudežne škatlice«, klikerja, ki se je izkazal v ZDA 
že kmalu po letu 1940 za zelo uspešen pripomoček najprej pri treningu delfinov in kitov, nato konjev, psov, 
potem pa po vrsti skoraj pri vseh domačih živalih

Kliker je uporaben tako pri učenju osnovnih vaj poslušnosti, pri učenju hoje na vrvici, pri navajanju na vrvico, pri učenju raznih »cir-
kuških« veščin, seveda pa ne gre prezreti izjemnih uspehov, ko vodnik želi psa odvaditi neželenega vedenja. Če damo psu, ki sede, 
priboljšek, je večja verjetnost, da bo ponovno sedel, kot če smo ga k dejanju prisilili. Prednost te metode je tudi, da pes sam išče po-
zornost skrbnika in je zelo motiviran za delo. Za učenje s klikerjem so primerne vse pasme, vsi večpasemski psi in tudi vse starostne 
skupine. Že mladički v leglu in pozneje v mali šoli s klikerjem dosegajo odlične razultate. Pes postane za učenje bolj dovzeten in 
sam razmišlja, kako s svojim vedenjem doseči zasluženo nagrado. Kliker je odlična zamisel za starejše pse, ki so zaradi zmanjšane 
gibljivosti ali bolezni prikrajšani za igro, dolge sprehode,... zato pa lahko na ta način ohranjajo svoje umske sposobnosti. 
Šolanje s klikerjem temelji na osnovnem pravilu, da se žival enako kot človek nagiba k ponavljanju tistih dejanj, ki imajo zanj po-
zitivne posledice. Kliker je mala škatlica v velikosti vžigalične, ki ima v notranjosti vzmet, na katero vodnik psa pritisne. Pri tem se 
zasliši značilen zvok, ki psu potrdi, da je dejanje, ki ga je ravnokar storil, pravilno. Psa je seveda uvodoma potrebno »naklikati«: 
kar nekaj časa si je potrebno vzeti za to osnovno vajo, saj je navsezadnje najpomembnejša. Cilj prvega koraka je, da pes izenači 
zvok klikerja z nagrado. Potrebujemo kliker, slastne nagradice (najboljši so majceni koščki hrenovke ali sira, nikakor pa ne briketi, 
s katerimi hranite psa) in lačnega! psa. V okolju brez drugih motenj je pes prost ob vodniku, ki klika, vsakemu kliku pa obvezno 
sledi nagrada. Psa ni potrebno klicati. Po nekajdeset ponovitvah, ki morajo potekati z določenim časovnim presledkom, pes prične 
enačiti zvok klikerja z nagrado, ki vsakemu kliku sledi. Najpomembnejše pa je, da s klikom lahko zelo natančno potrdimo pravilno 
vedenje, bistveno bolj, kot če psa pohvalimo oziroma nagradimo s hrano... pri tem so namreč odločilne sekunde, saj je, če nismo 
dovolj hitri, pes v mislih že pri naslednjem dejanju. Kliker je še posebej uporaben pri zelo aktivnih psih, ki jim z nagrado komaj 
sledimo. Kliker opravi nagrajevanje bistveno bolj natančno, zato je uspeh neprimerno boljši. 
Od vodnika tako šolanje, ki je nenaporno in prav tako primerno za vse starosti, za izkušene pa tudi za neizkušene, zahteva edinole 
upoštevanje nekaj temeljnih pravil:
- Zaporedje je vedno enako: najprej KLIK in nato nagrada!
-  Vajo vodnik najprej sestavi v mislih in naj se načrta točno drži: če se je odločil, da bo zahteval od psa, da ga pogleda, naj vedno 

hitro klikne le takrat, ko ga pes pogleda; kliku sledi nagrada. Zahtevnejše vaje gradimo postopoma po korakih, ki jih sproti nagra-
jujemo. Če želimo, da bo pes npr. skočil na stol, se bomo v procesu učenja najprej razveselili (in seveda psa nagradili s klikom in 
priboljškom!) vsakega naključnega premika proti stolu. Ko smo vedenje dovolj izdatno potrdili, počasi ohranimo le vsako drugo, 
nato vsako tretjo nagrado. Tako  bo pes sam iskal naslednje možnosti, ki mu bodo prinesle klik in s tem priboljšek. Postopoma se 
bo vse bolj približeval stolu, se ga dotikal, v končni fazi pa se bo povzpel naj. Šele, ko je vaja dokončana in utrjena, dodamo po-
velje, npr. »hop« ali »gor«. 

- En klik pomeni potrditev enega vedenja in temu sledi ena nagrada – kliknemo torej le enkrat!
- Vadimo vedno v miru in največ po nekaj minut skupaj, vendar z več ponovitvami na dan.
-  Upoštevati je treba, da je napredovanje postopno. Značilen primer je učenje hoje ob nogi: v klasičnih šolah iz, upam, pretekle 

dobe, je vodnik psa, ki se je oddaljeval od noge, potegoval s povodcem toliko časa, da je pes ostal ob vodniku. Ob uporabi klikerja 
pa s klikom (in posledično s poslastico) nagradimo vsak korak, ko nas pes ne zapušča. Tako je njegova motivacija za hojo ob nogi 
vse večja in večja. 

-  Pomembno je vedeti, da povelje, npr. »sedi«, prostor«, »počakaj«.... dodamo šele takrat, ko vajo pes dobro obvlada in ve, kaj od 
njega pričakujemo.

Vaja, ki jo strokovnjaki priporočajo za prvo pri učenju s klikerjem, je vaja »sedi«. Psa s koščkom salame (=vaba!) ni težko zvabiti v 
tak položaj, v trenutku, ko pes sede, pa skrbnik klikne in psa nagradi s priboljškom, po možnosti iz druge roke, kot je tista z vabo. 
Kot pri vsakem učenju je potrebno tudi pri klikanju pri psu ohranjati čim večjo željo po delu. Priporočljivo je, da se trening konča 
takrat, ko pes vajo najbolje opravi. Po tem naj dobi zasluženo nagrado, npr. večjo količino koščkov salame in nato psa obvezno 
sprostimo z igro. 
Ko na svojem psu opazimo, da je dejanje premišljeno 
izvedel, ker se mu to izplača in ga spet in spet pona-
vlja, je to res navdušujoče. Tako lahko psa naučimo 
resnično vsega, kar fizično zmore. Najpogostejša na-
paka, ki jo skrbnik naredi pri uvajanju šolanja s kli-
kerjem je klicanje oziroma vzbujanje pozornosti. Kli-
kerja namreč nikdar ne uporabljamo za klicanje živali 
ali opozarjanje nase. Če pes vohlja naokrog in takrat 
kliknemo, se bo pes sicer približal in dobil nagrado, 
vendar jo bo dobil za vohljanje, saj smo v tistem tre-
nutku tudi kliknili in nagradili prav tisto (neželeno) 
vedenje.
Obširna navodila o šolanju psa s klikerjem in o komu-
nikaciji s psom na splošno so objavljena tudi v knji-
žici »To, priden!« avtorice in kinološke inštruktorice 
Karmen Zahariaš. Publikacijo, ki je pred ponatisom, 
lahko naročite na tel. številki 041 679 578.

Mojca Sajovic
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Kako je, ko razvajenček kot je Seti, 
dobi »sestrico«…

…smo se spraševali vse do 13.8. letos, ko sva z Mojco pripeljali iz Nemčije devet tednov staro kosmato kepico Jutto. Vzreditelj 
Clemens mi je ob prihodu zagrozil, da če je ne bom takoj prepoznala med ostalimi v leglu, je ne bom dobila. Bilo bi res čudno če je 
ne bi, saj je od dneva, ko sem jo izbrala, živela v mojem srcu njena podoba, pa čeprav so si bili mladički v leglu zelo podobni. Vsak 
trenutek sem bila z mislimi ob njej, 600 km stran od nas, tako daleč, pa vendar sem jo čutila čisto blizu.
Med potjo je bila pridna in Thuji se moram zahvaliti, da ni jokala, saj ji je ona delala družbo. Jutta je bila navajena velikega legla 
desetih bratov in sester, in desetih odraslih bernijev, ki živijo pri vzreditelju, zato je bila Thujina prisotnost na tako dolgi poti domov  
več kot dobrodošla.
Vse skupaj nas je zelo zanimalo, kako jo bo sprejel Seti. Z Mirkotom sta naju prišla iskat v Trzin k Jankovičem. Kar takoj mi je bilo 
jasno, da bo kuhal zamero. Sploh me ni bil vesel  kot ponavadi, Jutto je samo povohal, mene pa ignoriral.   Od Trzina pa do doma 
sem jo držala na krilu in kadarkoli sem pogledala Setija, 
ki je sedel na zadnjem sedežu, sem videla dolgo užaljeno 
»faco«, ki mi je govorila: » Pa menda ja ne peljemo tega 
bitja domov?!«  V naslednjih nekaj dneh se  ni « pogo-
varjal«  z mano. Kadar je kaj zahteval, je kontaktiral z 
možem, z mano pa niti slučajno ni želel imeti opravka. 
Kadar sem ga želela pobožati se je umaknil. Zanimivo je, 
da je Jutto sicer lepo sprejel in nikoli ni bil z njo grob, le 
meni ni mogel odpustiti greha, ki sem ga po njegovem 
zagrešila, ko sem domov pripeljala novega družinskega 
člana. V naslednjih dneh smo zelo pazili, da je bil vedno 
prvi deležen naše pozornosti, hranjenja, nagrade. Jaz sem 
že zelo pogrešala njegovo »govorjenje«, ki se je po enem 
tednu začelo vračati. In v nekaj naslednjih dneh je postal 
zopet naš stari, dobri Seti, s katerim mi ni nikoli dolgčas.
V teh treh mesecih od kar je pri naši hiši Jutta, se je Seti 
zelo pomladil. Z njo se lovita po dvorišču in norita do 
onemoglosti. Nikoli ga nisem videla, da bi se tako igral, 
kot zdaj. Če se po nesreči zgodi med igro, da Jutta zajoče, 
on takoj zaskrbljeno preverja, če se ji je kaj resnega zgo-
dilo. Mala prebrisanka ga je »ovila okrog prsta«  in  Seti 
dela to, kar ona hoče. Ko se na travici polula takoj leti k njemu, da jo umije. Ko dobita kost, Jutta vedno želi priti do njegove in ji to 
ponavadi tudi uspe. Vedno najde način, da Seti pozabi na kost. Eden od načinov je, da gre  za vogal in zalaja, kot da je nekdo prišel. 
Seti je dober čuvaj, zato vedno pade na tej potegavščini in kost je njena. Drugi zelo dober način, da pride do njegovih priboljškov je, 
da zelo počasi porine svojo malo ritko pred njegov nos, kot bi hotela reči: «Poglej jaz sem punčka in punčke imamo prednost«. Pravi 
kavalir seveda ne more zavrniti mlade dame in gospodična tako spet doseže svoje. Na isti način ga umirja, ko je kdaj pa  res jezen 
nanjo, ker ne zna končati z norenjem.  Pri hranjenju vedno preverja, kaj ima Seti v posodici, on pa v njeni ne sme le takrat, ko je za 
obrok kaj zelo dobrega, kot so npr. vampi.  Ko ju tako opazujem, včasih sploh ne morem verjeti, da je v tako mladi in mali glavici 
skrita taka prebrisanost. Vse opazuje z velikim zanimanjem in potem tudi takoj dojame, kako zadeve delujejo. Zato imamo pogosto 
problem, kako kakšno stvar skriti pred Jutto. Vedno bolj se mi zdi, da je pametna po mamici, saj njen vzreditelj pravi, da mami 
Xantana razume vsako besedo. No, če bo tako, potem bo kmalu »okoli prsta«  ovila tudi nas, svoje človeško krdelo, hi,hi,hi…

Dragica Kaiser  

V teh dneh ( 16.11.) se bo na TV PIKI odvrtela 
200 oddaja 4 tačke...v kateri je že skoraj osem let ( 
vse od svojega rojstva) glavna zvezda bernka Tisa. 
Tisa je ponosna, da so tudi zaradi nje ljudje to pas-
mo še bolj opazili...No, pred dvema letoma se je 
Tisi pridružila še mala zvezdica , jorkicaZoya in 
obe sta pri Tačkah nepogrešljivi...mogoče kdaj iz-
damo kakšno skribnost z njunega snemanja, danes 
pa le to...da so znani Slovenci, ki so prišli voščit 
družini Bešter za 2oo oddajo lahko občudovali in 
poizkusili najlepšo torto na svetu...čokoladno Ti-
sko in sadno Zoyo...
 

lp, Nataša
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V nakupovalni center 
Qlandija tudi s psom

Zadnjo soboto v septembru smo z našima bernijema, Setijem in Jutto, že tretjič obiskali nakupovalni center Qlandija na Ptuju. Pri 
vstopanju v center me je v želodcu malo stiskalo. Še vedno se mi zdi precej neverjetno, da se je zgodilo to, kar je v Evropi že čisto 
normalno, da smejo kužki v nakupovalne centre. In še vedno s strahom preverjam, če je nalepka »psa na povodec« še vedno na 
vhodnih vratih, ali je niso mogoče že odstranili. Še kar ne morem verjeti, da imamo na Ptuju nakupovalni center, kjer so psi dobro-
došli. 
Tokrat je bilo v centru posebno veliko ljudi, saj je Qlandija praznovala svoj prvi rojstni dan. Takoj ko smo vstopili, sta naša kužka 
postala zanimiva za obiskovalce in okrog nas je bilo kar naprej veliko ljudi. Z možem so nama postavljali vprašanja o pasmi, o zna-
čilnosti bernijev, o ceni, hrani… in ni me začudilo, ko me je nekdo vprašal, če imamo danes v Qlandiji predstavitev pasme. Setija in 
Jutto so božali in hvalili kako lepo se znata obnašati. In če je izpadlo kot nekakšna promocija pasme, sta jo odlično zastopala. 

Dve uri in pol, tako dolgo smo se zadržali v centru, 
sem opazovala ljudi in ocenjevala njihovo reakcijo. 
Lahko rečem, da se je tri četrtine ljudi zelo pozitiv-
no odzvalo. Tisti, ki se niso ustavili, so jima namenili 
vsaj prijazen nasmeh. Tiste, ki so se ustavili in kakšno 
rekli, sem povprašala, kaj menijo o prisotnosti psov v 
centru. Vsi so rekli, da je to čisto v redu in da v tem ne 
vidijo nič slabega. Četrtina ljudi pa je bilo takih, ki so 
hiteli mimo in se niti  niso zmenili za psa. Negativno 
reakcijo sem opazila pri dveh starejših gospeh, ki sta 
godrnjaje in kimajoče vstopali v Interšparovo trgo-
vino. Ena gospa pa je zelo resno vprašala, če smejo 
psi v center. Seveda sva ji z možem prijazno razložila, 
da je to prvi center v Sloveniji, za katerega vemo, da 
smejo kužki na povodcih vstopiti vanj, kar je v Evropi 
že čisto normalno.
Prav posebno prijaznost pa vedno doživiva v Zooti-
covi trgovini, ki je v tem centru. V to trgovino imajo 
vstop tudi kužki in prijazne prodajalke so jih zelo ve-
sele. Obisk te trgovine je prav zares poseben užitek.
Vesela sem, da se je končno zgodilo to, kar smo si 
mi »pesjanarji« zelo želeli. In lahko k temu le česti-

tamo gospodu Bojanu Mi-
šku, direktorju Qlandije, in 
upamo, da ga bodo posne-
mali tudi drugi nakupovalni 
centri. Če smo že v Evropi, 
je lepo če jo  posnemamo 
tudi po tej plati. In kot ugo-
tavljam, na Ptuju (hvala 
Ptujčanom!) so odzivi ljudi 
zelo dobri. V zanimivem 
telefonskem pogovoru mi 
je gospod Bojan Miško po-
vedal, da za to odločitvijo 
stoji on in da bo tako tudi 
ostalo, kužki bodo vedno 
dobrodošli v Qlandiji. Tudi 
sam upa, da bo takih cen-
trov po Sloveniji vedno več. 
Računa pa na odgovornost 
lastnikov psov in upa, da 
bodo upoštevali nalepke 
na posameznih trgovinah v 
tem centru, ki vstopa kuž-
kom v trgovine ne dovolijo. 

Dragica Kaiser
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VPRAŠALI SMO ZA VAS: 
TEŽAVE S KOŽO

V hladnih mesecih si zavetje poiščejo tudi zajedavci, zato ni naključje, da je težav s kožo in dlako v tem času pri psih največ. Pogost 
vzrok srbečice in s tem poškodb kože s praskanjem in grizenjem je alergijska reakcija na  ugriz bolhe. Pes reagira na ugriz različno, v 
najslabšem primeru si srbeče mesto zgrize in s tem vnese v rano še dodatno okužbo. Prizadeta površina kože se zelo hitro veča, zato 
je ob vsakem praskanju potrebno takoj pregledati dlako in kožo živali, obolelo mesto razkužiti in zaščititi pred poškodbami ter na-
daljnjimi infekcijami, vsekakor pa poiskati veterinarsko pomoč, če se pes tudi na splošno slabo počuti (ne je, veliko pije, poležava, 
je nemiren). Bolhe odpravljamo hkrati na psu, v njegovem bivalnem okolju pa tudi pri vseh živalih, ki prihajajo z njim v stik. 
Koža in dlaka sta največji pasji organ in s tem tudi ogledalo pasjega počutja, (dlaka zdravega psa je svetleča, koža pa čista, brez 
prhljaja), nenazadnje pa tudi ogledalo pasjega lastnika. 

KUŽNI KAŠELJ 
je mešana okužba z več virusi in dvema bakterijama. Inkubacija, to je čas, ki mine od stika z drugim psom, ki kašlja, pa do znakov 
bolezni, je ponavadi 1 teden (lahko 4 do 10 dni). Znaki kužnega kašlja so: suh, dražeč kašelj, ki se pojavlja v prvi treh dneh pona-
vadi ponoči. Pes lahko zaradi napenjanja na kašelj celo izbruha nekaj penaste bele sline, če pa ima poln želodec lahko tudi hrano. 
Prvi trije dnevi oz. predvsem noči so najhujši. Potem se kašelj pojavlja ob fizičnem naporu ali ko se pes razburi, vendar ponavadi 
ne bruha več. To traja še 4-10 dni. Psi so kužni, kar pomeni da bolezen lahko prenesejo na druge pse, še 1 teden po prenehanju 
kašljanja. Okužba se prenaša z izdihanim oz. izkašljanim zrakom. 
Zdravljenje: bolezen ponavadi sama mine v 1 do 2  tednih. Ker pa je pri večini psov kašelj zelo dražeč in izčrpajoč, moramo kužni 
kašelj zdraviti. Seveda po navodilih veterinarja, zato pa je potreben obisk v veterinarski ambulanti. 
Ne svetujemo, da kužni kašelj zdravijo lastniki sami, saj lahko pride komplikacij kot je bronhitis in pljučnica. Če pa se pes slabo 
počuti, ima vročino bo veterinar predpisal še antibiotike. Ob dajanju antibiotikov, je dobro da psu v prehrano dodajate skuto ali 
jogurt, da ne pride do driske in prebavnih težav. Če pes teh dodatkov v prehrani ne mara mu predpišemo kapsule, ki jih mora pes 
dobivati skupaj z antibiotiki.
V času ko pes kašlja, ne sme imeti fizičnih naporov. V prvih treh dneh naj bodo tudi obroki manjši, saj pes če ima poln želodec ob 
napadu kašlja lahko izbruha vsebino želodca. Hrana mora biti kvaliteta, predvsem moramo poskrbeti za zadostno oskrbo z vitamini. 
Najboljše, da v času bolezni dodajamo vitaminsko mineralne dodatke. 
Sprehodi naj bodo kratki, le za opravljanje potrebe. Na normalno fizično aktivnost lahko preidete 1 teden po tistem, ko je pes ne 
kašlja več. 
Stik z drugimi psi: Pes naj nima kontaktov z drugimi psi, vsaj še 1 teden po prenehanju kašljanja, saj jih lahko okuži. Predvsem je 
nevaren tesen kontakt, ko pride do izmenjave sline (pitje iz iste posode, igranje z istimi igračami, pa tudi vožnja v istem avtu ni 
priporočljiva.

Vir: http://www.klinikaloka.com
Mojca Sajovic

KO SE ŽIVLJENJE KONČA, ŠE PREDEN SE ZAČNE
Ta članek pišem v spomin malemu berniju, katerega življenje se še ni niti dobro začelo, ko se 
je moralo že končati. Tristan je bil naš še preden se je sploh skotil. Vsi smo napeto pričakovali 
klic, ki nam sporoča, da je na svet privekal mali berni. Končno smo dočakali ta dan. Bili smo 
navdušeni. Že smo kovali načrte za izlete pa počitnice in nakupovali igračke ter vse ostale 
mogoče pasje pripomočke.
Ob prvemu stiku z leglom ni bilo dvoma kateri psiček je naš, saj od trenutka, ko sem vstopila 
v njegovo domovanje nisem videla ne njegovih bratcev in ne sestric, ampak samo njega. Bil je 
popoln. Vsak teden sem spremljala njegov razvoj preko slik , ki jih je pošiljala njegova vzredi-
teljica in ga opazovala kako se spreminja v malega medvedka. Potem pa je prišel tisti klic. Klic, 
ki ti vse postavi na glavo. Klic, ki ti sporoča, da tvojega bernija ni več, da ti ga je kruta usoda iz-
trgala iz rok. Prvi trenutek se tvoje telo sploh ne odzove, nato pa se vlijejo solze. Precej smo jih 
potočili za našim Tristanom. In ko že misliš, da si prebolel, zagledaš stvari namenjene njemu. 
Solze spet privrejo na plan. Tudi sedaj, ko je minilo že nekaj časa in sem bila prepričana, da je 
Tristan postal le lep in nepozaben spomin, se mi ob pisanju tega članka nenehno rosi pogled. 
Ne smem pa pozabiti na njegovo vzrediteljico Ksenijo, s katero sem neizmerno zadovoljna. 

Vem, da je imel mali kuža pri njej lepo življenje in to je majhen obliž na veliko rano. Veliko pasjih življenj bi bilo lepših, če bi 
ljudje imeli njeno vnemo in ljubezen do živali. 
Tristan je sicer odšel iz naših življenj, ampak iz našega spomina ne bo nikoli. Naj mu bo lepo v bernski nebesih.  

Valentina
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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)

ZAVAROVALNICA ADRIATIC SLOVENICA
nas obvešča, da še vedno veljajo vse klubske ugodnosti in pogoji zavarovanja na pse članov našega kluba, vendar opozarja, da 
je dejanska vrednost psov bistveno višja od vrednosti, ki jo imamo navedeno kot zavarovalno vsoto na dosedanjih policah (250 
€). Ob poginu ali usmrtitvi je to znesek, ki ga dobi izplačanega skrbnik psa.

Zavarovalno kritje:
Ø pogin živali zaradi bolezni ali nezgode,
Ø usmrtitev živali brez bolečin zaradi neozdravljive bolezni ali nezgode,
Ø stroški zdravljenja (brez DDV) s 30%-no soudeležbo,
Ø splošna civilna odgovornost lastnika psa.

Nov izračun premije za kritje osnovnih nevarnosti, stroškov zdravljenja in splošne civilne odgovornosti lastnika psa pod ena-
kimi pogoji, kot so upoštevani na že sklenjenih policah ob predpostavki, da je zavarovalna vsota 500 € oziroma 800 €, je na-
slednji:

premija €
(zav.vsota 500 €)

premija €
(zav.vsota 800 €)

1. osnovne nevarnosti (pr.stopnja 19,1%) 95,50 152,80

2. doplačilo za kritje stroškov zdravljenja s 30% so-
udeležbo in plačilom DDV 89,47 89,47

3. splošna civilna odgovornost lastnika psa (zavaro-
valna vsota 19.500 €) 35,79 35,79

=220,76 =278,06

- 40% popust NDS2 88,30
=132,46

111,22
=166,84

+ 6,5% DPZP 8,61 10,84

SKUPAJ ZA PLAČILO =141,07 =177,68

Člani kluba se lahko odločijo za povišanje zavarovalne vsote pri sklenitvi novih zavarovanj ali pri obnovitvi že obstoječih polic. 
Zavarovalna vsota je izbira skrbnika psa.

Pri zavarovanju ali podaljšanju police je potrebno priložiti fotokopijo članske izkaznice z veljavno letno nalepko.

Za vse informacije je na voljo ga. Špela Tič (Sektor razvoja premoženjskih zavarovanj, ADRIATIC SLOVENICA d.d. , Koper  
- tel.: 05  66 43 299, e-mail: spela.tic@adriatic-slovenica.si) ali g. Primož Moljk (PE Ljubljana – tel. 01 58 24 500).
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KLUBSKE UGODNOSTI november 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.

§  NOVO: CityDog: sprehajanje psov, oskrba in varstvo psov na vašem 
domu, šolanje psov, oskrba drugih domačih živali, dobava kvalitetne 
pasje in mačje hrane na vaš dom, prevozi psa ali drugih hišnih živali 
k veterinarju, v salon…., svetovanja. Člani kluba BPP imajo 5%-ni 
popust. Alenka – GSM 051/624 458 - www.citydog.si

MOJ BERNI
Glasilo Slovenskega kluba za bernske planšarske pse
Izhaja štirikrat letno v nakladi 150 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, Simona Muhič, Valentina Cvek – 
Humski, Darko Košuta, Nataša Bešter, Miloš Janković
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!


