
1- 3/2007

Številka 1 • letnik 9 • leto 2008

BESEDA UREDNIKA
Pred našo volilno skupščino, o kateri sem pisala že v pred-
hodnem uvodniku, mi je še poslednjič pripadla čast, da vas 
lahko nagovorim kot urednica glasila in predsednica kluba. 
Med tem je minilo osem let od njegove ustanovitve. Povsem 
neopazno bi šla mimo naša obletnica, če je ne bi proslavili 
na prav poseben način, o njem boste lahko prebrali v članku 
Dragice Kaiser. Svojo »češnjico« na našo torto je tokrat spet 
dodal Tone Hočevar, novinar v Rimu, urednik in bernski 
človek do zadnjega vlakna. Uživajte v branju!
V naši družbi se dogajajo korenite spremembe in tudi slo-
venska kinologija se temu žal ne more izogniti. Sredstva za 
svoje delovanje si mora zaslužiti sama in dobrohotnih spon-
zorjev, ki bi radodarno delili novce, ni od nikoder. Kinolo-
ška društva so pred pasemskimi klubi v nedvomni prednosti, 
saj povečini razpolagajo z večjim naborom tržno zanimivih 
storitev. Ena od najbolj razširjenih je zagotovo šolanje psov 
na različnih stopnjah in v različnih kinoloških disciplinah. 
Nenazadnje ima večina v lasti ali vsaj v najemu tudi površi-
ne, ki jih lahko unovči na tak ali drugačen način. 
Pasemski klubi živimo od članarin in pristojbin za vzrejne 
preglede, ki jih moramo deliti s matično Kinološko zvezo 
Slovenije (KZS), iz svojega žepa pa plačamo tudi stroške za 
strokovno delo, ponekod za najem površin, kjer se vzrejni 
pregledi izvajajo,… Cena za članstvo v KZS odnese del naše 
članarine, stroški pošte in tiska so vse večji, čeprav naš od-
lični »tiskar« spada zagotovo na samo dno cenovne lestvice. 
Zahvaljujoč Tini smo z domačo izdelavo novoletnih voščil-
nic – upam, da so vam bile zelo všeč - smo prihranili dve 
tretjini cene.  In današnje darilce – iz naslova novoletnega 
presenečenja – smo si lahko privoščili, ker je Robert veli-
kodušno posredoval našo prošnjo za sofinanciranje v prave 
roke. Resnično želim, da boste naš našitek pritrdili na vidno 
mesto in nosili s ponosom. 
Izjemno srečo smo imeli tudi pri izdelavi zaključnega raču-
na, saj v vseh osmih letih (za razliko od večine drugih dru-
štev) nismo porabili niti beliča, saj sta naša računovodkinja 
Tanja in nato blagajničarka Avrelija naredili to zapleteno 
»domačo nalogo« brezplačno. 
Gospodarili smo modro in v naslednji mandat zagotovo 
lahko vstopamo brez večjih skrbi, vse našteto pa je le pod-
laga za razmišljanje, da smo vsak po svoje odgovorni tako za 
vsebinsko kot tudi za gmotno stanje kluba. Brez dobrih idej 
in srčnih ljudi ne more preživeti nobeno društvo, nobena 
skupnost, nobeno podjetje… uradno je povsem res, da je 
odgovornost in zaslužnost na plečih enega samega človeka, 
v praksi pa vsi vemo, da ni ravno tako.
Vabljeni torej, polni srčnosti in dobrih idej,  na našo redno 
letno volilno skupščino!

Mojca Sajovic, urednica 
Predsednica Slovenskega kluba za bernske planšarske pse

PRISPEVKI V GLASILU NISO LEKTORIRANI!

KAKO SMO NAVIJALI 
ZA MARKA

Prav razveselila sem se nujnega obvestila, ki sem ga našla v svoji 
elektronski pošti in ki ga je Mojca posredovala članom kluba. 
V njem je bilo zapisano, da nas naš član, Marko Vozelj prosi 
za navijaško pomoč v oddaji Piramida, dne 29.1.2008. Trideset 
navijačev, kolikor jih je bilo potrebnih, se je hitro našlo in z 
našega štajerskega konca smo se od doma odpeljali štirje. Ker 
je v obvestilu pisalo, da so zaželene klubske majice in bernski 
rekviziti, smo  se seveda oblekli kot je bilo naročeno, z nami 
pa je odpotovalo tudi vseh šest plišastih bernijev iz mojih polic 
v dnevni sobi. Naši živi »plišeki« so ostali doma. Lahko so nas 
gledali na TV ekranih, saj je oddaja potekala v živo. Kar ne-
verjetno naključje je, da se je oddaja dogajala prav na dan osme 
obletnice ustanovitve našega kluba, kar je Marko tudi povedal 
v uvodu, ko je predstavil svoje navijaško moštvo. Lepše promo-
cije kluba si ne bi mogli želeti in znova se je potrdilo reklo, da 
se nič ne zgodi naključno, vse je z namenom.
Ob 19.20 uri smo se zbrali pred RTV-jem in vsi smo bili veseli, 
da se ponovno vidimo, predvsem pa, da bomo lahko v pomoč 
Marku. Hitro so nas spustili v studio in nam povedali, da smo 
tam zato, da se zabavamo. In res smo se. Navijali smo, ploskali, 
vzklikali in mahali z bernčki. Prav luštno vzdušje je bilo in eno 
krasno doživetje, ki nam bo spet za vedno ostalo v spominu. 
Najbolj veseli smo bili Markove zmage, kar je pomenilo, da ga 
bomo gledali tudi v polfinalni oddaji. Marko si je zmago prav 
gotovo zaslužil s svojo priljubljenostjo in dobrim nastopom, 
upam pa, da smo mu malo pomagali tudi klubski prijatelji v 
studiu in pred ekrani. Prepričana sem, da mu je  pomagal tudi 
njegov Speed - v in na njegovem srčku.

Dragica Kaiser
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SPOMLADANSKI VZREJNI PREGLED IN PODALJŠEVANJE VZREJNIH  
DOVOLJENJ bo v skladu z določili pravilnika o pogojih vzreje BPP v soboto, 8. marca 

2008 na ploščadi za Pivnico Anton v Grosupljem v bližini vadišča KD Grosuplje predvido-
ma od 9. 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 do-

polnjenih 20-ih mesecih starosti opravi na Kliniki za kirurgijo in male živali  Veterinarske fakultete,  Uni-
verza v Ljubljani, C. v Mestni log 47, Ljubljana. Pes mora biti pred slikanjem tešč, s seboj morate imeti origi-
nalni 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) za tekoče leto
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 za tekoče leto. 
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 2007: poslati vzrejno dovolilnico oz. vzrejno knjižico do 1. marca 

2008 na naslov kluba; podaljšano dovoljenje boste prejeli po pošti po povzetju 
• ČE JE BIL/A PES/PSICA PREGLEDAN/A V LETU 2006 ali prej: poslati vzrejno dovolilnico oz. vzrejno knjižico do 1. 

marca 2008 na naslov kluba in pripeljati psa/psico na vzrejni pregled ob uri, ki vam bo sporočena

Psi/psice z vzrejnim dovoljenjem, ki v preteklem letu niso bili privedeni na vzrejni pregled, morajo biti za podaljšanje vzrejnega 
dovoljenja privedeni v tem letu!

POZOR! Ob prijavi pošljite dokumentacijo: 

• za vzrejni pregled iz tč. 1 – 3  
• za  ocenjevanje zunanjosti iz tč. 1 

(samo fotokopije!) na naslov kluba Predole 23, 1290 GROSUPLJE do 1. marca 2008  in pri prijavi obvezno navedite svojo 
telefonsko številko. Naknadno boste obveščeni o natančni uri pregleda vašega psa. Neprijavljeni psi/psice ne bodo ocenjeni.

Svetujemo, da si na spletnih straneh www.bernski-klub.si preberete veljavni Pravilnik o pogojih vzreje BPP. Za morebitna dodatna 
vprašanja smo vam na voljo.

Rajko Rotner, predsednik VK

REDNA LETNA SKUPŠČINA KLUBA
bo v četrtek, 3. aprila 2008 ob 17. uri  

v dvorani Pivnice Anton, Grosuplje v 1. nadstropju.

Glede na to, da je skupščina volilna, boste dnevni red in potrebne dokumente za kandidiranje v organe kluba prejeli naknad-
no po pošti. S tem obvestilom pa vas želimo le spomniti, da si boste za najpomembnejši klubski sestanek v obdobju štirih let 
zagotovo v naprej pravočasno prihranili dovolj časa.
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Poročilo o dosežkih razstavljalcev v letu 2007
Konec leta je čas za bilance in obračune. Tako smo tudi mi, ki razstavljamo bernije naredili obračun vsega doseženega v letu 2007. 
Poudarek smo dali na zaključene šampionate v tem letu 
Adis Bernieshine – šampionat Hrvaške in Bosne in Hercegovine
Athos Bernieshine – šampionat Hrvaške. 
Best of the Best Bernieshine – mladinski prvak Bosne in Hercegovine
Carisma – šampionat Črne Gore
Dionis - mladinski prvak Slovenije
Mon Cherie von Jauntal – mladinski prvak Črne Gore in Hrvaške
Reisenshine degli Antichi Mulini – šampionat Hrvaške, šampionat Italije, evropski vice prvak, klubski prvak italijanskega kluba za 
leto 2007 (ta naziv dobita v letu samo ena psica in pes).
in na uspehe na pomembnejših razstavah:
Blueberry Bernieshine – najlepši mladič na specialni razstavi italijanskega kluba
Daiclaps Cellina – 1.mesto na specialni razstavi švicarskega kluba  v Burgdorfu
Dionis -klubski mladinski prvak SKBPP-ja
Juta von Lenzgraben – najlepši mladič SKBPP-ja
Mon Cherie von Jauntal -  najlepši mladič na evropski razstavi,klubski mladinski prvak SKBPP-ja, najlepši mladič obeh dni na 
specialni razstavi švicarskega kluba v Burgdorfu
Reisenshine degli Antichi Mulini – najlepša psica na specialni razstavi italijanskega kluba

Na razstavi francoskega kluba za bernske planšarske pse v Magny Cour-
su v Franciji dne 31.03.07 so trije naši bernci opravili test karakterja. Atos 
Bernieshine in Reisenshine degli Antichi Mulini sta test opravila z odlično 
oceno, Daiclaps Cellina pa z dobro oceno.
Na specialni razstavi švicarskega kluba  v Burgdorfu pa je par iz psarne 
Bernieshine dosegel prvo mesto. 
Vseh doseženih rezultatov smo zelo veseli saj smo s tem dokazali, da ima-
mo v Sloveniji dobre pse, nenazadnje smo s tem promovirali naš slovenski 
klub za bernije.
Ob tem poročilu bi povabila vse, ki si želijo razstavljati svoje pse in si želijo 
kakršne koli pomoči naj se oglasijo. Lahko pokličete na klub ali pa Avrelijo 
Sivec 040 437 490 ali Uršo Kos 041 921 329

Avrelija Sivec

Ko je bil naš kuža star dobro leto, smo izkoristili radosti porod-
niškega dopusta in jo konec septembra mahnili na Cres. Uživali 
smo v prijetni klimi in prijetnem številu turistov. 
Kot vedno doslej, smo psu dosledno nanašali kapljice proti zu-
nanjim zajedalcem, ampak ta ščit sta vseeno prebila prva dva 
klopa v tistem letu.
Klopa smo odstranili in pozabili nanju. Za nekoliko časa….
Konec oktobra smo se odpravili na obisk v Portorož, sprehajali 
smo se ob obali, nekaj psov se je veselo igralo malo stran, zato 
smo se usmilili še Bala in ga spustili v razigran pasji klobčič. Ker 
se mu je tako mudilo, je slabo precenil višino kamnite ograje in 
ob skoku z nogami butnil vanjo. Od takrat naprej smo pričeli 
opažati, da pes šepa.
V nekaj dneh smo se oglasili pri veterinarju, vendar rentgen ni 
pokazal poškodbe noge. Ker se je šepanje nadaljevalo, še po-
sebej, ko je kuža vstajal po daljšem ležanju, smo klicali v ambu-
lanto in že na recepciji so nam namignili na sum na borelijo. 
Smo si rekli: » Mah, naš pes pa že ne, kaj pa oni vedo…« Vse-
eno smo se odločili za testiranje, da se potolažimo in da jim 
dokažemo, da je tako strašenje neumestno. Vendar so bili žal 
rezultati krvi porazni; borelija je bila potrjena. 
Takoj smo začeli z antibiotiki, ker pa sem se bala stranskih 
učinkov, smo nabavili še ranital, ki ga je kuža dobil vsak večer, 
zjutraj pa smo mu poleg tablet dodajali še probiotične jogurte. 
Pes je terapijo kar dobro prenašal, ni bruhal niti ni kazal, da ga 
karkoli boli. Je pa dodajanje jogurtov in tablet proti trebušnim 
težavam zgolj ena izmed možnosti, za katero ni nujno, da pri 
vseh deluje tako kot pri našemu Balu in ni nujno, da je abso-

lutno pravilna.
Po prekinitvi terapije smo pričeli z dodajanjem podporne tera-
pije za dvigovanje odpornosti, saj nam je veterinar povedal, da 
je usoden lahko hiter padec imunosti.
Pes je sedaj mnogo bolj občutljiv na vročino kot pa pred bo-
leznijo in je v času visokih zunanjih temperatur  mnogo bolj 
raztresen in pasiven. Da bi ga boleli sklepi, ni zaznati, šepa tudi 
ne več, se pa po bolj odebeljenih bezgavkah na prsnem delu da 
ugotoviti, kakšno bolezen nosi s seboj.
Skratka, pazite na svoje bernije!

Simona Mušič

SOOČITI SMO SE MORALI Z BORELIJO
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Ko bernski planšarski pes preseže starost, pri kateri v popre-
čju umirajo evropski psi, je to zagotovo razlog za praznovanje. 
Pri nas se tega dosledno držimo in naši prijatelji nam pri tem 
praznovanju prizadevno pomagajo. Kdo je lahko boljša družba 
pri nazdravljanju času, ki nam je še ostal za skupno bivanje z 
našimi berniji, kot skrbniki naših mladičev? Kdo bolje pozna 
vloženo ljubezen, skrb, znanje, izkušnje in delo, kot tisti, ki so 
nam zaupali in pri nas kupili svojega tribarvnega medvedka? 
Zato se vsako leto na Silvestrovo že nekaj let v Predolah zbira 
prijazna družba od vsepovsod, tudi iz daljnega Rima, in se ve-
seli že mesece preden Dana in Deep River razpošljeta vabila za 
svoje rojstnodnevno praznovanje. Tokrat je bilo že enajsto. Za 
dobro počutje dvonožnih gostov v kulinaričnem delu pretežno 
poskrbi Miro, za štirinožce pa mi je v posebno veselje, da vsako 
leto - ob peki potice – zanje lahko spečem polnjene kolače v 
obliki kosti. Seveda so jih deležni tudi vsi ostali kosmatinci, ki 
pridejo Dani in Deepu delat družbo na tako velik praznik. Tudi 
letos ne bi smelo biti nič drugače, pa je usoda pooblastila mlado 
Jutto v.Lenzgraben, da se je praznovanje izteklo malo druga-
če…. o čemer so poročali tudi tiskani mediji. Ker pa morda 
prav vsi bralci glasila Moj berni ne prebirajo revije Moje pes, 
najboljše slovenske revije o živalih, ne bo nič narobe, če povza-
mem zgodbico, ki je popestrila naš silvestrski večer. 
Seti in Deep sta svoj »pasji harem« (Dano, Kepo, Jutto, Latino 

in Thujo) že dodobra umirila, bernski ljudje smo nazdravili in 
upihnili vse svečke na torti. Ker je Dana v želji, da bi pomagala 
pihati svoje svečke, dobila na nos izdajalsko kepico smetane s 
torte, smo sklenili, da je zdaj že vendar čas tudi za pasje kolač-
ke. Pod kuhinjskim prtičem so na mizi čakali malo manjši za 
povabljence in dva večja za slavljenca. Vsi zbrani pa smo na-
enkrat prisluhnili oddaljenemu žvenketu kozarcev na kuhinjski 
mizi. Nič se ni razbilo, pa vendar je bilo treba zelo urno po-
gledati, kaj se dogaja. Mlada Jutta je stala na zadnjih nogah in 

VEDNO TEHTNEJŠI RAZLOG  
ZA PRAZNOVANJE
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mlaskala po poslednjih kolačkih iz pekača, pri tem pa je – na 
mojo veliko grozo – manjkala tudi polovica kuhinjskega prtiča. 
Mladenka si je postregla sama in njen okrogli trebuh je pričal, 
da je bila samopostrežna večerja res obilna. Na srečo sta prav 
na koncu mize dva velika kolačka ostala kot po čudežu nedo-
taknjena. Ta dva sta seveda nemudoma dobila Dana in Deep, 
za ostale pa so se našli nadomestni piškotki. 
Jutta je ostala tisti večer brez večerje, vsi prisotni pa smo se na-
gajivo muzali češ, pa dajte psički za Božjo voljo doma kaj jesti, 
da ne bo tako sestradana hodila po svetu… V dobro voljo je ka-
nila seveda tudi kapljica skrbi, kako bo v nadaljevanju z Juttino 
prebavo, še posebej, ker spomin na Deepov zadnji »tekstilni« 
obrok, ko je bila potrebna infuzija, ni bil tako daleč. Ker je bil 
med gosti tudi doktor veterinarske medicine, panika ni bila po-
trebna, krpa pa je zapustila Juttino telo po naravni poti. 
Zaradi obilice smeha, ki nam ga je pričaral opisani dogodek, bo 
Jutta povabljena tudi letos!

Mojca Sajovic

RIMSKO PISMO

Bernci smo spet v modi
Spet se vam oglašam iz Rima, kjer že nekaj časa vse cveti, mimoze in okrasne češnje, grmičevje vseh vrst in predvsem 
mandljevci. Vsako mandljevo drevo, v našem rimskem parku pa jih je na stotine, se konec januarja in v začetku februarja 
spremeni v en sam velikanski bel cvet. Mandljevci so mi posebej všeč zato, ker  tako kmalu cvetijo, potem pa hitro dajo 
imenitne, slastne plodove, ki jih jaz in moja pasja banda, veterana Viking in Ajša in smrklja Zlatka glodamo že konec po-
letja, potem pa vso jesen in še daleč v zimo, ki je tukaj pravzaprav ne poznamo. Zima se vidi po tem, da takrat trava hitro 
raste in jo nenehno kosijo. 

Tista dva iz naše družine, ki hodita po dveh nogah, nas nenehno odganjata od slastnih mandljev, češ da so pozimi že preveč 
grenki, lahko bi nam tudi škodili. Mi pa se ne damo. Naravnost pod mandljevce letimo, ko pridemo v park, kajti prav pozimi 
mandlji najlepše padajo na tla. Pregrizniti tisti trdi oklep mandljevega ploda ni noben problem. Za prave pse, kakršni smo 
mi, pa sploh ne, čeprav smo tako počlovečeni, da je kaj in nam je treba včasih jasno povedati, da smo v resnici psi, ki bi se 
morali po pasje tudi obnašati. 

No, včasih pasjo naravo vzamemo zares, še posebej takrat, ko zaslišimo besedo ZBOR, ta pa pomeni, da moramo vsi hkrati 
steči h gospodarju, ki nas čaka s priboljški. Po novem vabljivo zveni še ena beseda. Prispevala jo je naša Zlatka, odkar noče 
biti več Zlatka, ampak sliši na ime Aurelia, kar tudi pomeni Zlatka, po latinsko. Imeli smo obisk, prišel je pevec in pesjanar 
Gianni Rijavec s svojo deklico in prav ona je poskrbela za nov izvor piškotov. Ugotovila je, da je Zlatka v resnici Aurelia in 
Zlatka je bila vsa iz sebe od sreče. Njen odpoklic se je izboljšal za tisoč odstotkov, vsakokrat je dobila kaj dobrega, mi pa z 
njo. Zdaj na besedi ZBOR in AURELIA vsi reagiramo enako. Stečemo kot blisk, sedemo in dobimo nagrado.  

Zadnje čase se mi v parku, kamor gremo dvakrat na dan, zgodaj zjutraj in potem še popoldne, dogajajo čudne stvari. Prej 
jih ni bilo prav veliko, ki bi vedeli, da sem imenitna in stasita bernka, rekli so mi Persona, Oseba, ker se znam lepo obnašati. 
Zdaj vsi skačejo okrog mene in me božajo, zraven pa govorijo, poglej tale mlada psička je tudi bernka. Moji razlagajo, da 
nisem ravno mlada psička, saj sem za silvestrovo v Predolah praznovala enajsti rojstni dan, pa nam ne verjamejo, menda 
zato, ker letam naokoli z mladimi kužki in se veselim pomladi. 

Bernce kar naenkrat vsi poznajo zato, ker si je neka televizijska zvezdnica, ki vsak večer pripoveduje vice in pikre stvari v 
satirični oddaji, omislila bernko za spremljevalko med oddajo. Vsaj tako je počlovečena kot mi, ne hodi po tleh, ampak jo 
ima tista punca, piše se Michelle Hunziker, doma pa je iz Švice, kar na delovni mizi v studiu. Ona pripoveduje vice, psička, 
ki ji je ime Berna, pa hodi po mizi, se stiska h gospodarici, odkoraka naokoli in se spet vrne. Ljudje so zaradi tiste Berne 
ponoreli na bernce. Vsi bi jih imeli, zato mene vsi božajo. Na ulici, v trgovini, celo pri kavi nimamo miru. Buci, buci, kako 
si ljubka mlada bernka, mi laskajo, jaz pa jim rada pokažem, da sprejemam tudi darila, ne samo božanje. Zraven pa zadnje 
čase upam, da park ne bo poln majhnih berncev, ki se jih lahko ljudje potem naveličajo, kakor se naveličajo vseh modnih 
psov. 

Tako, če boste pridni, vam bom še kdaj pisala!

Danica iz Rima 
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Konec marca 2006 smo se udeležili izvedbe testa karakterja 
v Franciji, ki ga je organiziral njihov klub. Sama izvedba nam 
je bila precej zanimiva in zato bi vam jo rada predstavila tudi 
vam. 
Test karakterja ni  pogoj za vzrejno dovoljenje, je pa priporoč-
ljiv s strani kluba.  Je pa  nujen za dosego francoskega šampi-
onata. 
Izvedba testa karakterja je točno določena s strani kinološke 
zveze. Sodniki, ki to izvajajo izpolnjujejo poseben obrazec in na 
koncu izdajo kopijo lastniku psa. 
Predstavitev: Vodnik in pes na vrvici vstopijo v prostor za izva-
janje testa, kjer jih pričakata dva sodnika z različnimi vprašanji. 
In sicer ju zanima predvsem pogoji kjer živi pes, ali je v mestu 
ali na podeželju, ali živi sam ali v skupini z drugimi psi oziroma 
drugimi domačimi živalmi, ali je prostor tam miren ali hrupen, 
ali je opravil kakšno urjenje v pasji šoli.

Obnašanje do neznancev:
• kontrola tetovirne številke opazovanje reakcije psa med-

tem, ko sodnik kontrolira tetovirno številko, govori z 
njim, ga boža. Vodnik ga tudi spusti z vrvice.

• Prosto gibanje v gneči skupina 12-15 oseb se premika po-
časi v krogu, en ali dva vozita nakupni voziček in otroški 
voziček. Pes mora popolnoma mirno hoditi med to gručo 
brez vrvice poleg vodnika. 

• Hoja skozi koridor tujih oseb – osebe se postavijo v dve 
vrsti, ena proti drugi. Vmes med tem koridorjem se mora 
gibati pes z vodnikom, širina tega koridorja pa je najprej 
širša potem pa se oža, tako da se pes dotika teh oseb. 

• Približevanje dela grupe ljudi – osebe se počasi približu-
jejo psu in vodniku, v drugi fazi se približujejo hitreje; in 
na koncu pričnejo močno ploskati

• Klic – potem se vodnik oddalji od psa in se pridruži sku-
pini, nekateri iz skupine pa ga kličejo po imenu k sebi.

Obnašanje ob ovirah, in sicer vidnih in slišnih
• vidni pojavi zastavice, barvni baloni, odprti dežniki in še 

različni drugi predmeti
• zvočni efekti trobenta, zvonovi, hoja po plastika, ki od-

daja posebne zvoke in še različni drugi zvoki, ki so močni 
in nenadni

• izredni pojavi – kot recimo, ko se pes premika kar naen-
krat pred njega pade nek predmet, ki ga prej obesijo na 
kakšno drevo, ali pa ko gre mimo vrat stavbe vržejo ven 
kakšno figuro iz lepenke ali plastike

Opis ocenjevanja

Temperament: igriv/uravnovešen, miren/živahen, zelo živahen, 
flegmatičen/hiper aktiven, preveč živčen/plašen, apatičen/agre-
siven

Ocena povezave vodnik-pes: pazljiv, povezanost z vodnikom, 
močno povezan, nediscipliniran, dominanten.

Po oceni obnašanja v vseh zgoraj navedenih situacijah se sod-
niki odločijo za odlično, pravdobro ali dobro oceno. Lahko pa 
tega izpita celo ne opravi in ga  ima možnost  še enkrat oprav-
ljati. 

Test karakterja so opravljali tudi trije berniji iz Slovenije; Atos 
Bernieshine in Reisenshine degli Antichi Mulini sta ga opravila 
z odlično oceno, Daiclaps Cellina pa oceno dobro. 

Avrelija Sivec

Test karakterja 
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Od kar je naša neponovljiva Deborah, po 
domače smo ji rekli Debi, odšla v pasja 
nebesa, je preteklo že precej vode. Nis-
mo dolgo zdržali brez bernija, čeprav je 
vedno težko najti vsaj približno zamenja-
vo za nekoga, ki ti zleze pod kožo tako 
zelo, kot je nam naša psička. S Stanko 
sva se spogledovala z nakupom v tujini, 
si šla ogledat morebitno bodočo mamo 
našega mladička v Nemčijo, zbirala in-
formacije o leglih… in se vsemu navkljub 
zelo hitro odločila za izbiro v slovenskem 
leglu. Pravzaprav ni šlo za izbiro, naku-
pu je botrovalo naključje. Imela sva ga 
za srečno naključje, saj nam je bernska 
družba zares manjkala. V psarni Berni-
eshine je bila na razpolago Bea, ena od 
dveh psičk, prijetna, ravno prav živahna 
in na pogled z obilico beline, ki je spo-
minjala na našo Debi. Njena mama Da-
iclaps Cellina že dlje časa pobira laskave 
ocene in osvaja naslove, tudi prvo mesto 
na specialni razstavi švicarskega kluba  
v Burgdorfu. Tudi slavni Bernerdalens 
Ruben, oče naše bodoče kosmatinke, 
je ustrezal najinim pričakovanjem: do-
kumenti so dokazovali številne naslove v 
razredu mladičev, v razredu mladih, na 
pogled več kot odlična izbira samca. Ker 
sva si želela tudi sama morda spet en-
krat stopiti s svojo psico pred kinološke 
sodnike, se nama je zdela izbira dobra. 
Edino, kar je motilo splošni vtis, je bilo 
dejstvo, da življenjski prostor mladiča ni 
bil isti kot življenjski prostor njenih vzre-

diteljev, pa vendar…. klic po berniju je 
bil premočan in samičko sva odnesla do-
mov, staro že tri mesece in pol. 
Vsak začetek je težak in nikakršnega 
dvoma ni bilo, da si je potrebno vzeti 
dopust in posvetiti kar največ časa novi 
družinski članici. Na tistega, s katerim 
je preživela psička največ časa, se je tudi 
bolj navezala, da je ljubljenka vseh dru-
žinskih članov, pa ni potrebno posebej 
pisati.
Prvih nekaj mesecev se je razvijala sklad-
no, se potem malo »razvlekla« kot več-
ina bernčkov, uganjala norčije in vsak 
dan sproti dokazovala, kako neverjetno 
»hiperaktivna« je. Prežvečene škatlice 
cigaret, polomljena očala, na vrtu do za-
dnjega koščka polnila izpraznjena blazi-
na, ukradeni copati, vse to je spadalo v 
sicer nov, a po pripovedovanju prijate-
ljev vendarle običajen »repertoar« male-
ga bernija. Skrbno sva izbirala prehrano, 
pasjo šolo, dolžino sprehodov in prepre-
čevala pretirano divjanje. Vzreditelja 
Ivana Janežiča sva prijazno povabila, 
naj jo pride pogledat v njen novi dom in 
se prepriča, kako dobro je poskrbljeno 
zanjo. Vabila sva, enkrat, dvakrat, tri-
krat, … brez uspeha. Morda ne bi bila 
tako razočarana, če sama ne bi »svojih« 
mladičev redno obiskovala in ohranjala 
z njihovimi skrbniki vseskozi tesen pri-
jateljski stik. 
Naša Bea je rasla in v času, ko bi lahko 
nastopila na svoji prvi razstavi, sva jo pe-

ljala k veterinarju. Njene sprednje noge 
so se obrnile navzven in po posvetih z 
več specialisti sva se vdala v usodo, da 
z razstavno kariero ne bo nič. Zelo bova 
srečna, če bo lahko hodila brez bolečin. 
Minil je tudi »pasji krst«, slovesnost med 
prijatelji, s katerimi se skupaj veselimo 
bernske družbe. Obe istočasno »kršče-
ni« psički, od naše Bee mlajši tri in šest 
mesecev, sta jo že davno prerasli, Bea 
pa, kot da bi se odločila, da bo vedno 
majhna, suha in z navzven obrnjenimi 
nogami. Kljub temu jo imava neskonč-
no rada in brez dvoma bo še naprej naša 
ljubljenka Bea.

Stanka in Miloš Janković 

Rade bi Vama predstavile našo najmlajšo 
članico. To je Mon Cherie von Jauntal. 
Konec leta 2006 je avstrijski vzreditelj 
Georg Woschitz imel zelo obetavno le-
glo z Elli von Jauntal. Oče tega legla pa 
je bil Dumbledor degli Antichi Mulini. 
Ko so mladički imeli 5 tednov smo si jih 
šli pogledati in že takrat se mi je mala 
vsedla v srce, vendar na žalost je bila že 
oddana. Na moj rojstni dan pa sem dobi-
la klic, da me mala lepotička čaka. Doma 
smo imeli posvet kaj naj naredimo, ali jo 
vzamemo ali ne. Sklep hišnega sveta je 
bil soglasen: Da. 
In tako smo se prve dni februarja od-
pravili po našo malo kepico, ki je imela 
tudi primerno ime Mon Cherie – čo-
kolatinček, ki ga vsi sladkosnedi dobro 
poznamo. Bili smo prav navdušeni saj je 
bila zelo mirna. Že po prvih dveh dneh 
v novem domu pa je pokazala svojo pra-
vo naravo. Zvedava in  nagajiva. O njeni 
mirnosti ni bilo več ne duha in sluha. Z 
našimi tremi bernkami se je odlično uje-
la in vse so jo vzele v svojo sredo kot ma-

lega dojenčka. Pustile so ji, da je delala 
kar je hotela. Uboga Cari, ki je najbolj 
potrpežljiva je bila še par mesecev vsa v 
hrastah, saj so njeni ostri zobki največ-
krat obdelovali prav njeno glavo. 
Mon Cherie je že kar hitro obvladala vse 

ukaze, kot recimo sem, poleg, sedi, pros-
tor, daj tačko. Pri temu ni bilo nobenih 
problemov. Na žalost pa so naše ljubice 
tudi kdaj same, takrat pa se je ukvarjala 
z uničevanjem vsega kar je uspela dose-
či. Ne bom naštevala kaj vse je uničila, 
saj je ta spisek predolg. Škoda, ker pri 
zavarovalnici ne obstaja zavarovanje za 
take primere. Sicer tudi, če bi obstajalo 
bi pa bila premija verjetno zelo visoka. 
Moj mož, ki je z njimi ves ta čas, ko sva s 
Sanjo odsotni večkrat reče: najmlajša pa 
najbolj lumpa. A te besede reče s poseb-
no nežnostjo v glasu in z očmi polnimi 
ljubezni do tega  škratka. 
Ker radi peljemo svoje pse na razstave je 
tudi ona že zelo zgodaj okusila čar raz-
stav. Moram reči, da smo ponosni na vse 
njene dosežke. Ko jo sedaj opazujem pri 
igri se raznežim in pri sebi mislim, saj 
ni važno nič drugega kot to, da bi bila 
zdrava in srečna tako kot so vse njene 
sostanovalke in prijateljice na Mostu na 
Soči 44. 

Avrelija in Sanja Sivec

Mon Cherie von Jauntal

KAKO SO SE RAZBLINILE SANJE ALI : NI VSE ZLATO, KAR SE SVETI!
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Kot vsako leto smo se tudi letos odločili, da en teden preživimo na zasneženih strminah. Seveda ni bilo niti  malo dvoma o tem, da 
nas bosta spremljala Atos in Best. Pa saj jih ne moreš pustiti doma, bi bilo preveč dolgočasno. Pri nas je namreč tako, da se najprej 
gleda, kje imajo radi kužke in kakšni so pogoji za sprehode.
Poklicala sem gospo v Avstrijo, povedala, kakšna je situacija, in na moje veliko presenečenje se ni ustrašila dveh velikih psov. Samo 
prosila je, da psa ne bi ležala na njenih »dekcah«, ker jih potem zelo težko opere. Seveda smo njeno prošnjo upoštevali. 
Tako smo se v nedeljo, 25.1., odpravili v Nassfeld, zelo znano smučarsko središče, priljubljeno pri Slovencih. Sami smo tja zahajali 
že nekaj let prej, vendar še nikoli s kužki. Ko jih je najemnica videla, je bila zelo navdušena. Malo sem se vseeno bala, če sva se 
pravilno razumeli, kako veliki psi so to. Takoj mi je povedala, da ima njen brat trimesečnega bernija. 
Atos in Best sta bila neizmerno pridna. Prav nobenih problemov ni bilo z njima. Vsak dan sta vsaj tri ure preživela na snegu. Že zelo 
zgodaj zjutraj, takoj, ko se je zdanilo, smo jo mahnili na enourni potep. Šli smo skozi gozd, snega je bilo polno, vsaj kakšen meter. 
Zelo sta uživala, ko sta se podila po snegu, se valjala, lovila kepe in prenašala palice. Naš Besti je en velik otrok, jaz ga imenujem kar 
»drvarček«, ker mu je zadnje čase blazno všeč, če lahko med sprehodom v gobčku prenaša palice in z njimi vabi Atosa k igri. In tako 
skupaj potem nosita palico in se za njo bojujeta do onemoglosti. Bila sta cel teden popolnoma čista, dlaka pa je bila svetleča in meh-
ka na otip, saj sta se ves čas valjala  po snegu. Pa v stanovanju skoraj da ni bilo dlak, ker sta vso odmrlo dlako pustila na snegu.
Dopoldne sta naša pesjana počakala v apartmaju. Bila sem malo skeptična, saj naš Best rad kaj zgrize, pa so bile moje skrbi po-
polnoma odveč. Uničila nista nič, ampak sta pridno in tiho počakala do ene ure, ko se je s smučanja vrnil oči. Zvečer smo sprehod 
ponovili, ponavadi je bil še bolj zabaven, ker smo se povzpeli na bližnji hribček in se sankali. Atos in Best pa sta veselo drvela za 
nami.
Zadnji dan smo srečali 13 let staro bernko, ki je mojima dvema bučmanoma hitro pokazala, kje je njuno mesto. »Gospa« je bila 
v perfektni kondiciji, edino očke in pa nekaj sivih dlak okoli gobčka so izdajali njena leta. Bila je živahna, za piškot pa je bila pri-
pravljena storiti vse.  Seveda smo z lastnikom takoj padli v pogovor. Na splošno so bili ljudje zelo prijazni do nas, ni bilo nobenih 
grdih pogledov zaradi dveh psov. Je pa res, da smo se mi primerno obnašali, ko smo šli sredi dneva na sprehod, pa sta bila psa zaradi 
njune varnosti in varnosti drugih na povodcu. 
Mi smo se imeli res super, tako da bomo to izkušnjo sigurno še ponovili. Tile naši berniji so res zlati.

Urša Kos

Izlet z Islandskimi konji
Kmalu po Novem letu, v soboto 5.1., smo se skoraj kompletna naša družina odpravili v Bohinj, na ranč Mrcina, kjer prebivajo 
islandski konji, ena lipicanka, prašiček in nekaj muck.  Prav tako pa tam prebiva tudi bernka, ki pa se je v času našega obiska raje 
zadrževala v hiši. Bilo nas je devet  dvonožnikov in kar štirje štirinožci, bernija Atos in Best, njun sorodnik veliki švicar Tim in mala 
kavalirka Zoja.  Na začetku smo si najprej nadeli čelade in kljub slabemu vremenu je bilo vzdušje fenomenalno. Nasmejali smo se 
drug drugemu, saj nas je večina prvič sedela v konjskem sedlu. Kužki so že na začetku veselo ovohavali vse naokoli, imeli so bližnje 
srečanje s pujsiko, ki se zaradi njihove prisotnosti niti najmanj ni vznemirjala. Mucki pa so se pred njimi raje  poskrili. Pa ne da bi 
jim kdo karkoli hotel, samo iz varnostnih razlogov so se raje umaknili. 
Najprej smo nekaj krogov vsak na svojem konju jahali po maneži, nato pa smo se za dve uri odpravili na terensko jahanje. Seveda 
so nas naši kužiji spremljali. Po slabem kilometru smo ugotovili, da se je Best ustrašil, ker nas je bilo vsega skupaj 11 na konjih, in 
je stekel nazaj proti ranču. Končno smo ga priklicali, da nas je spremljal. Se pa konjem raje ni približeval, tam nekje do pet metrov 
je prišel, več pa je ocenil, da je nevarno. Čeprav niti malo ni bilo. Konji so bili popolnoma mirni in prijazni do štirinožcev. Atos jih 
je imel neizmerno rad, dobesedno dotikal se 
je njihovih nog med hojo. Skoraj da ni imel 
časa za igro in brezskrbno letanje po travni-
kih, kar mu je ponavadi najbolj pomembno. 
Po dobri uri jahanja smo se začeli vzpenjati 
na hrib. Šli smo počasi, saj se nihče od nas 
ni upal pognati konja v galop. Vmes je tekel 
tudi potoček, kjer so se naši štirinožci lahko 
odžejali. Vroče nam tako ali tako ni bilo, saj 
je neprestano počasi padal dež, zadnjih 15 
minut pa je tako lilo, da smo bili vsi premo-
čeni do kože.  Po dveh urah smo prispeli na 
cilj, vsi premraženi smo se hiteli preoblačit, 
psi pa so dobesedno padli dol. Bili so blazno 
utrujeni, celo pot do Ljubljane so spali tudi 
po ovinkih. Bilo je res super in zagotovo se 
bomo vrnili, tokrat upam, da v lepšem vre-
menu. 

Urša Kos

Na smučanje z berniji
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Vodstvo dunajske kinodvorane Admiral se je v boju s konkuren-
co bližnjih multi kinocentrov domislilo nov način za privabljanje 
obiskovalcev. Uvedli so mesečne ‘Pasje dneve’, ki predstavlja-
jo revolucionarno novost. Obiskovalci za karto plačajo dobrih 
šest evrov, njihovi psi pa si filme lahko ogledajo zastonj. V ceno 
vstopnice je všteta še odeja, voda in kokice. 

»Pasji dnevi se od ostalih dni razlikujejo le po tem, da je na pod-
lagi priporočil bližnjih veterinarjev nekoliko znižana glasnost, da 
ne bi živalim poškodovali sluha,« je povedal predstavnik kino-
dvorane Admiral.

»Super ideja. Moj labradorec Hanjo je užival ob gledanju filma, 
prav tako vsi ostali psi. Najprej sem mislil, da bo zelo hrupno v 

dvorani in da bodo psi lajali eden čez drugega. Na koncu sem bil zelo prijetno presenečen. Ko se je film začel, so se psi udobno 
namestili po odejah in tiho gledali film,« pa je povedal obiskovalec Thomas Feldinger.

siol.net
Foto: Reuters

PREBRALI SMO ZA VAS….
          
Založba Pasadena je te dni izdala ponatis razprodane uspešnice Psi za telebane, avtorice Gine Spada-
fori. 
Knjiga je posodobljena z opombami o spremembah spletnih povezav in stanja na področju zaščite živali 
v Sloveniji v času od prve izdaje, posodobljen pa je tudi Dodatek, kjer so navedene aktualne slovenske 
spletne povezave v zvezi s skrbništvom psa in kinologijo: seznami zavetišč, društev za zaščito živali, ki-
noloških društev in klubov ter veterinarskih klinik in ambulant po vsej Sloveniji.
Napisana je v humornem jeziku in polna dogodivščin iz avtoričine prve roke.
Posebej za to izdajo je predgovor prispevala Polona Samec, vodja enega najbolj naprednih zavetišč pri 
nas, zavetišča Horjul. Polona ima zelo bogate izkušnje prav s posledicami slabega odnosa do živali na-

sploh, kar je - paradoksalno - tudi razlog, da morajo institucije, kot so zavetišča, obstajati. Zato je njihovo 
delo usmerjeno tudi k osveščanju sedanjih in bodočih skrbnikov psov o razlikah med ustreznim in nepravilnim odnosom ter 
posledicami obojega in o spremembah na tem področju. S Psi za telebane se tovrstnemu osveščanju pridružuje tudi Založba 
Pasadena, ki je za člane kluba pripravila posebno ponudbo za nakup po ugodnejši ceni.
 
 
Založba Pasadena d.o.o., Brnčičeva ulica 41a, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 475 95 37, GSM: 040 614 095, Fax.: 01 560 65 03 
www.pasadena.si

FINANČNO POROČILO BERNIJEVEGA SKLADA
Stanje na dan 28.02.2007       273,75 €

Prihodki v letu 2007      129,80 €

Izdatki – 21.1.2008  za Lučko     100,00 €

Stanje na dan 31.01.2008      303,55 €

Pripravila: Dragica Kaiser

S psom tudi v kino
Dunaj - Ena od dunajskih kinodvoran svojim obiskovalcem omogoča, da si 

filme ogledajo v spremstvu svojih štirinožnih prijateljev. 
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V prejšnji številki glasila Moj berni ste lahko prebrali kratko poročilo o mednarodnem simpoziju, ki je potekal 10. avgusta 2007 v 
švicarskem Burgdorfu ob 100. obletnici delovanja švicarskega pasemskega kluba in obširnejše tudi o slovenski udeležbi na specialni 
klubski razstavi.
Simpozija se je udeležil tudi prof.dr.Butinar, DVM in direktor Bolnice za živali Postojna, s katerim sem se dogovorila za kratko 
predavanje o temah, ki bi utegnile zanimati širši krog bernskih ljubiteljev in skrbnikov. Leto se je prehitro izteklo in srečanja, pri 
katerem bi se nam lahko pridružil predavatelj, ni bilo mogoče organizirati, med drugim tudi zato ne, ker je imela naša majhna de-
lavna skupina v mesecih po letnem dopustu polne roke dela z organizacijo klubske specialne razstave. Tako tokrat ponujam v branje 
nekaj podrobnejših strokovnih informacij o omenjenem simpoziju.
Otvoritveni govor je – kot je že v navadi – pripadel ge. Marthi Cehrs, predsednici švicarskega pasemskega kluba. Mesto simpozija ni 
bilo izbrano naključno, saj je bil klub ustanovljen pred 100 leti prav v Burgdorfu, majhnem mestecu v srcu Švice. Vsako leto organi-
zatorji simpozijev iz različnih držav izberejo vodilno temo, tokrat je bilo to podaljševanje življenjske dobe pasme psov, ki še vedno 
prezgodaj umirajo. Cilj razprav je bil ugotoviti dejavnike na področju genetike in/ali vpliva okolja, ki življenjsko dobo skrajšujejo. 
Pri smrtonosnih boleznih kot vzrok smrti zagotovo prednjači rak, kjer so možnosti znanosti še vedno zelo omejene. Martha Cehrs 
je z velikim zadovoljstvom napovedala tudi razglasitev nagrajencev sklada »Alberto Vittone«. Po zaključku simpozija je bil namreč 
razglašen izid razpisa za nagrado, ki jo je iz zapuščine Alberta Vittone-ja, nekdanjega predsednika kluba »SOCIETA ITALIA-
NA BOVARO DEL BERNESE« podelil sedanji predsednik g.Antonio Indrizzi. Za nagrado se je potegovalo kar nekaj uglednih 
evropskih strokovnjakov, zato je priznanje, ki ga je prejel za svoj projekt slovenski veterinar prof.dr.Janoš Butinar s sodelavci iz 
Nizozemske in Velike Britanije, toliko več vredno. V upanju, da bo raziskovalna naloga na temo tumorjev v povezavi s poškodbami 
sklepov pri bernskih planšarskih psih prinesla nova spoznanja in rešila kakšno pasje življenje, je prof. Butinar po svoji predstavitvi 
požel iskren aplavz. 
Nosilno predavanje simpozija z naslovom »«Pričakovana življenjska dob in genetika – ali je mogoče vzrejati s poudarkom na dol-
goživosti?« je podal g.Gaudenz Dolf, DVM PhD (Institute of Genetics, Vetsuisse Faculty, University of Bern, Švica). Povzel je 
ugotovitve skupine znanstvenikov, ki delujejo na področju genetike in se ukvarjajo z genetskim načrtovanjem. Genetske faktorje je 
zelo težko izolirati, pri tem pa, je močno poudaril dr.Dolf, okolje dramatično spreminja genetsko sliko. Kot metoda se uporablja se-
gregacijska (izločevalna, op.p.) analiza, da se določi model dedovanja. Narediti je potrebno analizo rodovnika in gensko analizo, ki 
vsebuje poligenske komponente. Znanstvenikom običajno dela preglavice kronično pomanjkanje podatkov, ki bi jih morali sporo-
čati skrbniki psov in predvsem vzreditelji. Gre za datum in vzrok smrti, dedne bolezni, zgodovino bolezni, prehrano, način življenja 
in vadbe psa. V Švici je spremljanje naštetih podatkov zelo dobro razvito, saj vzreditelji v interesu pasme informacij ne prikrivajo, 
temveč jih na posebnih obrazcih sporočajo za to delo pooblaščeni osebi. Temu vzorcu so se pridružile tudi nekatere druge države, 
vsi udeleženci pa smo si bili enotni v mnenju, da je po večini pri tem projektu prisotno premajhno znanje vzrediteljev o genetiki in 
ponekod tudi njihova nizka zavest pripadnosti pasme. Dr.Dolf je za primerjavo naštel vrsto drugih bitij, na katere vplivajo genetski 
in predvsem okoljski faktorji, njihova življenjska doba pa je zelo različna. Ugotovljeno je bilo tudi, da se mora trenutni selekcijski 
program spremeniti. Zaradi pomanjkanja znanja se za vzrejo izbirajo linije, ki ne govorijo v prid dolgoživosti. Pri različni vrstah 
živali vpliva na staranje več sto genov in zato je projekt dolgoživosti pri BPP zelo celovit in zamotan projekt, ki zahteva celo serijo 
analiz. Kot podkrepitev teze, da znanost potrebuje zanesljive vire informacij, je poudaril vpliv okoljskih dejavnikov kot npr. razlike 
v življenjski dobi v različnih geografskih okoljih ali npr. smrtnost v posameznem letnem času oziroma mesecu. Na koncu je poudaril, 
da je mogoče po vzoru drugih živalskih vrst raziskovati tudi življenjsko dobo psov z načrtno vzrejo, podkrepljeno z ustreznimi po-
datki za analize. Nekatere znanstvene ugotovitve in usmeritve je mogoče najti na spletnih straneh: http://www.senescence.info.

Naslednje predavanje, ki je pritegnilo pozornost prisotnih, je bilo zagotovo predavanje g.Ursa Lüscher, DVM PhD DACVB (Di-
rector Of Animal Behavior Clinic, School of Vet.Med., Purdue University, USA) z naslovom »Pričakovana življenjska doba in 
okolje – vzdrževanje vedenjskega zdravja«. Študije, ki bi bila opravljena  na temo povezave med stresom in dolgostjo življenja pri 
psih, ni. Ne glede na to je dokumentirano zmanjševanje učinkov stresa zadosten vzrok za sklepanje o dobrem učinku sproščenega 
in dobrega počutja naših psov. Predavatelj je opisal znanstveno dokazane znake stresa pri psih vključno s tistimi, ki se kažejo v 
vedenju. Opisal je posledice stresa in njegove vzroke. V predavanju je nakazal tudi terapijo pri stresu in tesnobi ter preventivno 
delovanje v zvezi z njima. Posebno poglavje predavanja je bilo posvečeno starejšim psom, pri katerih se opazno manjša zmožnost 
razmišljanja. 

Christel Fechler je v pasemskem klubu SSV v Nemčiji odgovorna za vsa vprašanja v zvezi z vzrejo. S proučevanjem možnosti za 
podaljšanje življenjske dobe so se v Nemčiji pričeli ukvarjati že v 90-ih letih. Sporočila o vzrokih smrt pri BPP so prejemali bolj izje-
moma kot po pravilu. Z načinom vzreje niso bili zadovoljni, saj so imeli nekateri samci v življenju  prekomerno število skokov (tudi 
740!). S predpisanim vprašalnikom so pričeli informacije o starosti in vzroku smrti resneje zbirati. Kjerkoli je sedaj pes predstavljen 
(na razstavi, tekmovanju, vzrejnem pregledu), se ti podatki zbirajo v enotni bazi. Povečali so odgovornost vzrediteljev, preverili 
vzrejno bazo psov in pričeli opozarjati na odgovoren odnos vzrediteljev do kupcev. 50 posebej usposobljenih vzrejnih referentov 
skrbi za podatke s terena. Od leta 2004 teče nov vzrejni program, ki vsebuje poleg datuma smrti psa tudi diagnozo. Plemenjak z 
dobro starostno strukturo (»age structure«) je bolj cenjen od tistega s slabo. Plemenjaki imajo v življenju lahko le omejeno število 
skokov (21), na leto največ sedem. Pes je lahko vključen v vzrejo le, če je uspešno opravil vzrejni pregled in je potrjeno, da je od 14 
prednikov po strani matere in očeta vsaj 10 še živih ali imajo zanje poročilo o vzroku smrti. Po osmem letu starosti za plemenjake ni 
več omejitev. Zanimivo je tudi pravilo vzrejne komisije, da psice s potomstvom, ki je dopolnilo 18 mesecev ni dovoljeno uporabiti 

ZVIŠEVANJE PRIČAKOVANE ŽIVLJENJSKE DOBE  
PRI BERNSKIH PLANŠARSKIH PSIH

Mednarodni simpozij – Burgdorf, Švica
10. avgust 2007
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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 Rot-
ner, 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: avre-
lija@bi-as.si  )

• OSTALI ČLANI IZVRŠILNEGA ODBORA: Dragica 
Kaiser (GSM 041 467 721, e-mail: dragica.kaiser@kidri-
cevo.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 Janko-

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

SKBPP na spletu na naslovu www.bernski-klub.si, kjer bo-
ste našli  aktualne naslove legel, nasvete za nakup, nasvete 
za nove lastnike, seznam plemenjakov, foto galerijo, novice, 
obvestila,... 

Naslovi vzrejno-tetovirnih referentov (pregled legla, tetovi-
ranje) 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)

ponovno za vzrejo, dokler vsaj dva mladiča iz legla (po možnosti en samec in ena samica, ki ju določi vzrejni referent) nimata rent-
gensko pregledanih kolkov in komolcev po pravilih SSV. V kolikor mladiča nista pregledana, kot določajo pravila, mora vzreditelj 
pred naslednjo paritvijo poskrbeti za pregled 70% predhodnega legla. Zahteve SSV veljajo tudi za psice, ki jih vzreditelji parijo s 
plemenjaki iz tujine. V kolikor gre za kršitev vzrejnih pravil, se vzreditelju vzreja prepove. 
Ker je rak še vedno vodilni vzrok umrljivosti, je SSV poslal skrbnikom psov, poleženih med leti 1997 in 1999 vprašalnike o stanju 
psov. Od 458 prejetih odgovorov, kar predstavlja 54% vseh, je 153 psov umrlo zaradi raka. V celoti so prejeli 5100 poročil o vzrokih 
smrti, še vedno pa opozarjajo, da nepoštenost vzrediteljev ovira napredek v prizadevanjih za zvišanje pričakovane starosti BPP. 
Veliko  pričakujejo od poostrenih vzrejnih pravil, ki so jih predstavili v vseh regionalnih enotah kluba. Njihova prizadevanja zelo ce-
nijo poleg vzrediteljev tudi kupci mladičev v Nemčiji. Kot pozitiven izid tega truda je tudi upoštevanje nasvetov vzrejnih referentov 
glede izbire samcev za paritev. Ne gre seveda zanikati, da nekateri vzreditelji še vedno izbirajo samec za paritev na osnovi fenotipa, 
vendar se razmere izboljšujejo in vse bolj se upošteva tudi podatke o dolgoživosti.. Na osnovi vseh dosedanjih analiz v Nemčiji 
ugotavljajo, da gre pri pričakovani starostni dobi resnično za vpliv genetike. Zato za nujno pridobivanje oz. izmenjavo podatkov 
prosijo za sodelovanje tudi ostale klube po svetu, za katere ugotavljajo, da prav tako uspevajo z zbiranjem vse več in več podatkov. 
Pomemben vpliv ima tudi Mednarodna delovna skupina za BPP. 
Dr.Catherine André (Laboratoire de Génétique et Développement, Faculté de Médecine, Rennes Cedex, France) je predavala o 
pogosti temi naših simpozijev in sicer o genetskih vzrokih maligne histiocytoze pri BPP. Za proučevanje uporabljajo dve komple-
mentarni genetski metodi in dve populaciji psov, evropsko in ameriško, saj tesno sodelujejo z ameriškim pasemskim klubom. Rezul-
tati so zelo vzpodbudni. Cilj raziskav v bodoče je razviti ustrezne genetske teste za diagnosticiranje in zgodnje odkrivanje bolezni. 
Dr.André je povzela tudi predavanje Dr.Matthewa Breena, sodelavca na projektu o molekularni citogetiki maligne histiocytoze pri 
BPP, ki poteka na univerzi v Severni Karolini, ZDA.  
Dr.Gerard R.Rutterman, PhD (Utrecht University Clinic of Companion Animals, The Netherlands) je predaval o genetskem 
ozadju malignih histiocytnih tumorjev pri BPP. Leta 1980 so odkrili, da so bili BPP prizadeti zaradi široko razširjenega malignega 
tumorja, maligne histiocytoze, in ugotovili, da gre za družinsko predispozicijo. Pred nekaj leti je bila ustanovljena mednarodna sku-
pina za preučevanje genetskega ozadja te bolezni. Raziskave vključujejo  analize genoma prizadetih živali in veterinarske kontrolne 
preglede starih osebkov z uporabo genskih markerjev. Psi, vključeni v študijo, morajo imeti postavljeno točno diagnozo, oddati 
vzorec krvi in vzorec tkiva za histološko analizo. Na podlagi dosedanjih izkušenj je za učinkovito genetsko študijo potrebna točna 
določitev tipa tumorja z laboratorijsko analizo in centralnim zbiranjem primerljivih podatkov ter sledenje zdravstvenemu stanju 
vključenih živali.
Na koncu je novi predsednik Mednarodne delovne skupine za izmenjavo podatkov in sledenje zdravstvenega stanja BPP g.Antonio 
Indrizzi povedal nekaj besed o ciljih tega delovnega telesa, ki je bil ustanovljen na simpoziju v Comu v letu 2006. 
Udeleženci smo po končanem simpoziju izmenjali nekaj mnenj, izkušenj in ugotovili, da je nadaljevanje tradicije srečanj več kot 
potrebno, k sodelovanju na simpozijih pa bi morali – kot smo to storili v SKBPP predlansko leto – vsekakor povabiti strokovno 
usposobljene doktorje veterinarske medicine, ki bi bili pripravljeni sodelovati s klubi tudi v praksi.

Mojca Sajovic
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DOGOVOR O KLUBSKIH UGODNOSTIH SKLENJEN S 26-IMI PARTNERJI!
Vse člane kluba prosimo, da pri nakupu pokažejo veljavno člansko izkaznico, kajti v nasprotnem primeru vam žal ne bodo obračunali popusta.

• NOVO: City Dog, Ljubljana - sprehajanje psov, varstvo in oskrba psov 
na vašem domu, oskrba drugih domačih živali, šolanje psov, svetovanje, 
dobava kvalitetne pasje in mačje hrane, prevozi psa ali drugih hišnih 
živali k veterinarju, v salon….tel.  051 624 458 , e-mail: info@citydog.si 
(Alenka Spazzapan) – 5%-ni popust za člane!

• NOVO: VETERINA JAGODIČ d.o.o. - Dušan Jagodič, DVM, 
Dole 9, 3230  ŠENTJUR PRI CELJU: popust pri veterinarskih te-
rapevtskih in diagnostičnih storitvah brez zdravil v višini 12% pri 
plačilu v gotovini oz.  10%  negotovinskem plačilu, popust pri na-
kupu hrane in pripomočkov v višini 7 %  pri plačilu v gotovini oz.  
5 %  pri negotovinskem plačilu.

• 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, po-
grinjki, razglednice; 10%-NI POPUST ZA ČLANE KLUBA nudi pod-
jetje 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 izdel-
ki 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 sveto-
vanje Oblak Bojan s.p., ki jamči 20% nižje cene od maloprodajnih.

• 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, tel. 04 252 15 
73: nudi pri nakupu izdelkov v svoji trgovini članom kluba 10%- ni po-
pust. Na zalogi so nogavice in puloverji z motivom bernija ter veliko 
modnih pletenin.

• ŽAKI ZOO IN VRT, Trg svobode 25, 2310 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 21 € 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 12. ure in od 17. do 19. ure): 10%-ni 
popust pri storitvah (brez zdravil) in 7% 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 SLOVENICA, ker so tudi tam v 
službi lastniki bernijev: PONUDBA ZA BERNIJEV: pogin živali zara-
di bolezni ali nezgode, usmrtitev živali brez bolečin zaradi neozdravljive 
bolezni ali nezgode, stroški zdravljenja (brez DDV) s 30%-no soudelež-
bo, splošna civilna odgovornost lastnika psa. Skupna premija znaša 14-
1,07 € (zav. vsota 500 €), oziroma 177,68 € (zav. vsota 800 €). 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 oz. 5%-ni popust pri negotovinskem 
plačilu. 1x tedensko dr.Bajc dela tudi v Ljubljani, kjer popusta ne morete 
uveljavljati!

• 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.

MOJ BERNI
Glasilo Slovenskega kluba za bernske planšarske pse

Izhaja trikrat do štirikrat letno v nakladi 180 izvodov in je brezplač-
no!
Odgovorna urednica: Mojca Sajovic, Predole 23, 1290 Grosuplje, 
GSM 041 63 16 16, e-mail: astra10@siol.net 
Sodelavci: Urša Kos, Simona Mušič, Dragica Kaiser, Avrelija Sivec
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!


