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Številka 2 • letnik 9 • leto 2008

V skladu s 16. členom statuta SKBPP obveščam člane 
kluba, da je bil na konstitutivni seji dne 15. aprila 2008 
imenovan Upravni odbor kluba v naslednji sestavi:

1. Rajko Rotner – predsednik
2. Robert Ilc – podpredsednik
3. Tatjana Hrovatič – tajnica
4. Dragica Kaiser – blagajničarka
5. Cvetka Bogovčič – strokovni vodja
6. Valentina Humski – članica
7. Ivan Janežič – član

Upravni odbor je imenoval tudi:

1. Cvetko Bogovčič na mesto urednice spletnih strani
2. Mojco Sajovic na mesto urednice glasila Moj berni

Rajko Rotner
predsednik SKBPP

UREDNIŠTVO SPLETNIH 
STRANI OBVEŠČA

Informacije o leglih za objavo na spletnih straneh kluba naj 
vzreditelji pošljejo na e-naslov: bernci.web@gmail.com s 
sledečimi podatki:
  ime psice, datum rojstva, ocena zunanjosti, vzrejna ocena, 

rtg izvid kolkov in komolcev
  ime plemenjaka, datum rojstva, ocena zunanjosti, vzrejna 

ocena, rtg izvid kolkov in komolcev
  ime in priimek vzreditelja, naslov, telefonska številka, e-

naslov, naslov spletnih strani
  rok kotitve

Spletne strani bomo posodabljali 1. in 15. v tekočem mese-
cu. Do takrat pričakujemo tudi gradivo za objavo razstavnih 
uspehov.

Cvetka Bogovčič
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Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS št. 61 / 2006) je skupšči-
na dne 3. aprila 2008  sprejela  dopolnjeni

STATUT 
SLOVENSKEGA KLUBA ZA BERNSKE 

PLANŠARSKE PSE
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Slovenski klub za bernske planšarske pse ( v nadaljnjem besedilu klub) 
je prostovoljno, samostojno, nepridobitno in strokovno združenje fi-
zičnih oseb, ki so se povezale z namenom druženja, organiziranja in 
opravljanja kinoloških dejavnosti ter izmenjave izkušenj in strokovnih 
informacij s kinološkega področja, opredeljenega s tem statutom.

2. člen
Klub je pravna oseba zasebnega prava, katere sedež je na naslovu: Pre-
dole 23, 1290 Grosuplje. Delovno območje zajema celotno območje 
Slovenije.

3. člen
Klub ima svoj znak in štampiljko. Znak kluba je v obliki pravokotnika, 
velikosti 3 cm x 3 cm. V sredini je glava bernskega planšarskega psa, 
nad njo je napis “Slovenski klub za bernske planšarske pse” in pod njo 
“KZS – FCI”. 
Društveni barvi sta črna in bela.
Žig kluba je enak znaku kluba velikosti 3 cm x 3 cm.

4. člen
Klub je član Kinološke zveze Slovenije, lahko sodeluje tudi z drugimi 
sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini. 
Upravni odbor KLUB lahko sklene, da se klub včlani v sorodno tuje 
mednarodno društvo ali zvezo, v kolikor to ni v neskladju z interesi 
kluba.

5. člen
Delo kluba in njegovih organov je javno. Klub člane obvešča
- preko lastne spletne strani
- preko internega glasila, 
- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov,
-  preko uradnega glasila Kinološke zveze Slovenije in drugih sredstev 

javnega obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu kluba 
je odgovoren predsednik društva.

II. NAMEN IN CILJI KLUBA
6. člen

Namen ustanovitve kluba je 
-  izmenjava izkušenj pri negi, vzgoji, šolanju, prehrani, vzreji; 
-  pomoč pri iskanju odgovornih in zanesljivih lastnikov za mladiče; 
-  organiziranje prireditev (razstav, predavanj, ocenjevanj, ipd.) v skla-

du s pravilnikom o strokovnem delu in statutom KZS
- vodenje načrtne vzreje bernskih planšarskih psov
- vodenje evidence staleža psov in vzrejne knjige
-  izdajanje in vodenje evidence vzrejnih listin, kot jih predpisuje KZS

-  osveščanje in izobraževanje bodočih lastnikov bernskih planšarskih 
psov 

-  prizadevanje za dvig kvalitete vzreje pasme bernskih planšarskih 
psov 

-  širjenje splošne kinološke kulture in razvijanja humanega in odgo-
vornega odnosa do psov ter vzpodbujati k izobraževanju in tekmova-
nju na kinološkem področju.

Cilji kluba so:
-  splošno-kinološka, strokovno-kinološka in tekmovalno-kinološka 

vzgoja in šolanje tandemov vodnik-pes,
- pospeševanje pravilne in smotrne vzreje rodovniških psov,
-  sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja vzrejnega standarda in 

humanega šolanja psov,
- strokovno izpopolnjevanje članov kluba ,
- promocija kinologije s tekmovalnimi in vzrejnimi uspehi.

7. člen
Namen in cilje klub uresničuje z izvajanjem naslednjih nalog:
- organizira tečaje vzgoje in šolanja psov ter izpite,
-  organizira strokovna predavanja za svoje člane in člane drugih kino-

loških društev,
-  organizira posebne prikaze in predavanja za predšolske in osnovno-

šolske otroke, 
- organizira razstave, vzrejne preglede in tekmovanja psov,
-  organizira strokovne tečaje za vzreditelje, trenerje, kinološke sodni-

ke in tetovirne referente,
- sodeluje s strokovnimi komisijami Kinološke zveze Slovenije,
- organizira srečanja s tujimi sorodnimi društvi,
-  organizira kinološke dneve, na katerih lastnike in nelastnike psov 

seznanja z odgovornim odnosom do psov in okolja.

III. ČLANSTVO
8. člen

Člani so lahko redni in izredni ter družinski člani
Redni član kluba lahko postane vsak polnoletni državljan Republike 
Slovenije, ki ima veselje do kinološkega dela, spoštuje veljavne etične 
norme, se zavzema za strokoven in human odnos do psov in deluje v 
skladu z usmeritvami kluba in veljavno zakonodajo. Članstvo v klubu 
je prostovoljno. Kdor želi postati član kluba, mora upravnemu odboru 
predložiti pristopno izjavo z željo postati član in obvezo, da bo deloval 
v skladu s statutom kluba in kodeksom etike ter plačati pristopnino in 
članarino.
Izredni član kluba lahko postane oseba pod enakimi pogoji, zaradi 
svojih zaslug in interesa kluba pa je oproščen plačila članarine. O sta-
tusu izrednega članstva odloča upravni odbor. 
Družinski član kluba lahko postane vsak polnoletni član - družinski 
član rednega člana, pod enakimi pogoji kot redni član, pristopnina in 
članarina znaša polovico redne članarine in pristopnine. 
Pod enakimi pogoji lahko postane član  kluba tudi tuj državljan.
Otroci in mladina lahko postanejo člani kluba z dovoljenjem zakonite-
ga zastopnika, nimajo pa glasovalne pravice. 

9. člen
Pravice članov so:
- da volijo in so izvoljeni v organe kluba,
- da sodelujejo pri delu in odločajo v organih kluba,

STATUT
kinološkega društva z imenom

SLOVENSKI KLUB ZA BERNSKE PLANŠARSKE PSE

SEDEŽ: Grosuplje, Predole 23
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-  da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja  kluba pri svo-
jem delu,

- da uresničujejo osebne interese na področju kinologije,
-  da sodelujejo pri izdelavi programa kluba in so seznanjeni s poslova-

njem  kluba ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem,
-  da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v klubu ter za dosežene 

uspehe,
- da koristijo ugodnosti, ki jih nudi klub v skladu s planom dela,
-  zahtevati in dobiti strokovno pomoč pri negi, vzreji in šolanju psa.

Dolžnosti članov so:
-  da spoštujejo statut, kodeks etike in druge akte ter sklepe organov 

kluba,
-  da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju 

ciljev in nalog kluba,
- da redno plačujejo članarino,
-  da dajejo klubu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih do-

govorjenih nalog,
- da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane kluba,
- da varujejo ugled kluba,
- da se izobražujejo na kinološkem področju.
Pravice in dolžnosti članov kluba so častne, za svoje delo v organih 
kluba člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in 
storitve lahko upravni odbor takemu članu prizna ustrezno nagrado.

10. člen
Članstvo v klubu preneha:
- s prostovoljnim izstopom,
- s črtanjem,
- z izključitvijo,
- s smrtjo.
Član prostovoljno izstopi iz kluba, če upravnemu odboru pošlje pisno 
izjavo o izstopu.
Člana črta iz članstva upravni odbor, če član kljub opominu ne plača 
članarine do 31.5. v tekočem letu.
O izključitvi člana iz kluba odloča disciplinska komisija s sklepom, ki 
mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

IV. ORGANI KLUBA 
11. člen

Organi kluba so:
- skupščina,
- upravni odbor,
- nadzorni odbor,
- disciplinska komisija.

Nezdružljive so funkcije predsednika, imenovanih članov upravnega 
odbora, članov nadzornega odbora in članov disciplinske komisije.

12. člen
SKUPŠČINA
je najvišji organ kluba, ki ga sestavljajo vsi člani.
Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje upravni 
odbor praviloma enkrat letno, izredna skupščina pa se skliče po skle-
pu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 
1/3 članov kluba. Upravni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino 
v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izredne 
skupščine ne skliče v predpisanem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora 
predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna skupščina 
sklepa le o zadevi, za katero je sklicana.

13. člen
O sklicu skupščine s predloženim dnevnim redom morajo biti člani 
kluba seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem.
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov.
Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku 

tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 10 članov.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju 
odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.
Mandatna doba izvoljenih organov kluba je štiri leta.

14. člen
Naloge skupščine so:
- sklepa o dnevnem redu,
- sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge akte kluba
- potrdi letni načrt dela kluba 
- sprejema finančni načrt in zaključni račun
- voli in razrešuje organe kluba

• predsednika/co kluba
• tri člane nadzornega odbora
• tri člane disciplinske komisije

- odloča o višini članarine,
-  odloča o pritožbah zoper sklepe UO, NO in disciplinske komisije,
-  odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organiza-

cijami,
- dokončno odloča o izključitvi člana iz kluba,
-  odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani kluba v 

skladu z
- namenom in cilji kluba,
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin kluba,
- sklepa o prenehanju kluba.
Skupščino odpre predsednik kluba in jo vodi do izvolitve delovnega 
predsedstva, ki ga sestavljajo trije člani. Poleg teh skupščina izvoli še 
zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa še volilno komi-
sijo in verifikacijsko komisijo.
O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, za-
pisnikar in dva overitelja.

15. člen
PREDSEDNIK / PREDSENDICA (V NADALJNJEM BESEDILU: 
PREDSEDNIK)
Predsednik/ predsednica ima naslednje naloge:
- predstavlja in zastopa klub ter vodi njegovo delo
- imenuje člane upravnega odbora 
- sklicuje in vodi seje upravnega odbora
- podpisuje akte, ki jih sprejema upravni odbor
-  opravlja druge naloge po pooblastilu skupščine in v skladu s spre-

jetim programom dela
Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s statutom in 
pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je predsednik od-
govoren skupščini.
Predsednika v primeru odsotnosti ali zadržanosti po njegovem poob-
lastilu nadomešča namestnik/ca predsednika. 

16. člen
UPRAVNI ODBOR
je upravni organ kluba, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična 
in administrativna dela ter vodi delo  kluba med dvema skupščinama 
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po programu in sklepih, sprejetih na skupščini.
Predsednik po volilni skupščini sestavi upravni odbor in imenuje po-
samezne člane ter o tem obvesti članstvo kluba v roku 21 dni. 
Upravni odbor sestavljajo: 
- predsednik
- namestnik predsednika
- tajnik
- blagajnik
- strokovni vodja 
- dva člana
Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora. Pred-
sednik lahko med trajanjem mandata razreši posameznega člana upra-
vnega odbora in namesto njega imenuje novega člana. O tem je dolžan 
obvestiti članstvo preko internih sredstev obveščanja.
Mandat posameznega člana upravnega odbora je vezan na mandat 
predsednika. 

17. člen
Naloge upravnega odbora so:
- sklicuje skupščino,
- skrbi za izvrševanje programa dela kluba,
- imenuje glavnega urednika klubskega glasila,
- imenuje skrbnika klubskih spletnih strani,
- sestavlja letni koledar prireditev,
- pripravlja predloge aktov kluba,
- pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,
- skrbi za finančno in materialno poslovanje kluba,
- upravlja s premoženjem kluba,
- imenuje in razrešuje začasne komisije,
-  uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov kluba in naloge, ki mu jih 

dodatno naloži skupščina.

18. člen
Seje upravnega odbora sklicuje predsednik po potrebi, najmanj pa 
dvakrat letno. V nujnih primerih lahko predsednik skliče in opravi 
sejo korespondenčno.
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica čla-
nov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.
Na seje upravnega odbora se obvezno povabi predsednika oziroma 
predstavnika nadzornega odbora. Predsednik lahko na seje upravnega 
odbora povabi tudi druge udeležence glede na obravnavane vsebine. 
Vsi navedeni vabljeni na seji nimajo glasovalne pravice. 
Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje začasne 
komisije. Naloge, število članov in predsednika komisije določi upra-
vni odbor. Člani komisije so lahko le člani kluba. Za svoje delo so 
začasne komisije odgovorne upravnemu odboru. 

19. člen
NADZORNI ODBOR
spremlja delo upravnega odbora in drugih organov  kluba ter opravlja 
nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem kluba. Nadzorni odbor 
enkrat letno poroča skupščini, kateri je tudi odgovoren za svoje delo.
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skupščina. Člani iz-
med sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo 
biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upra-
vnega odbora, nimajo pa glasovalne pravice.
Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljav-
ne sklepe sprejema z večino prisotnih.
    

20. člen
DISCIPLINSKA KOMISIJA
Člane disciplinske komisije voli skupščina za dobo štirih let. Sestavlja-
jo jo trije člani. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po 
potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov kluba.
Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v 
skladu s Pravilnikom o delu disciplinske komisije. 
Disciplinska komisija je sklepčna, če so na seji prisotni vsi trije člani. 

Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

21. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija, so nasled-
nje:
- kršitve določb statuta kluba
- kršitve kodeksa etike
- kršitve veljavne zakonodaje s področja varstva živali
-  kršitve splošnih etičnih norm in sprejetih materialnih obveznosti do 

kluba ali njegovih članov
- nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v kluba,
- neizvrševanje sklepov organov društva,
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba in njegovih članov

22. člen
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s Pravilni-
kom o delu disciplinske komisije izreče disciplinska komisija, so:
- opomin,
- javni opomin,
- izključitev.
Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pri-
tožbe v roku 15 dni od vročitve sklepa na skupščino kot drugostopenj-
ski organ. Odločitev skupščine je dokončna.

23. člen
TAJNIK KLUBA
skrbi za opravljanje strokovno-tehničnega in administrativnega dela 
ter za koordinacijo med organi kluba. Skrbi za tehnično izvedbo ob-
veščanja članov kluba in vodi evidenco članstva. Imenuje ga predsed-
nik v okviru imenovanja upravnega odbora. 

24. člen
KANDIDACIJSKI POSTOPEK
Kandidacijski postopek vodi kandidacijska komisija, ki jo imenuje 
upravni odbor in se prične z obvestilom članom najmanj 30 dni pred 
datumom volilne skupščine. Rok za oddajo kandidatur za organe klu-
ba je 15 dni pred datumom volilne skupščine. Komisija pošlje poročilo 
o kandidacijskem postopku skupaj z vabilom na skupščino 14 dni pred 
datumom volilne skupščine. 
Kandidat/ka za predsednika kluba mora svoji kandidaturi obvezno 
priložiti tudi pisni program dela za naslednje mandatno obdobje.

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE KLUBA

24. člen
Viri dohodkov:
- vpisnina in članarina,
- darila, volila,
- dohodek iz dejavnosti kluba in iz naslova materialnih pravic,
- prispevki sponzorjev,
- javna sredstva,
- drugi viri.
Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov 
nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil 
ustanovljen.
Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je nična.

25. člen
Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi 
finančnimi plani, ki jih sprejme skupščina. Na redni skupščini člani 
vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

26. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik 
društva.
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi 
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predpisi s tega področja in Pravilnikom o finančnem poslovanju.
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilni-
kom o finančno-materialnem poslovanju, v katerem klub tudi določi 
način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno-materialnem po-
slovanju kluba, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za 
društva.
Klub opravlja finančno poslovanje preko transakcijskega računa.
 

27. člen
Delo blagajnika je javno.
Na vsaki seji upravnega odbora je blagajnik dolžan poročati o finanč-
nem stanju kluba.
Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumenta-
cijo in poslovanje kluba.
Za opravljanje finančno-materialnih zadev lahko klub sklene pogodbo 
z uradno registrirano agencijo za opravljanje računovodskih storitev 
ali pa zaposli strokovnjaka s tega področja.
     

28. člen
Klub ima lahko premično in nepremično premoženje, ki je kot last 
kluba vpisana v inventarno knjigo.
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa 
upravnega odbora, nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji 
le na podlagi sklepa skupščine.

29. člen
Klub ima lahko tudi sponzorje, ki so lahko fizične ali pravne osebe 
in klubu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji 
lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah skupščine, nimajo pa pravice 
odločanja.

VI. PRENEHANJE KLUBA
30. člen

Klub lahko preneha:
- po sklepu skupščine z večino prisotnih članov,
- po zakonu.
V primeru prenehanja kluba skupščina istočasno s sklepom o prene-
hanju določi, kateremu sorodnemu društvu bo pripadlo premoženje 
kluba.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

Ta statut je sprejela skupščina dne 3. aprila 2008 v Grosupljem in stopi 
v veljavo takoj.
 

Predsednik SKBPP:
Rajko Rotner

Predlagani dnevni red:
1. Uvodni pozdrav
2. Izvolitev delovnih organov skupščine
3.  Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda nadalje-

vanja skupščine
4. Poročila:
 - o delu kluba
 - finančno poročilo
 - poročilo nadzornega odbora
 - razprava in sprejem poročil
5. Predlog spremembe statuta
6. Določitev višine članarine za tekoče leto
7. Poročilo kandidacijske komisije
8. Predstavitev kandidatov
9. Volitve organov kluba
10. Razno
 

AD 1 – Uvodni pozdrav

Ob 18. uri se je začelo zasedanje skupščine SKBPP z uvodnim 
pozdravom in kratkim nagovorom ga. Mojce Sajovic, predsed-
nice kluba.

AD 2 – Izvolitev delovnih organov skupščine
 

Predsednica je predlagala izvolitev delovnih organov skupšči-
ne:
-   del. predsedstvo: predsednik Robert  Ilc, člana Peter Vražič 

in Jelka Hadler  
- zapisnikar: Dragica Kaiser
- overitelja zapisnika: Bojan Pinterič, Ivan Janežič.
- verifikacijska komisija: Miša Pintarič, Urša Kos.
- Volilna komisija. Vesna Mišič.

Sklep št. 1: Prisotni so soglasno potrdili predlagane kandidate v de-
lovne organe skupščine.

AD 3 –  Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega 
reda nadaljevanja skupščine

Delovno predsedstvo je zasedlo svoja mesta in skupščino je v 
nadaljevanju vodil Robert Ilc, ki je predlagal ugotovitev sklep-
čnosti skupščine in potrditev dnevnega reda nadaljevanja skup-
ščine.
Verifikacijska komisija je ugotovila, da je od 135 članov SKBPP 
prisotnih 40 članov kluba. Tako je predsedujoči ugotovil, da je 
skupščina na podlagi 13. člena Statuta kluba  sklepčna, saj je od 
sklica pa do začetka zasedanja skupščine preteklo 30 minut.
Pred pričetkom skupščine je prišlo do dogodka, ko je Urša Škof 
ob evidentiranju prisotnih dostavila predsednici kluba pristopne 
izjave z dokazili o vplačilu za skupino oseb, kar je bilo skrajno 
neobičajno in je v neskladju z usmeritvami kluba kakor tudi s 
kodeksom etike, ki zavezuje vsakega člana. Tak način včlanje-
vanja v SKBPP je v nasprotju z določili statuta, zato potencialni 
novi člani niso dobili volilne pravice.  
Volilne pravice tudi niso imeli tisti, ki niso plačali članarine in 
niso podpisali pristopne izjave s kodeksom etike. Pojasnjeno je 
bilo, da je skupščina odprtega tipa, da nečlani lahko poslušajo 
potek skupščine, nimajo pa pravice do debate in volitev.

Sklep št. 2: Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen.

AD 4 – Poročila

Najprej je podala poročilo o delu kluba v letu 2007 predsednica 
ga. Mojca Sajovic:
-  6.1. 2007 novoletno srečanje članov skupaj s psi v Kamniški 

Bistrici,
- V letu 2007 je bilo 5 sej IO,
-  Organizacija dveh vzrejnih pregledov, spomladanskega in je-

senskega,
- Prvomajski izlet na Cres,

ZAPISNIK
redne letne skupščine SKBPP, ki je bila v četrtek,  3. aprila 2008, sklicana ob 17.30 uri, v dvorani 

Pivnice Anton, Gasilska cesta 3, Grosuplje
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- Spomladanski piknik na Boču,
- Ukinitev sveta vzrediteljev dne 5.4.2007
- Nastop z vozički na Jančah na Jagodni nedelji
- Bernske urice vsak prvi četrtek v mesecu
-  Velik obisk na naših spletnih straneh www.bernski-klub.si 

(175.410)
-  Simpozij in specialna klubska razstava v Burgdorfu v Švici v 

avgustu
-  Jesenski klubski piknik v soorganizaciji SKVPM v Jančah 

15.9.
- Organizacija specialne razstave CAC Vrtojba 10.11.
- Izšle so 3 številke klubskega glasila Moj berni
- Miklavževanje na Orlah 1.12.
-  V »Klubksih ugodnostih« imamo že 26 pogodbenih partner-

jev.

Podano je bilo finančno poročilo Bernijevega sklada s strani 
Dragice Kaiser:
  
Stanje sklada na dan 28.02.2007   273,75 €
Prihodki:     129,80 €
Odhodki:    152,42 €
Stanje sklada na dan 31.03.2008  251,13 €

V nadaljevanju je podal poročilo tudi strokovni vodja kluba g. 
Rajko Rotner. Med drugim je povedal, da je v letu 2007 opazen 
15 % upad števila mladičev, bilo je 10 legel z malim številom 
mladičev v povprečju. Imeli smo dva redna vzrejna pregleda in 
enega izrednega.

Poročila vzrejno-tetovirnih referentov
Za Štajersko regijo je pismeno poročilo poslal g. Anton Sajbert, 
ki je v letu 2007 pregledal 2 legla. V enem je bilo 5 mladičev (1 
M , 4 Ž), v drugem pa 8 mladičev (4M ,4 Ž), ki so bili vsi pravo-
časno pregledani in tetovirani.
Mag. Peter Levstek, ki je vzrejno tetovirni referent za ostalo 
Slovenijo je bil službeno odsoten v tujini, zato ni mogel pravo-
časno podati poročila. 

Nato je bila pozvana, da poda finančno poročilo blagajničarka 
kluba ga. Avrelija Sivec, ki pa že na začetku ni dobila pravice do 
glasovanja, ker ni plačala članarine. Zato je zahtevala, da skup-
ščina odloči če je član ali ne, ker v primeru, da ni član kluba, ne 
misli podati finančnega poročila. Na vprašanje če ima člansko 
izkaznico je odgovorila, da je nima. Ga. Vesna Mišič je razloži-
la, da v statutu jasno piše kdo je član kluba: tisti, ki podpiše in 
predloži UO pristopno izjavo z željo postati član in obvezo, da 
bo deloval v skladu s statutom kluba in kodeksom etike ter plača 
pristopnino in članarino. Ker se je skupščina znašla na mrtvi 
točki in ni mogla nadaljevati z delom so prisotni sprejeli 

Sklep št. 3: Ga. Avreliji Sivec se na osnovi dejstva, da je štiri leta vo-
dila blagajno kluba, prizna članstvo v klubu za leto 2007. Formalne 
stvari se uredijo naknadno.

Nato je podala finančno poročilo kluba za leto 2007. Stanje na 
TRR na dan 31.12.2007 je bilo 971,73 €. Poročilo je priloga tega 
zapisnika.

Sledilo je poročilo Nadzornega odbora. Poročilo je podal g. 
Bojan Pinterič. Pri pregledu poslovanja so ugotovili neskladje v 
prijavah in plačilih članarin za enega člana (20,05 €). Predlagal 
je, da se v roku 7 dni od skupščine ugotovi od kod razlika in 
uskladi evidenca članarin z registrom.

Predsedujoči je  predlagal razpravo in nato sprejem poročil v 
kompletu.

Sklep št. 4: Prisotni so soglasno potrdili vsa podana poročila.

AD 5 – Predlog spremembe statuta

G. Ilc je prisotnim razložil, da se je IO po vzoru KZS odločil 
predlagati spremembo statuta in sicer tako, da bi uveljavili man-
datarski sistem. To pomeni, da se na skupščini izvoli predsedni-
ka kluba – mandatarja, ki si sam izbira ekipo članov upravnega 
odbora (ne več izvršilnega odbora). Člani kluba še vedno nepo-
sredno volijo člane nadzornega odbora in disciplinske komisije. 
Funkcije so nezdružljive. Sprememba statuta bi začela veljati 
takoj, v kolikor bi bila izglasovana. Sam postopek je bil izpeljan 
tako, da so bili vsi člani pravočasno pismeno obveščeni o pred-
logih sprememb statuta.

Po krajši razpravi je predlagane spremembe predlagal v potr-
ditev.

Sklep št. 5: Prisotni so z enim glasom proti in enim vzdržanim gla-
som sprejeli predlagane spremembe statuta.

AD 6 – Določitev višine članarine za tekoče leto

IO kluba je pripravil predlog višine članarine za leto 2008  in 
sicer:
- članarina    24 €
- pristopnina     6 €
- član. za druž. člana  12 €
- prist. za druž. člana      3 €

Sklep št. 5: Predlagane članarine in pristopnine so soglasno potr-
jene.

AD 7 – Poročilo kandidacijske komisije

Poročilo je podala ga. Vesna Mišič, ki je bila s sklepom IO 
SKBPP dne 21.2.2008 pooblaščena, da vodi kandidacijski po-
stopek za volitve organov SKBPP. Za člane IO so kandidirali: 
Rajko Rotner, Cvetka Bogovčič, Urška Škof in Avrelija Sivec. 
Za člane nadzornega odbora so kandidirali: Mojca Sajovic, Mi-
loš Jankovič in Vlado Smole. 
Za člane disciplinske komisije so kandidirali: Mirko Kaiser, Fi-
lip Česenj in Marjan Ban. 
Vse navedene kandidature so bile oddane pravočasno in s po-
trditvijo kandidatov.
Po sprejetih spremembah statuta sta za mandatarja kandidirala 
dva člana: Rajko Rotner in Avrelija Sivec.
Ga. Vesna Mišič je predlagala, da se pripravijo glasovnice med-
tem pa se s programi dela predstavita kandidata za mandatar-
ja.

AD 8 – Predstavitev kandidatov

Kot prvi je podal svoj program dela g. Rajko Rotner. Bil je so-
ustanovitelj SKBPP, je mednarodno priznani kinološki sodnik, 
je aktivni član KZS. Z delom v klubu je potrebno nadaljevati po 
že začrtani poti, promocijo kluba je potrebna na vsakem kora-
ku, prepoznavnost v svetu, organizacija CAC razstave, klubsko 
druženje…
Ga. Avrelija Sivec je povedala, da je sama lastnica štirih bernk, 
da želi nadaljevati z dosedanjimi usmeritvami kluba, da je po-
trebno urediti spletne strani kluba, predvsem prevod v angleš-
čino, nadaljevati tudi s klubskimi druženji in drugimi aktivnost-
mi…
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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

• predsednik - predsednik vzrejne komisije: Rajko 
Rotner, Sabinijeva ulica 5, 6000 Koper (tel. 041 39 
11 41, e-pošta: rajkorotner@yahoo.com)

• podpredsednik: Robert Ilc (GSM 041 475 475, e-
mail: robert.ilc@mladaslovenija.org)

• tajnica: Tatjana Hrovatič, Puciharjeva 27, 1291 
Škofljica (GSM 041 360 124, e-pošta: tatjana.hro-
vatic@gmail.com)

• blagajničarka: Dragica Kaiser (GSM 041 467 721, 
e-mail: dragica.kaiser@kidricevo.si)

• strokovni vodja – urednica spletnih strani: Cvetka 
Bogovčič (GSM 051 435 234, e-pošta: cvetka.bogo-
vcic@netsi.net)

• 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) 

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 ga-
lerijo, 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)

AD 9 – Volitve organov kluba

Volitve so bile izvedene s tajnim glasovanjem. Vsak član z vo-
lilno pravico je dobil glasovnico in glasoval tako, da je obkrožil 
kandidata za katerega je glasoval. Pri štetju glasovnic so sodelo-
vali člani delovnega predsedstva Jelka Hadler, Peter Vražič in 
Robert Ilc.

Izid je bil naslednji:

Kandidati za mandatarja: 
Rajko Rotner    23 glasov
Avrelija Sivec   17 glasov

Kandidati za člane nadzornega odbora SKBPP: 
Mojca Sajovic   38 glasov
Miloš Jankovič   35 glasov
Vlado Smole   34 glasov

Kandidati za člane disciplinske komisije: 
Mirko Kaiser   38 glasov
Filip Česenj   36 glasov
Marjan Ban   34 glasov

Novi mandatar SKBPP je  postal  Rajko Rotner, z večino gla-
sov  pa so  bili potrjeni tudi vsi kandidati v ostala dva organa 
SKBPP.

Predsedujoči je izrekel čestitke novemu predsedniku SKBPP, ki 
mora v 21 dneh od izvolitve sestaviti Upravni odbor SKBPP.

AD 10 – Razno

G. Ilc se je zahvalil za osemletno trdo garanje dosedanji pred-
sednici kluba ga. Mojci Sajovic in ji predal besedo. Zahvalila se 
je za sodelovanje vsem za delo v IO in vsem ostalim, ki so delali 
v klubu ali na kakršen koli drugi način pomagali pri uspešnem 
delovanju kluba. Posebna zahvala pa je bila namenjena možu 
Miru, ki ji je vedno stal ob strani saj brez njegove podpore ne bi 
zmogla trdega dela v klubu.

Pred zaključkom zasedanja skupščine je g. Ilc pozval prisotne, 
da podajo pobude, predloge in vprašanja.
S strani Potočnik Ksenije je bila podana pobuda, da se v klubu 
organizira seminar glede vzreje, kar bi zelo zanimalo vse vzre-
ditelje. V bodoče bi morali vzrejna dovoljenja podeljevati brez 
ocenjevanj.
Sivec Sanja je postavila vprašanje, kako se spreminja vzrejni 
pravilnik  in kdaj se lahko psica ponovno pari? Odgovore ji je 
povedal Rajko Rotner.

Predsedujoči se je prisotnim zahvalil za udeležbo in potrpljenje 
in zaključil skupščino ob 20,30 uri.

Zapisnikar: Dragica Kaiser
 

Predsednik delov. predsedstva:
Robert Ilc

Overitelja zapisnika:
Bojan Pintarič

Ivan Janežič
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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.

•	 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!

•	 VETERINA	 JAGODIČ	 d.o.o.	 -	 Dušan	 Jagodič,	 DVM,	 Dole	 9,	 3230				
ŠENTJUR	 PRI	 CELJU:	 popust pri veterinarskih terapevtskih in 
diagnostičnih storitvah brez zdravil v višini 12% pri plačilu v gotovini oz. 
10% negotovinskem plačilu, popust pri nakupu 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, 
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.

§	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 popust. 
Na zalogi so nogavice in puloverji z motivom bernija ter veliko modnih 
pletenin.

§	ŽAKI	ZOO	 IN	VRT, Trg svobode 24, Slovenska Bistrica: Nudimo 10% 
popust pri nakupu hrane (Eukanuba, Belcando, Royal Canin, Hill`s, Techni-
cal, Pro-plan, Nutro) in drugih artiklov v trgovini. Pri naročilu preko spletne 
trgovine www.malezivali.com, 5% popust na vse hrane in izdelke v spletni 
trgovini. Brezplačna dostava pri nakupu nad 42,00 €. Tel.: 02 843 17 83, 
fax.: 02 843 17 84, gsm: 041 463 321 (Mustafa), email: trgovina@malezivali.
com, web: http://www.malezivali.com, sloHOST: programiranje, gostovanje 
in izdelava spletnih strani: tel.: 02 818 33 21, fax.: 02 843 17 84, gsm: 041 
511 882 (Aris), email: webmaster@slohost.net , web: http://www.slohost.net

§	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 zaradi bolezni 
ali nezgode, usmrtitev živali brez bolečin zaradi neozdravljive bolezni ali 
nezgode, stroški zdravljenja (brez DDV) s 30%-no soudeležbo, splošna 
civilna odgovornost lastnika psa. Skupna premija znaša 141,07 € (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. 
Člani	Slovenskega	kluba	za	bernske	planšarske	pse	imajo	10%	popusta. 
Naročila sprejemamo po telefonu 02/77 11 613 oziroma 040/299 088 ali e-
mailu info@avanturist.si, ter dostavimo na dom. Avanturist d.o.o., Ormoška 
cesta 100, 2250 Ptuj

MOJ	BERNI
Glasilo	Slovenskega	kluba	za	bernske	planšarske	pse

Izhaja trikrat do štirikrat letno v nakladi 180 izvodov in je  
brezplačno!
Urednica: Mojca Sajovic, Predole 23, 1290 Grosuplje,  
GSM 041 63 16 16, e-mail: astra10@siol.net.
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!


