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Namesto besede urednika
Spoštovane članice,spoštovani člani!
Upam in verjamem da ste 
užili poletje z polno sapo in 
si nabrali svežine in novih 
moči.V imenu upravnega 
odbora se  vsem vam še en-
krat najlepše zahvaljujem 
za podporo in zaupanje.Na 
vso moč se bomo trudili,da 
bo klub ostal tisto kar je bil.
Torej,da bomo med najbolj-
šimi,da bomo delovali v pri-
jateljskem ozračju,skrbeli 
za naše Bernije in njihovo 
zdravje ter svetovali njiho-
vim lastnikom z svojimi iz-
kušnjami in znanjem.Nekaj bivših članov našega kluba je za-
radi nestrinjanja z prejšnjo politiko  in predvsem zaradi svojih 
lastnih ambicij zapustilo klub in ustanovilo svoje društvo,ki je 
ljubiteljske narave in ni član Kinološke zveze Slovenije.Osebno 
se strinjam,da ima vsak prosto pot in deluje po svojih prepriča-
njih,torej želim vsem dobro mislečim vse najboljše.Sem pa dol-
žan informirati članstvo glede neljube situacije,ki se je zgodila 
pred kratkim.Verjetno je večina od vas iz strani omenjenega 
društva prejela E-maile z vabilom na piknik,možnost včlanitve 
in plačila članarine.Da ne bo nesporazumov,vsi vi ki ste plačali 
članarino pri nas, ste aktivni člani SKBPP,torej kluba ki je edini 
legalni član KZS in skrbi za vzrejo te pasme.Obžalujem,da si 
je novoustanovljeno društvo vzelo pravico do koriščenja poda-
tkov članov našega kluba in jih po nepotrebnem vznemirjalo in 

ZDAJ PA ZARES
Vsem, ki ste ves ta čas, ki se meri v letih, brali vrstice Mo-
jega bernija, iskrena hvala! Vsem, ki ste v njem sodelovali 
s prispevki, hvala še toliko bolj od srca. Upam, da ste naše 
glasilo vsakič vzeli v roko z veseljem in z zanimanjem pre-
brali, kar smo vam imeli povedati. Svoje opravljeno delo 
ocenjujem kot pošteno in zavzeto – če je bilo uspešno, bo-
ste povedali vi, dragi bralci. Je pa nedvomno zadnje v tej 
funkciji.
Vam in vašim bernijem želim vso srečo tudi v naprej – vsi jo 
bomo potrebovali!

Vaša 
Mojca Sajovic, urednica

verjamem da se to v bodoče ne bo več zgodilo.
Bliža se jesen in z njo realizacija aktivnosti,ki smo si jih zadali 
za letos.Vzrejni pregled smo združili z piknikom,predavanjem 
ter zabavo,vljudno vabljeni vsi,s seboj pripeljite tudi svoje dru-
žinske člane,prijatelje,ljubitelje pasme ter dobro voljo.Klub bo 
pripravil tudi novoletno srečanje,razmislite in si vzemite čas,da 
skupaj užijemo prednovoletno vzdušje.Letošnjo,lahko rečem 
že tradicionalno klubsko razstavo v Vrtojbi smo zaradi orga-
nizacijskih težav preložili za dva meseca.Specialka torej bo in 
sicer na Ljubljanski razstavi v januarju,kjer pričakujemo nad 
5000 psov vseh pasem,med njimi tudi zelo visoko število Ber-
nijev iz vseh koncev Evrope.Tu bo tudi priložnost,da se klub 
pokaže v najboljši luči,tu bo priložnost,da v čim večjem številu 
predstavite svoje ljubljence javnosti.
Za konec vabim vse vas z dobrimi idejami,da aktivno sodelujete 
z upravnim odborom,več ljudi več ve,sedaj nas je skupaj kar 
120,torej dobrodošli.
V svojem osebnem imenu in imenu upravnega odbora vam že-
lim tople dni in obilo zabave z vašimi Berniji.

Rajko Rotner, predsednik SKBBP
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JESENSKI VZREJNI PREGLED IN PODALJŠEVANJE VZREJNIH DOVOLJENJ bo 
v skladu z določili pravilnika o pogojih vzreje BPP v soboto, 4. oktobra 2008 na ploščadi nad 

Lavričevo kočo na Gradišču nad Stično predvidoma od 10. ure dalje  (osebno boste obveščeni o 
natančni uri pregleda vašega psa). 

Za prvi vzrejni pregled (starost najmanj 24 mesecev) potrebujete:
1. rodovnik (original + obojestranska kopija). Če je bil pes pripeljan iz tujine, je potrebno predložiti izvozni 

rodovnik (EXPORT PEDIGREE), predhodno pa urediti vpis v Slovensko rodovno knjigo v pisarni Kinološke 
zveze Slovenije.

2. rtg izvid kolkov in komolcev (original + fotokopija): rentgensko slikanje kolkov in komolcev se po 
dopolnjenih 20-ih mesecih starosti opravi na Kliniki za kirurgijo in male živali  Veterinarske fakultete,  
Univerza v Ljubljani, C. v Mestni log 47, Ljubljana. Pes mora biti pred slikanjem tešč, s seboj morate imeti 
originalni rodovnik. Pes/psica mora imeti dobro vidno tetovirno številko. Za celoten proces si vzemite približno 
uro in pol časa. Člani kluba imajo pri slikanju 10%-ni popust! Za pregled se najavite na tel. št. 01 4779 277.  
Izvid Klinika vpiše v rodovnik, original rentgenskega izvida slikanja kolkov in komolcev  pa mora lastnik  
imeti s seboj na vzrejnem pregledu. Isti pogoji veljajo tudi za uvožene pse/ psice, katerih imetnik želi vzrejati v 
R Sloveniji.

3. oceno zunanjosti, (original + kopija); oceno lahko pridobite na dan vzrejnega pregleda
4. knjižico o cepljenju
5. člansko izkaznico ene od članic (društva ali kluba) 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 ob predhodni pisni 

prijavi na vzrejni pregled to posebej navesti.

Za ocenjevanje zunanjosti (starost najmanj 15 mesecev) potrebujete:
1. rodovnik (original + obojestranska kopija). Če je bil pes pripeljan iz tujine, je potrebno predložiti izvozni 

rodovnik (EXPORT PEDIGREE), predhodno pa urediti vpis v Slovensko rodovno knjigo v pisarni Kinološke 
zveze Slovenije.

2. knjižico o cepljenju
3. člansko izkaznico ene od članic (društva ali kluba) 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 ob predhodni pisni 

prijavi na vzrejni pregled to 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 

29. septembra 2008 na naslov: Cvetka Bogovčič, Koroška 4, 1000 LJULJANA - za VK SKBPP; 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 29. septembra 2008 na naslov: Cvetka Bogovčič, Koroška 4, 1000 LJULJANA - za VK SKBPP; 
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 dokumente iz tč. 1 – 3  
• za  ocenjevanje zunanjosti dokumente iz tč. 1  

(samo fotokopije!) na naslov Cvetka Bogovčič, Koroška 4, 1000 LJULJANA - za VK SKBPP do 29. septembra 
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
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V OKVIRU JESENSKEGA PIKNIKA VAS VLJUDNO 
VABIMO NA PREDAVANJE 

Mag. Petra Levstka, dr.vet.med.
z naslovom  »Borelioza in erlihioza pri BPP –  

diagnoza, terapija in prognoza«.

Predavanje se bo pričelo med 13. in 14. uro,  
hkrati bo to tudi priložnost za vaša vprašanja.

VABILO NA VZREJNI PREGLED IN JESENSKI PIKNIK

SPOŠTOVANI ČLANI IN PRIJATELJI SKBPP
             
Prišla je jesen in s tem tudi znova naše druženje na sedaj že tradicionalnem jesenskem pikniku.

Kdaj?  4. 10. 2008 
Kje?  Gradišče nad Stično. (Gradišče (519 m) je grič nad Stično, na katerem stoji Lavričeva koča. Tu sta tudi 
znano ilirsko najdišče in ogleda vredna cerkvica sv. Nikolaja. Gradišče služi kot prireditveni prostor za različne dogodke 
(npr. občinsko kresovanje in silvestrovanje).

Letos bo piknik sledil vzrejnemu pregledu, ki se bo pričel ob 10.00 uri, nato pa bomo nadaljevali druženje od 12.00 
ure dalje. 
Za začetek nas bodo postregli s pasuljem ali joto (seveda brez klobase ne bo šlo). Nato se bomo posvetili druženju in 
spoznavanju starih in novih članov, našla se bo tudi kakšna skupinska aktivnost za tiste, ki bodo pri volji. Vse to nas bo 
gotovo ponovno zlakotnilo in privoščili si bomo dobrote z žara.

Cena:   -  pasulj /jota s klobaso
 - Žar     ≈15 eur na osebo
 - 1x pijača na osebo               
     
Upamo, da se nam boste pridružili v čim večjem številu, saj ni lepšega pogleda, kot je velika skupina bernijev, ki se igra 
in razgraja skupaj.  Rezervirajte si tisto prvo oktobrsko soboto za rajanje v bernski družbi!!! 

Tudi sedaj že lahko v roke vzamete telefon in se prijavite na eno od spodaj navedenih številk ali preko elektronske 
pošte. Do takrat pa kar najlepše preživite s svojimi kužki še zadnje poletne dni. 

Se vidimo na pikniku!!!

 - Prijave:  Tatjana Hrovatič, 041 360 124 (tatjana.hrovatic@gmail.com )
                       Valentina Humski, 031 832 611 (crt.valentina@gmail.com)    
  
Rok za prijave: 30. 9. 2008   

 
Organizacijski odbor:      Predsednik SKBPP
Dragica Kaiser       Rajko Rotner
Valentina Humski
Ivan Janežič
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   Letošnji spomladanski klubski piknik se je do-
gajal 7. junija 2008 na Treh kraljih na Pohorju v 
penzionu Jakec. Kljub slabi vremenski napove-
di se je na vabilo odzvalo 40 članov kluba, ki so 
prišli iz vseh koncev Slovenije in s tem potrdili, 
da  jim veliko pomenijo naša druženja, bernčki  
pa veliko več kot le pasjega spremljevalca.
   Ob 11. uri se je naša pasja družba začela zbira-
ti. Gostitelji so na naše veliko veselje postavili 

velik šotor, ki nam je nudil zavetje pred mu-
hastim vremenom - občasnimi nalivi dežja ter 
sončnimi žarki, ki jim je tu in tam uspelo po-
sijati skozi meglice na nebu.
   Po prvem obroku hrane smo se s polnimi tre-
buhi in dobro razpoloženi sprehodili proti vzpe-
njači, naši kosmatinčki pa so se veselo podili po 
zelenih tratah Pohorja. Sprehod je bil kratek, 
saj so nas dežne kaplje pregnale nazaj v šotor. 
Košutovi s Primorske so s seboj prinesli polno 

Spomladanski piknik na Pohorju
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košaro rdečih češenj, s katerimi 
smo se vsi veselo sladkali. Mize so 
bile dobro obložene z raznim do-
mačim pecivom, ki so ga napekle 
naše članice kluba; primanjkovalo 
ni niti pijače, vinu, ki ga je daro-
val g. Vlado, in Lojzkini medici se 
niso mogli upreti niti šoferji.
   Ob prijetnem druženju in klepe-
tu, ki se je v glavnem vrtel okrog 
naših zvestih prijateljev, je čas mi-
nil, kot bi trenil. Čeprav vreme ni 
bilo idealno za piknik, je bilo naše 
druženje takšno kot vedno, prijet-
no. Ko smo skupaj zbrani isto mis-
leči prijatelji s svojimi kužki, dan 
ni izgubljen in skrbi odidejo na 
stran - vsaj za tisti čas. Zato smo si 
ob odhodu obljubili, da se vidimo 
na jesenskem pikniku, ki ga vsi ne-
strpno pričakujemo.

Dragica Kaiser
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Veliko poguma in znanja je potrebno za tak podvig, v dobro 
naših psov pa ima gospa Breda Kralj, ki je z našim glasilom že 
sodelovala, dovolj obojega.
Naši bernski planšarski psi imajo po večini »status« družinske-
ga člana, živijo v tesnem stiku s svojimi ljudmi in tako bo njena 
knjiga zagotovo našla med nami veliko hvaležnih bralcev. Žal 
imajo berniji tudi kup zdravstvenih težav, zato bo marsikdo se-
gel po njenih nasvetih tudi iz potrebe. V  spremni besedi Jožeta 
Vidica, dr.vet.med., je pravzaprav vse, kar potrebuje knjiga za 
pot med bralce, avtorico pa smo zaprosili za nekaj napotkov, 
povezan z značilnostmi naše pasme. Z veseljem nam je odgo-
vorila.

Napotek za masažo bernskih planšarskih psov 
Obraba psov je glede na njihovo zgradbo, starost, spol in genet-
ska nagnjenja različna. 
Masaža tistih predelov telesa, ki so pri določenem psu najbolj 
obremenjeni, je tudi najbolj učinkovita. Poleg izboljšanja krv-
nega obtoka se mišice in vezi na tem mestu ogrejejo in postane-
jo prožnejše.  Bernski planšarski pes je po svoji zgradbi eden od 
najmočnejših psov, njegova teža pa dokaj kmalu začne povzro-
čati bolečine v nekaterih tipičnih delih telesa kot so stopala, za-
dnji del hrbtenice, boleč je tudi predel vratu zaradi težke glave, 
ki jo nosi pred seboj.

O dlaki in načinu ogrevanja telesa
Bernski planšarski pes ima gosto, daljšo dlako: ko masirate 
skozi njo, morate biti posebej pozorni, saj psa lahko cukate. 
Vaši prsti se bodo zlahka zapletli med dlako, zato je delo na 
bernskih planšarskih psih nekoliko počasnejše kot na primer 
na labradorcih.  Ko psu ogrevate telo, roke vlecite skozi dlako 
z zvezdasto razširjenimi prsti, ti naj bodo čvrsti, dlako preče-
savajte tik ob koži, roki pa  večkrat rahlo privzdignite skupaj z 
dlako. Nikakor pa ne vlecite vzdolž telesa tik ob koži ali po po-
vršini dlake, saj roke dlako vlečejo s seboj in  tak prijem lahko 
naredi več škode kot koristi. 

O masiranju stopal 
Stopala bernskih planšarskih psov so velika, primerna in hva-
ležna za masiranje. Pritisk na krempeljnice teh psov je tako ve-
lik, da se psom z leti prsti na nogah pogosto nekoliko ukrivijo 
in odstopajo od ortopedsko pravilne lege.  Obdelujte vse štiri 
tace, vsako posebej. Taco najprej vzemite med obe dlani in jo 
nežno stiskajte v ritmu enega stiska na sekundo. Po minuti sti-
skanja vzemite v roko drugo šapo, potem še  tretjo in četrto. 
Vrnite se k prvi šapi in obdelujte petno blazinico. Prst vtisnite v 
sredino blazinice in naredite nekaj drobnih krožcev v obliki spi-
rale. Na koncu tri prste roke močno vtisnite v petno blazinico. 
Gib ponovite še na drugih tačkah in bodite pozorni na to, da  so 
nekateri psi na pritisk zadnjih tačk precej bolj občutljivi kot na 

IZŠLA JE KNJIGA BREDE KRALJ  
»MASAŽA PSOV«

Dvigovanje hrbta
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HOMEOPATSKA ARNICA MONTANA
Uporaba arnike v homeopatiji obsega zelo dolg seznam bole-
zenskih stanj. Naštejmo najpomembnejše:
ARTRITIS, okoreli sklepi, šepanje: Arnica Montana se upo-
rablja v potenci 30 CH in v kombinaciji z Ruto 30 CH. Oba pri-
pravka dajemo deset dni, Arnico dopoldne in Ruto popoldne. 
Če se stanje izboljša, je najbolje, da se odločimo za ciklično da-
janje obeh pripravkov: po desetih dneh naredimo pet dnevni 
premor. Če se znaki artritisa ponovijo, ponovimo tudi zdravlje-
nje. Pri tem je pomembno tudi dodajanje probiotičnih dodat-
kov in prebavnih encimov (npr. Digyton, Himalaya).
POŠKODBE: Uspešna uporaba Arnice pri poškodbah je pre-
pričala več »homeopatskih« skeptikov kot kateri koli drug ho-
meopatski pripravek. Naši najboljši športniki zato ne nosijo 
Arnice zaman v svoji lekarni. Pri živalih, pri katerih je možnost 
poškodb nenehna, je prva pomoč z Arnico lahko hitro pri roki. 
Odlično se je namreč izkazala pri bolečini, šoku, oteklinah in 
zmečkaninah pri zlomih in zvinih, pri poškodbah po pasjih pre-
tepih oz. ugrizih. Ustavlja krvavitev, preprečuje šok, zmanjšuje 
bolečino in odpravlja tesnobo zaradi poškodbe ali operacije. To 
je torej prvi pripravek, po katerem sežemo ob poškodovani ži-
vali. Čim krajši je čas po poškodbi, tem bolj je uporaba Arnice 
učinkovita.  Najbolj univerzalna je v potenci 30 CH, čeprav pri 
poškodbah lahko dajemo tudi nižje potence. Če pa gre za ogro-
ženo življenje zaradi šoka, lahko še pred prihodom veterinarja 
v potenci 200 CH Arnica dela čudeže! Pogostnost dajanja je 
prav tako odvisna od časa, ki je pretekel po poškodbi: nepo-
sredno po njej dajemo pripravek pogosto, celo na deset minut; 
dlje, ko je preteklo od poškodbe, daljši so presledki med po-
sameznimi odmerki. 
Pri bolečinah zaradi zaprte poškodbe, okorelosti sklepov zaradi 
artritisa, pri oteklinah je zelo priporočljivo poleg homeopatske-
ga pripravka uporabiti tudi gel iz arnike. Dlako razmaknemo in 
gel rahlo vtremo neposredno v kožo. 
ZLOM ZOBA: Mnogo poškodb zobne krone nastane pri prete-
pih ali pri prenašanju (pre)trdih predmetov, zato naj velja pra-
vilo, da pes sme glodati le predmete, katerih površina je meh-
kejša od zobne sklenine. Če pa že pride do zloma zoba, si lahko 
pomagamo z Arnico Montano, ki pospešuje proces zdravljenja. 

V vsakem primeru pa je potreben pregled veterinarja, ki bo iz-
ključil izpostavljenost živca. V tem primeru je potrebno zobni 
kanal zaščititi ali zob celo izpuliti.
»HOT SPOT« na pasji koži je nočna mora mnogih skrbnikov. 
Srbeča in boleča površina kože je izpostavljena praskanju, gri-
zenju in lizanju živali, s čimer se še dodatno vnašajo povzročite-
lji infekcij. Arnica je dobra rešitev za zmanjšanje intenzivnega 
praskanja. V potenci 30 CH jo dajemo dvakrat na dan do tri 
dni, nato opazujmo učinek. Zdravljenje lahko ponovimo, če 
opazimo znake izboljšanja, t.j., če se je žival vsaj malenkostno 
odzvala na pripravek. Ponovno ga lahko damo v obdobju dveh 
do treh dni. 
KIRURŠKI POSEGI: Nenazadnje je potrebno omeniti še ve-
liko poglavje, ki mu Arnica Montana uspešno daje podporo. 
Živali so manj preplašene, svojeglave ali potrte, okrevanje je hi-
trejše, krvavitve so manj intenzivne, rana se hitreje celi in žival 
si hitreje opomore. Homeopatski pripravek Arnica Montana 
30 CH naj bi dali živali čim bolj neposredno po operativnem 
posegu in sicer po manjših operacijah ali puljenju zoba dvakrat 
na dan dva dni, po večjih operacijah pa trikrat na dan štiri dni 
oz. po potrebi tudi dlje.
Na splošno je homeopatska Arnica Montana priporočljiva pri 
živalih, ki se bojijo dotikanja ali približevanja ljudi. Odlična je 
za brezbrižne oziroma čemerne in zlovoljne pse. 
Če se bolezenski znaki poslabšajo ob vlažnem in mrzlem vre-
menu oziroma pri dotikanju bolečega mesta, potem smo lahko 
prepričani, da je Arnica Montana prava izbira. 

Homeopatski pripravki, primerni za uporabo v veterini, so na-
rejeni v obliki kroglic, ki jih raztopimo v 2-3 cm3 vode in raz-
topino vbrizgamo psu v ustni kot. Četrt ure pred jemanjem ho-
meopatskih pripravkov in četrt ure po njem naj pes ne uživa 
ničesar drugega (razen vode), prava tako homeopatskih pri-
pravkov ni dovoljeno prijemati z roko in uporabljati (npr. pri 
mešanju) kovinskih materialov.

Mojca Sajovic

pritisk sprednjih tačk. 
Zdaj lahko obdelujete 
krempeljnice. Tačko vze-
mite v obe roki in jo široko 
zvezdasto razprite. To godi 
vsem bernskim planšarskim 
psom, gib lahko ponovite 
večkrat na isti nogi, pozor-
ni pa bodite na to, da tačke 
ne boste držali razširjene 
več kot tri do pet sekund. 
Gib ponovite na vseh tač-
kah, bolj kot na zadnjih je 
gib učinkovit na sprednjih 

nogah. Zadnji del masaže stopal, ki se strokovno imenuje ref-
leksologija, je otipavanje vsakega od prstov nog posebej. Med 
palec in kazalec vzemite prst in ga previdno izvlecite, potegnite 
ga naprej, kot bi ga hoteli izpuliti. Ponovite na vseh prstih, ki 
jih pes dopušča prijemati. Na koncu tačko rahlo potapkajte z 
zgornje strani preko krempeljnic, da prekinete dogajanje, po-
vezano z masažo tačk. 

Dvigovanje hrbta bernskih planšarskih psov
Hrbet bernskih ovčarjev se pogosto poveša ali krivi. Trebuh z 

leti postane ohlapen in povešen, zaradi drže ima pes pogosto 
vetrove ali oteženo prebavo. Kljub mnogim sprehodom se na-
čin hoje in osveščanje mišičevja ne bo spremenilo. Pomaga pa 
preprost prijem dvigovanja hrbta, ki razbremeni hrbtenične mi-
šice in deluje na prebavo. 
Za ta prijem sta potrebni dve osebi. Vzemite široko brisačo, 
kakršno uporabljate za ležanje na plaži. Podstavite jo pod psa 
tako, da se bo širina brisače dotikala trebuha in prsnega koša 
psa. Zdaj skupaj s svojim pomočnikom dvignite robove brisače, 
da bo zravnana s tlemi v višini trebuha psa. Brisačo dvignite še 
više, tako se bo pes v hrbtenici zravnal, saj mu jo bo podpirala 
brisača. Dvig hrbtenice je komaj viden, gre za razliko treh do 
petih centimetrov, vendar jo pes močno občuti.  Ostanite v tem 
položaju, kolikor dolgo zdrži pes oziroma največ pol minute. 
Pazite na to, da bo pes ob taki vaji tešč, saj sicer tvegate zasuk 
želodca. 

Breda Kralj 

Knjiga Brede Kralj je izšla letošnje poletje in jo 
lahko naročite preko spletnih strani 

http://www.masazapsov.si  ali po telefonu   
041 891 571.
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Prvakinja pri enem letu
Dan pred svojim prvim rojstnim dnem si je naša Jutta sama priskrbela najlepše darilo. Postala je mladinski 
prvak Slovenije v lepoti.
Nikoli nisem razmišljala, da bom kdaj razstavljala svoje pse. Razstavljanje mi je bilo tuje. Toda, ko smo no-
vembra 2007 Jutto kot petmesečnega mladička prijavili na specialno klubsko razstavo bernskih planšarskih 
psov v Vrtojbi  in je zmagala kot najlepši mladič razstave in prav tako med psičkami v svoji kategoriji, smo 
dobili veselje.  Vsi prijatelji so nas vzpodbujali, da moramo nadaljevati. In tako je pri letu dni že osvojila 
najvišji naslov  v svojem razredu.
Z nami je veselje delila njena vzrediteljica Karin iz Nemčije, ki je na spletnih straneh takoj objavila veselo 
novico. Očka Bastian in mami Xantana sta ji prav prisrčno čestitala k uspehu. Nam se to zdi zelo lepa po-
teza vzrediteljice, ki se zna skupaj z nami veseliti vsakega njenega uspeha.

Dragica Kaiser

Čestitka očka in mamice

Hallo ich bin ganz 
mächtig stolz auf mein
kleines Mädchen Jutta. Sie ist 
noch nicht mal
1 Jahr alt und schon Jugend-
Champion!!!
Herzlichen Glückwunsch

Dein Papi Bastian

Hallo Mädel, natürlich ist 
Deine Mami nicht minder
stolz auf Dich, mach weiter so!

Deine Mami Xantana vom Lenzgraben
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Dogodek zagotovo ne bi pritegnil moje pozornosti, vendar se je 
dogajal v mestu, ki je neznansko prijetno, in razstave 21. in 22 
junija nikakor ne bi želela zamuditi

Z Dragico sva si privoščili male počitnice in konec junija odpo-
tovali skupaj z najinima lepotičkama na pot proti Švici. Tam se 
počutiva skoraj kot doma, udeležba na razstavi pa je pomenila 
tudi prijetno in sproščeno druženje ter srečanje z vzreditelji in 
prijatelji. 
Poseben izbor je oba dneva veljal švicarskim avtohtonim pas-
mam, kjer je najlepšega med »švicarji« prvi dan izbiral g. Hans 
W.Mueller, predsednik mednarodne kinološke organizacije FCI 
in tudi sicer zelo prijeten sogovornik. Odločil se je za bernskega 
planšarskega psa, kar je povzročilo še dodatno navdušenje.
Navduševali pa so naju tudi sprehodi po starodavnem roman-
tičnem Luzernu, ki je vedno poln turistov, največ iz dežel dalj-
nega vzhoda  in ZDA. Tako se nama je vsakič, ko je ena ali dru-
ga čakala z obema psičkama pred kakšno od trgovin, pridružil 
trop občudovalcev, ki so se želeli fotografirati s kosmatinkama 
švicarske avtohtone pasme. 
Počitnice v Švici, pa če jih še tako razteguješ, se vedno prehitro 
iztečejo. Prehitro je konec jutranjih sprehodov v urejenih sta-
novanjskih soseskah, kjer vsi točno vedo, kam se sme s psom 
in kam ne, kjer so vrečke in koši za iztrebke točno tam, kjer jih 
potrebuješ, konec prijaznega sprejema v vseh gostinskih loka-
lih in trgovinah, konec razvajanja pri redoljubnih in urejenih 
Švicarjih… Tako, kot tam vse ograje stojijo vsaka na svojem 
mestu, imajo za razliko od mnogih evropskih narodov Švicarji 
tudi v glavi vse »pošlihtano« in zato je tam vse tako enostavno 
in navdušujoče. 

DVOJNA RAZSTAVA PSOV VSEH PASEM V LUZERNU
Za povratek sva si izbrali pot preko Avstrije, da bi se izognili 
zadušljivi vročini italijanskega severa. Za to zadnjo odločitev 
sta nama bili najini psički strašno hvaležni, saj smo si vse štiri 
privoščile osvežujoče kepanje na snegu na avstrijskem prelazu 
Arlberg.
Švica, kmalu nasvidenje!
Več lahko preberete v zadnji številki revije Moj pes.

Mojca Sajovic
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DIONIS NA MORJU
Moji pakirajo, nosijo prtljago v avto. Tudi mojo hrano 
in slastne priboljške. Jupi!, na morje gremo. Zdaj bom 
šel že drugič,saj imam že dve leti. Zelo jih imam rad. Na 
morju se vrti vse okoli mene. Moja Dunja pazi, da mi ni-
hče ne  pride blizu, če ne dovoli. Vodo mi ponujajo, kar 
naprej. Če  mi je toplo, me stuširajo. Najlepši del dneva 
je noč, ker gremo na sladoled. Zmeraj mi ga malo dajo. 
Takrat sem zelo vesel. Sem zelo prijazen pes , zato me 
imajo vsi radi.

Dionis 

DIONIS – 1.BOG   FCI 2

DIONIS                                                             CAC – BOB – 1. BOG -  2. BIS

DIONIS IN NJEGOVA 
DRUŽINA KOŠUTA

Bil je prvi junij 2008. Dan, ki nam bo ostal v zelo lepem 
spominu. Odpravili smo se na razstavo v Mežaklo. Bila 
je zelo dobro pripravljena. Dionis gre prvič v ring in dobi 
CAC, nato še enkrat dobi BOB. Bili smo veseli in se od-
pravili na kosilo. Nismo se še odločili ali bi čakali tri ure, 
da bo THE BEST IN SHOW.  Odločila je najmlajša ,naša 
hči Dunja. Pravi, ostali bomo in dobili pokal. Začne se 
SHOW in DIONIS je na vrsti. Naš pes je najlepši in dobi 
1. mesto BOG. Prvi pokal je naš. Vsi zmagovalci gredo v 
ring in Dionis pride v ožji izbor in dobi 2. mesto BIS. Po-
stane 2. najlepši pes razstave Mežakla 2008. Seveda dobi 
še večji pokal.Veselje je bilo nepopisno. 
Dunja je imela prav, zato jo bomo še v prihodnje poslu-
šali.
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ČLANI UPRAVNEGA ODBORA
Rajko Rotner - predsednik kluba -  
predsednik vzrejne komisije 
Sabinijeva ulica 5, 6000 Koper;  GSM: 041 391 141

Robert Ilc - podpredsednik kluba, GSM 041 475 475

Tatjana Hrovatič - tajnica 
Puciharjeva 27, 1291 Škofljica; GSM: 041 360 124

Dragica Kaiser – blagajničarka
Sp. Jablane 42 C,  2326  Cirkovce; GSM: 041 467 721

Cvetka Bogovčič - strokovni vodja - urednica spletnih strani 
Koroška ulica 4, 1000 Ljubljana; GSM: 051 435 234

Ivan Janežič – član, GSM: 041 612 007

Valentina Humski – članica, GSM: 031 832 611

ČLANI NADZORNEGA ODBORA
Mojca Sajovic – predsednica NO - urednica glasila Moj 
berni 
Predole 23, 1290 Grosuplje; tel: 01 787 27 88; fax: 01 786 51 
46; GSM: 041 631 616
Vlado Smole – član, GSM: 031 435 309
Miloš Jankovič – član, GSM: 051 608 932

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

NOVI KONTAKTNI PODATKI 
Slovenski klub za Bernske planšarske pse ima nove e-mail na-
slove: 
• splošne informacije: bernski.klub@gmail.com
•  informacije s področja vzreje - strokovna vprašanja:  bernci.

vzreja@gmail.com
•  prispevki za objave ali spremembe na spletni strani, mali 

oglasi, legla....   bernci.web@gmail.com

  AŽURIRANJE SPLETNIH STRANI 
Ker želimo, da bi bil naš klub tudi Vaš klub, Vam ponujamo 
sooblikovanje spletnih strani. Prosimo Vas, da vse vaše pri-
spevke, za katere želite, da se uvrstijo na spletno stran, po-
šljete na e-mail naslov: bernci.web@gmail.com. Spremembe 
se bodo objavljale 1. in 15. v mesecu, po pregledu urednika. 
Hkrati pa Vas vabim, da oživite tudi rubriko “Mali oglasi”. 
Oglašujte svoja legla - spletna stran našega kluba je zelo do-
bro obiskana in morda boste z Vašim oglasom kapnili kapljico 
v morje v boju proti preprodajalcem in rejcem nerodovniških 
psov! 

Cvetka Bogovčič

___________________________________________________

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)

Obvestilo
Ameriški klub za bernske planšarske pse (Bernese Mountain 
Dog Club of America - BMDCA) sporoča, da so se lotili poseb-
nega projekta, ki bi utegnil zanimati tudi člane našega kluba. Gre 
za prevod izjemnega dela »Knjiga o bernskem planšarskem psu« 
avtorice in dolgoletne vzrediteljice Margrit Baertschi v anglešči-
no. Zaradi obsežnosti in zahtevnosti projekta želijo ameriški ko-
legi ugotoviti zanimanje skrbnikov bernijev po svetu za omenjeno 
knjigo. Približna cena knjige bo $75.00 USD (cca. 51 €).
Vljudno prosim, da vsi, ki vas nakup knjige, o kateri lahko več 
preberete na naših spletnih straneh (Knjižnica), sporočite svoje 
zanimanje za nakup na e-naslov: astra10@siol.net ali na tel. šte-
vilko 041 63 16 16 do 15. oktobra 2008.

SLOVENSKI KLUB ZA BERNSKE PLANŠARSKE PSE
Predole 23, 1290 Grosuplje

NOVO: Št.poslovnega rn.: TRR pri NLB: SI56 0230 9009 1074 232 
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• PRENOVLJENO: ARDEN GRANGE HRANA! 
 Vrhunska popolna suha hrana za pse in mačke na osnovi svežega piš-

čanca ali lososa brez umetnih barvil in konzervansov. Posebej primer-
na za delovne in razstavne pse, ter za pse z alergijami, saj ne vsebuje 
rdečega mesa, pšenice, soje in mlečnih izdelkov. Več informacij o sesta-
vi hrane najdete na internetni strani www.avanturist.si. 

 Člani Slovenskega kluba za bernske planšarske pse imajo:
 1.  pri nakupu hrane Arden grange direktno pri podjetju Avanturist  7 

% popusta. 
 Ø  Avanturist d.o.o., Ormoška cesta 100, 2250 Ptuj, naročila sprejemamo 

po telefonu 02 77 11 613 oziroma 040 29 90 88 ali e-mailu info@a-
vanturist.si.

 2.  popust pri nakupu vseh izdelkov v višini 5 % v trgovinah Pikin butik 
kot sledi: 

	Ø  Pikin butik, Čebelarska 19 b, 1000 Ljubljana-Dravlje,  
tel. 01 519 71 88,

	Ø  Pikin butik, Ormoška cesta 100, 2250 Ptuj, tel.: 02 77 11 612,
	Ø  Internetna trgovina Pikin butik, www.pikinbutik.si,  

e-mail: info @pikinbutik.si.
• 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 terapevt-
skih in diagnostičnih storitvah brez zdravil v višini 12% pri pla-
čilu 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, di-
rektor) 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 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

• 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 plete-
nin.

• ŽAKI ZOO IN VRT, Trg svobode 25, 2310 Slov. Bistrica: velika iz-
bira 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 po-
pusti.

• 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 tal-
nih 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 storit-
vah (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: TRGO-
VINE ZA MALE ŽIVALI HOBBY PROGRAM HOČE (14 trgovin po 
Sloveniji): 3%-ni popust pri nakupu hrane in pripomočkov, vsakih 6 mese-
cev 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 Techni-
cal, 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 po-
pust 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 izkaz-
nico 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 ci-
vilna 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 ob-
like 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 hra-
ne 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 trgo-
vine, 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 pripomoč-
kov 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 kon-
zervansov. Posebej primerna za delovne in razstavne pse, ter za pse z aler-
gijami, 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 ugod-
nosti. 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 brezplačno! 
Besedila niso lektorirana!
Urednica: Mojca Sajovic, Predole 23, 1290 Grosuplje, GSM 041 63 
16 16, e-mail: astra10@siol.net 
Člani uredniškega odbora: Dragica Kaiser, Valentina Humski
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!

DOGOVOR O KLUBSKIH UGODNOSTIH 
Vse člane kluba prosimo, da pri nakupu pokažejo veljavno člansko izkaznico, v nasprotnem primeru vam žal ne bodo obračunali popusta.


