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 www.eaglepack.si 

Recepture Golden Eagle Holistic Health® in Golden Eagle Super Premium so odlično 
nadomestile Eagle Packove izdelke.  

Blagovna znamka Eagle Pack® se je zaradi odločitve svojega novega lastnika (WellPet LLC) žal v 
letu 2009 poslovila iz vseh tržišč, razen severnoameriških.  
 
Več kot le nadomestilo za kakovostne Eaglepackove izdelke pa zagotavlja nova paleta raceptur 
Golden Eagle. 
Z zadnjimi znanstvenimi dognanji izboljšane originalne Eaglepackove recepture, sestavljene z 
nutrigenomičnim pristopom, proizvedene v Veliki Britaniji in "v rokah" evropskih Eaglepackovih 
distributerjev, so vzbudile v strokovni javnosti veliko zanimanje.   

Linija Golden Eagle Holistic Health®  za pse je na voljo v 9 različnih recepturah. 
Dopolnjujejo jo 3 izdelki linije Golden Eagle Super Premium.  

6. SPECIALNA RAZSTAVA  
BERNSKIH PLANŠARSKIH PSOV 
v organizaciji SKBPP – LJUBLJANA, 16. JANUAR 2010 

 
Pridružite se nam na ljubljanskem sejmu, v soboto 16. januarja 2010 
ob 17.00 uri in si oglejte vso lepoto, ki jo premorejo naši bernčki. 
 
Dobrodošli ste kot razstavljavci ali le kot gledalci. Vsi boste deležni 
veselega sprejema na naši stojnici z bernskimi motivi, ki bo ob 
razstavnem prostoru stala ves dan in kjer se boste lahko tudi malo 
okrepčali z domačimi dobrotami. 
 
Če nič drugega pa imamo lastniki bernijev še en izgovor, da se ponovno 
vidimo in malo pokramljamo. 
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UO Slovenskega kluba za bernske planšarske pse 
MOJCA SAJOVIC,  
PREDSEDNICA 
TEL: 041 631 616 
ASTRA10@siol.net 
BERNKI: Thuja, Latina  
Roj. 3.7.1957, radiološki inženir, 

predsednica SKBPP v obdobju 29.1.2000 - 3.4.2008 in od 
16.8.2009 dalje 
Z berniji in za njih živim že več kot 15 let, trenutno naše krdelo 
sestavljata dve psički, Thuja in Latina de Marais Champagne. Svoj 
delež k slovenski kinologiji sem prispevala kot članica UO 
Kinološke zveze Slovenije in nekaj časa tudi njena 
podpredsednica. Moje posebno zanimanje velja dopolnilnim 
metodam zdravljenja psov, o katerih je objavljenih že preko 50 
mojih člankov. Leta 2001 sem vpisala v register FCI svojo psarno 
PER ASPERA AD ASTRA. 
Načrti: vzrediti kakovostno leglo, ki ga pričakuje moja Latina, in še 
naprej posredovati skrbnikom psov svoje izkušnje in znanje, ki ga 
pridobivam z nenehnim učenjem, v korist naše pasme. 

www.ad-astra.si 
DUŠAN ŠERCER 
PODPREDSEDNIK 
TEL: 041 774 993 
dusan.sercer@siol.net 
BERNI: v pričakovanju novega 
 
DRAGICA KAISER 
BLAGAJNIČARKA 
TEL: 041 467 721 
dragica.kaiser@kidričevo.si 
BERNIJA: Seti in Juta 
Roj. 27. 5. 1959, ekonomistka 

Bernce imam od leta 2001. Sem še član KD Maribor in društva 
Tačke pomagačke. Z Jutto sva osvojili mladinski šampionat in do 
zdaj en CAC naziv. 22.12.2009 pričakujemo prvo leglo bernčkov. 
Zelo me zanima zdravljenje ljudi- terapija s pomočjo živali. Z Jutto 
opravljava prakso za terapevtskega psa. Načrti: imeti še naprej 
bernce in vzrediti kakšno zdravo leglo. Zraven pa se ukvarjati s 
terapijo. Naša psarna: Berner Kaiser 

www.berner-kaiser.com  
KSENIJA POTOČNIK 
v.d. STROKOVNEGA VODJE, 
PREDSEDNICA NO 
TEL: 031 618 748 
potocnik.ksenija@gmail.com 
BERNKI: Nora in Essy 
Ksenija Potočnik, dr.vet.med.: Veterinarka in 

vzrediteljica, zapriseženi pasjeljubec. Moje prve kinološke 
stopinje je pred 17 leti zaznamovala koker španjelka Anja, prvo 
bernsko planšarko Ronjo pa sem pripeljala domov na prelomu 
tisočletja. Takrat sem se na pobudo vzrediteljice tudi včlanila v 
SKBPP. Vzrejam občasno, po dolgotrajnem premisleku, z veliko 
ljubezni in poudarkom na zdravju. Razstave mi niso tuje, 
udeležujem se jih nekajkrat letno, pri nas in čez mejo. Trenutno 

nam pasjo družbo delata Nora in Essy, obe sta skoteni doma, na 
Koroškem, v psarni "von der alten Hinterburg", kar pomeni od 
starega Zagrada. Iz naših vrst do sedaj prihajajo mladinski 
šampion Slovenije, Klubski mladinski prvak SKBPP 2008, avstrijski 

mladinski prvak in prvakinja, avstrijski 
prvak ter nemški VDH mladinski prvak. 
VALENTINA HUMSKI 
TAJNICA, UREDNICA 
SPLETNIH STRANI IN 
KLUBSKEGA GLASILA 
TEL: 031 832 611 

crt.valentina@gmail.com 
BERNIJA: Panya in Alf 
Roj. 1. 6. 1981, učiteljica angleškega jezika 
Psi in mačke so del mojega življenja od prvega dne, ko sem prišla 
na svet. Včasih so me obdajali različni »večpasemski« psi, bernka 
pa se mi je pridružila leta 2005. Istega leta sem tudi postala 
članica SKBPP.  V letu 2008 se je naši družini pridružil še Alfi, ki 
me je pripravil do tega, da sva se podala na razstavno pot. Naš 
lepotec je do sedaj osvojil mladinski šampionat Slovenije, sedaj 
pa se bova podala na pot proti odraslemu, če bo sreča na najini 
strani. Ker pa nekje v prihodnosti načrtujemo tudi bernska legla, 
sem v letošnjem letu prijavila psarno »from the Humski Family«, 

kjer bo poudarek na zdravih mladičkih 
bernskih planšarjev. 
NINA BARLIČ 
ČLANICA 
TEL: 041 365 748 
nina.barlic@gmail.com 

BERNKA: Vita 
Roj. 20. 1. 1972, univ. dipl. prevajalka  
Moja ljubezen do bernijev se je začela leta 1994, ko sem domov 
pripeljala dvomesečno kepico po imenu Ren. Skupaj sva preživela 
devet čudovitih let in dosegla tudi nekaj lepih nativi na razstavah. 
Zdaj me razveseljuje mlada lepotica Vita. SKBPP sem se pridružila 
kmalu po njegovi ustanovitvi, moje sodelovanje v njem pa je 
postalo aktivnejše z imenovanjem v upravni odbor v letošnjem 
letu. 

IVAN JANEŽIČ,  
ČLAN 
TEL: 041 612 007 
ivan.janezic2@siol.net 
BERNIJI: Celina, Adis, Beri 
Roj. 20.8.1955, samostojni podjetnik, 
že drugi mandat član UO SKBPP 
Svojo kinološko pot sem pred več kot 

petnajstimi leti pričel kot skrbnik in vzreditelj dobermanov. Leta 
2002 sem se odločil za nakup bernke Celine (Daiclaps Celina), ki 
sta se ji pozneje pridružila njena potomca, Adis in Beri 
(Blueberry). V skupaj štirih leglih je naša psarna pod imenom 
BERNIESHINE vzredila 31 mladičev, kot potrditev kakovostne 
vzreje pa smo posegali tudi po prvaštvih (Adis je prvak SLO, BiH in 
Hrvaške, Beri pa ima naziv SLO prvakinje) in zvenečih nazivih na 
razstavah (Celina je stala na najvišji stopnički v odprtem razredu 
na razstavi ob 100-letnici švicarskega kluba v hudi konkurenci 
preko 80 psic).  
www.bernieshine.net 
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               BRINA NAŠLA PRELEP NOV DOM 
 

Ponovno smo bili lahko priča dogodku, ki sicer ni prvi v našem SKBPP in zopet potrjuje, da imamo med našimi člani LJUDI, ki jim 
za kužke resnično ni vseeno. Tako kot imajo svoje neizmerno radi, so obenem sposobni pomagati tudi drugim pomoči potrebnim. In 
tega ne obešajo na velik zvon, saj jim je to samoumevno in tudi to ne, da pri vsem tem primaknejo še kaj iz lastnega žepa oz. pasje 
zaloge. Ena izmed takih neutrudnih oseb je tudi Dragica Kaiser. 
Na veterinarsko ambulanto v Ptuju se je s prošnjo za pomoč pri oddaji bernke Brene obrnila gospa iz Ptuja. Naš dr. Senčar je 
človek velikega srca, ki težko odreče pomoč. Ob priliki moramo predstaviti našim bralcem tudi njega. Ker ima zaupanje v našo 
Dragico, je seveda vedel na koga naj se obrne, da bo vse tako kot mora biti. 
In tako je Dragica stopila v stik z lastnico osrednjega lika tele lepe zgodbe. To je prisrčna triletna bernka Brena (novi lastniki so ji 
črko e spremenili v i) in tako je Brena postala pasja gospodična Brina v Velikih Brusnicah pri Novem mestu.  
Dragica je hitro presodila, da Brina živi v povsem neprimernih pogojih za bernija. Kar nekaj časa in truda je bilo potrebno, da je 
zanjo našla najbolj primerno osebo. Prav tu je Dragica odigrala odločilno in odgovorno vlogo. Pravzaprav sta skupaj z Brino že v 
nedeljo, nekaj dni pred odhodom v novi dom, ocenili, kdo bo ta prava oseba. Psička si je zelo zgovorno sama izbrala lastnico, ki jo 
je prišla po Dragičinem posredovanju obiskat iz Novega mesta. 
Sama sem v zgodbo stopila zadnji dan, v četrtek, da bi bila v pomoč Dragici in Brini olajšala pot v novi dom. Brina je namreč tega 
dne prestala sterilizacijo, pri kateri se je z minimalnimi stroški ponovno izkazal dr. Senčar. 
Dragica je kužiko v četrtek dopoldan šla iskat na njen stari dom v Ptuju. Brina se je hitro strinjala z odhodom, saj se ji je Dragica 

znala prikupit, tako kot vsem kužkom, in ji vzbudit zaupanje. Poleg nje je bila, ko je Brina 
morala zaspati pred posegom. Vsekakor ji je bilo prijetno ob Dragičinem čohljanju, le 
Dragici je bilo ob silni želji, da psički ne bo preveč hudo, tako vroče, da je bila čisto mokra. 
Pa se reva od silnega vznemirjenja niti spomnila ni, da ji je vroče zato, ker ima oblečeno 
bundo. No, taki so pravi ljubitelji psov, ki ob vsej skrbi največkrat pozabijo nase. 
Kot že rečeno, sva jo skupaj šli iskat malo pred 13. uro na Veterinarsko ambulanto Ptuj. 
Vso omotično nama jo je pomagala spraviti v avto prijazna mlada pomočnica, še prej pa 
nama dala tudi vse potrebne napotke za nove lastnike. Brina se je udobno namestila in 
njena pot v novi dom se je pričela. Pa še nisva prispeli do Majšperka, ko je že rabila 
pomoč. Ko sva jo ponovno spravili v zanjo bolj ugoden položaj, se je naša pot v prelepem 

sončnem dnevu nadaljevala. Bila je tako pridna celo pot, da niti enkrat nisva slišali njenega glasu. Jaz sem jo čohljala, da je 
dremala, kolikor je lahko. Tu in tam je privzdignila glavico in pogledala k nama.  
Vseeno smo Brinin novi dom brez večjih pretresov našli. Mama Brinine nove lastnice Andreje nas je prijazno pričakala in sprejela 
pri vratih. Tudi psička je hitro »oživela« in najprej pregledala svoj novi teritorij, povohljala travo, lepo očiščen pesjak in igračke, ki so 
jo čakale v njem, zagrajen velik prostor okrog pesjaka, v katerem bo, ko lastnikov ne bo doma. Smela je v hišo, kar se ji je doslej le 
redko dogajalo. Pogledala je v dnevno sobo, ali imajo kaj pospravljeno, pa ni bilo nobenega kreganja, da tega ne sme. Prijazna 
mama ji je skuhala hrenovko, pa je Brina še ni smela pojesti zaradi narkoze in morebitne slabosti. Pa še za naju je pripravila toliko, 
kot da bi novo hišno ljubljenko pripeljalo pet lačnih ljudi.  
Takoj sva videli, da je prišla v krasne roke in da jo bodo imeli zelo radi. Lahkega srca sva jo pustili v Velikih Brusnicah. Že prvič je 
ponoči lahko spala v dnevni sobi in sploh hodi za Andrejino mamo povsod, kamor gre ona. Tudi z novo lastnico Andrejo, ki je bila 
ravno takrat dva dni nujno službeno zadržana, sta se videli naslednji dan zvečer in že postali pravi prijateljici.  
Če bi Brina znala telefonirati ali pisati pisma, bi Dragica zagotovo že dobila prisrčno zahvalo, da ji je priskrbela tako ljubeč novi 
dom. Zato se Dragici v njenem imenu zahvaljujemo tudi mi. 

Jelka Hadler, novopečena novinarka SKBPP 

Deepovo slovo in vrnitev 

Neizbežno je zarezalo v naše krdelo in proti koncu oktobra se je končalo skoraj neverjetno dolgo življenje našega 
Deepa. Ko smo ga odpeljali iz hiše, kjer se je rodil in mi po skoraj 13-ih letih umrl na rokah, smo se zavedli neskončne 
praznine. V takih trenutkih je težko razmišljati trezno, vendar mi je skozi misli kljub temu letela zloženka, ki sem jo 
zasledila že pred meseci v veterinarski ambulanti. Hišni ljubljenčki… Pogrebna služba… Dostojno slovo… Čas je 
napočil in z njo odločitev. »Ne dam ga, ne dam ga,« mi je odmevalo v glavi. To ljubo bitje, katerega dih sem še čutila 
na licu in dotik njegove dlake na dlaneh. Do klica na pogrebno službo za hišne 
ljubljenčke je bil samo še majcen korak.  
Ustrežljivi, pietetni, čuteči so nam prišli nasproti iz podjetja Cremona. Z njihovim 
posredovanjem se nam je Deep vrnil in je spet z nami…. V drugačni obliki in v 
drugi razsežnosti, pa vendarle. V hišo sta se naselila mir in spokojnost, ko smo 
postavili žaro na svoje mesto. Prav neverjeten občutek je to. Z Deepom sva bila 
globoko povezana in verjamem, da je še veliko skrbnikov hišnih živali v 
podobnem položaju. V njihovo dobro upam, da se bo  poslanstvo prijaznih in 
pogumnih ljudi uspešno nadaljevalo. Za člane našega kluba pa obljubljajo – za 
začetek - petodstotni popust na cene svojih storitev. 

Mojca Sajovic 
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»Življenje s psom« 
   Tak naslov si je izbral Jože Vidic, doktor veterinarske medicine, dolgoletni mednarodni sodnik za delo psov, 
kinološki strokovnjak in odgovorni urednik revije Moj pes, za svoj prvenec, ki smo ga ljubitelji psov težko čakali 

  
V petek, 6. novembra je bila v predavalnici Zavetišča Ljubljana na Gmajnicah v Ljubljani tiskovna konferenca 
ob predstavitvi nove knjige – priročnika za skrbnike psov. Na področju športne kinologije je knjiga »Življenje 
s psom« drugo tovrstno slovensko delo po skoraj štirih desetletjih, ki so minila od izida knjige Miroslava 
Zidarja »O psih«. 
Kraj predstavitve ni bil izbran naključno, saj je Zdenka Ban Fischinger, direktorica ZOO Ljubljana, kamor sodi 
zavetišče na Gmajnicah, z veseljem povedala, da je Jože Vidic tudi član Sveta zavetišča in njegovi nasveti so 
neprecenljivi, ko gre za odgovorno ocenjevanje psov, preden jih oddajo novim skrbnikom. Eden 
pomembnih »krivcev«, da je knjiga ugledala luč sveta, je prav gotovo tudi direktor založbe Dedal, ki je 
knjigo izdala. Tudi sam je navdušen ljubitelj psov in že 18 let izdajatelj revije Moj pes. S prijaznimi besedami 
zahvale je novo knjigo na pot med bralce, slovenske aktualne in bodoče skrbnike psov, pospremil mag. Blaž 
Kavčič, predsednik Kinološke zveze Slovenije. S pričujočo knjigo je k slovenski kinološki literaturi Jože Vidic 
dodal pomemben del, prav gotovo napisan po sodobnih merilih in prilagojen vsakdanji uporabi v praksi. Še 
posebej je mag. Kavčič pohvalil poudarke v zvezi z razvojem modernih metod šolanja in vzgoje, na katerih 
temelji knjiga.  
Prisrčni slovesnosti je sproščeno vzdušje na svoj duhoviti način dodal Tone Hočevar, novinar in glavni 
urednik revije Moj pes, sicer pa poznavalec psov in eden pravih ljubiteljev, ki je svojo naklonjenost do psov 
dokazal ne le s šolanjem, vzrejo in razstavljanjem najbolj eminentnih predstavnikov posameznih pasem, pač 
pa tudi s posvojitvijo treh psov iz zavetišča.  Da je bil dogodek tudi primerno »pasje« obarvan, je poskrbela 
Vesna Hude s psičko Žižo; skupaj sta dosegli naziv pokalne prvakinje za leto 2009 v agility-ju, sicer pa sta 
pokazali, da kako se osemletna psička skupaj z vodnico iskrivo giblje v ritmu glasbe.  
Na vprašanje, kaj je navedlo avtorja, da se je odločil napisati knjigo, je Jože Vidic povedal, da je knjiga plod 
njegovih 40-letnih izkušenj, temelječih na aktivnem ukvarjanju s psi. Kot vodja policijske pasje šole na 
Podutiku si je nabral veliko mero znanja, ki ga je gradil na dolgoletni veterinarski praksi. Vedno si je želel 
napisati nekaj preprostega in uporabnega za ljudi, pravi Jože Vidic in dodaja, da se je potreba po knjigi 
odrazila še toliko bolj zaradi mnogih vprašanj in klicev skrbnikov psov, ki potrebujejo rešitev svojih težav in 
odgovore na vprašanja čim prej ali celo takoj. Odgovori so zdaj po alineah zbrani v pregledni in berljivi 
knjigi, razdeljeni kar na 21 poglavij. Jože Vidic poudarja, da je knjiga brez odvečnega balasta, celotna knjiga 
je pravzaprav en sam odgovor na številna vprašanja,  ki jih je pomagal in jih še pomaga razreševati. Pri 
posameznih temah avtor ni pozabil mimogrede opozoriti na nekatere zakonske določbe, ki zavezujejo 
skrbnike psov.  
Jože Vidic pravi, da se psov nikdar ne naveličaš: vsak je namreč svet zase in to mu lahko mirne duše 
verjamemo, saj je izšolal že številne pomočnike za invalide in slepe ter oral ledino na tem področju. 
Poudaril je, da odgovori, ki jih posreduje skrbnikom psov, marsikdaj zahtevajo odkrivanje novih področij. 
Kinologija je namreč dinamična veda in se ves čas razvija. »Pes mora vsak teden kakšno »ušpičiti« svojemu 
skrbniku«, hudomušno pravi Jože Vidic, »njun odnos pa mora biti tak, da se v kritičnem položaju pes vedno 
pravilno in takoj odzove.« 
V pomoč skupnemu življenju človeka in psa , knjiga »Življenje s psom« obravnava vsa področja pravilne 
nege in vzgoje psa; od priprav celotne družine na prihod novega štirinožnega družinskega člana do njegove 
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prehrane, higiene, sprehodov ter odnosa med psom in otrokom. Pes je igrivo in učljivo bitje, ki sovraži 
dolgočasje, piše avtor, in za uravnotežen psiho-fizičen razvoj psa poudarja pomen igre s psom ter daje 
napotke za učenje osnovnih vaj. Ker je za pravilno vzgojo psa pomembno razumevanje različnih stopenj 
pasje socializacije in govorice psov, so v priročnik uvrščena tudi ta poglavja. Tako kot človek ima namreč 
tudi pes različna razvojna obdobja, ko se različno odziva na okolje. Gre za pomembne življenjske mejnike, ki 
se bolj ali manj »dotaknejo« vsakega psa. Zato jih moramo poznati, da se lahko, če je treba, pravilno 
odzovemo. Avtor veliko pozornosti posveča tudi v zadnjem času vedno bolj izpostavljenim neželenim 
oblikam vedenja in podaja učinkovite načine njihovega preprečevanja oziroma odpravljanja. Dejstvo je, da 
se noben pes ne rodi z neželenimi oblikami vedenja, ampak se te razvijejo zaradi napačnih vzgojnih 
prijemov oziroma vpliva okolja. Poleg opisa najpogostejših bolezni psov, je ob koncu priročnika naveden 
tudi seznam slovenskih veterinarskih klinik, kinoloških društev in trgovin za male živali. Poleg svaril in 
nasvetov, ki izzovejo resen razmislek, ne gre prezreti seznama dejstev o ugodnem delovanju psa na ljudi, 
seveda le, če živi skupaj s svojim človekom.  
Avtor čudovitih fotografij je Blaž Košak, fotograf in velik ljubitelj živali, zlasti 
psov, ki jih že več let lovi v svoj fotografski objektiv. Najraje jih slika v naravi in 
skuša ujeti ne le njihovo zunanjo podobo, temveč tudi odsev njihovega značaja 
in razpoloženja. Njegove avtorske fotografije v knjigi »Življenje s psom« 
pripovedujejo zgodbo, ki jo ustvarjata pes in »njegov človek«, hkrati pa se 
navezujejo na besedilo in z zapisanim tvorijo celoto. 
Kot je bilo slutiti na predstavitvi, Jože Vidic zagotovo še ni pritisnil zadnje pike na 
i v svoji pisateljski karieri, saj je novih vprašanj, ki se porajajo v skupnem 
življenju človeka in psa, iz dneva v dan več. Vsak odgovor Jožeta Vidica pa je 
dobrodošla stopnička k boljšemu sožitju dveh, že dolga tisočletja združenih bitij. 
 

Mojca Sajovic   
 
NAROČILNICA 
 
Naročam knjigo ŽIVLJENJE S PSOM  
 
Ime in priimek …………………………………………………………………. 
Naslov:  …………………………………………… Pošta: …………………… 
Telefon: …………………………….. E-poštni naslov: ……………………….. 
 
po znižani ceni za člane SKBPP 17,82 € + 1,98 € stroški pošiljanja = 19,80 € 
 
Datum: …………….                               Podpis: ………………………………. 
 
Naročilnico pošljite na naslov Dedal d.o.o., Tbilisijska 83, 1000 Ljubljana ali na e-poštni naslov: 
narocnine@dedal.si, lahko tudi po telefonu 01 423 31 02. Knjigo vam bodo poslali po pošti najkasneje v 8-ih 
dneh po prejemu naročilnice, lahko jo dvignete tudi osebno na sedežu založbe vsak dan med 8.00 in 16.00, 
ob petkih do 14.30. 
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PSI V JAVNIH PROSTORIH 
Na kosilo v restavracijo Ribič v Seči 
 
»V prijetnem ambientu s pogledom na soline…« se začne besedilo na letaku, ki vabi na morske specialitete v eno 
starejših restavracij ob slovenskem morju. Za skrbnike psov je prijeten vsak ambient, kjer je dobrodošel tudi njihov 
štirinožec, če pa gre za gostinski lokal, ki leži ob eni najbolj simpatičnih sprehajalnih poti med Sečo in Lucijo, odločitev 
za obisk sploh ni težka.  
Ob restavraciji Ribič smo avto pustili v senci, Thuja in Latina sta izkoristili prvo priložnost za skok v morje, Deepa pa 
smo namestili na mehkem ležišču pod borovci. Še preden smo uredili vse potrebno, se je izza vogala pojavila poznana 
skupinica: Irena, Tone in Deepov sin Timon. Kako smo bili veseli srečanja in po kavici še 
bolj skupnega sprehoda!  
Na prostornem vrtu v prijetni senci starih oljk smo bili kljub nedeljski gneči deležni dobre 
kave in prijazne postrežbe. Ker smo nameravali po sprehodu ob morju priti še na kosilo na 
isti naslov, smo zaprosili za rezervacijo mize in odšli toplemu jesenskemu soncu naproti. 
Živahni psički sta uživali v plavanju v toplem morju, tako toplem kot zrak, in sta se pol ure 
pozneje seveda mokri znašli na gostinskem vrtu. Rezervirana miza je čakala in kosmatinki 
sta se zleknili ob njej. Prijazen natakar je postregel z izbrano hrano,  med tem pa sta bili 
psički veseli otroškega božanja in nadvse pozitivnega odziva ostalih gostov. Seveda, saj so 
pri sosednji mizi prav tako sedeli skrbniki bernija, ki pa je žal tokrat moral ostati doma. 
Ker je priljubljena izletniška točka še kako zaželen cilj tudi v zimskem času, ko nas vleče iz 
megle in vlage na morje, smo povprašali, ali smo s kužki dobrodošli tudi v notranjosti lokala. Odgovor je bil 
pričakovano pozitiven in najbrž ne bo minilo veliko časa, ko bomo obisk ponovili. In ga priporočali tudi drugim. Naši 
zadovoljni berniji, srečanja z ljudmi, ki jih imamo radi, toplo morje in sonce, hrana za bogove in predvsem prijaznost 
gostincev - pika na i zadnji sončni jesenski nedelji.  

Mojca Sajovic 

DVA BERNSKA NASTOPA NA ŠTAJERSKEM KONCU 

 
Prvi vikend v oktobru je bil za nekaj članov našega kluba zelo naporen. S svojimi 
kužki smo se predstavili na kar dveh prireditvah. V soboto 3.10. smo se udeležili 
prireditve ob prazniku jabolk v Selnici ob Dravi. Povabilo nas je tamkajšnje  
Turistično društvo. Adis in Jutta sta vlekla voziček, Lily je nesla cekrček, ostali 
bernčki so se priključili povorki in lepo predstavili svojo pasmo. Predsednica je 
pristonim predstavila  Bernskega planšarskega psa in naš klub. Domačinke so nam 
stregle jabolčne dobrote. Uživali smo v lepem vremenu in druženju s selničani.   

 
Naslednji dan, v nedeljo  nas je čakal nastop na Ptuj. Na prireditvi ob svetovnem 
dnevu živali, ki jo je organiziral pasji salon Pudl iz Ptuja, sta Adis in Jutta tudi tukaj 
predstavila vleko vozička, Lily svojo spretnost s košarico, Latina, Thuja in Beri so 

poskrbele da je celoten nastop lepo izpadel. Zelo 
veseli smo bili, ko smo osebno spoznali g. Miška, 
direktorja Qlandije na Ptuju – prvega trgovskega 
centra v Sloveniji, v katerem se lahko sprehodite s  svojim štirinožnim 
prijateljem. Radi smo mu prisluhnili in v klepetu z njim spoznali, da je direktor 
evropskega vzorca.. Ta dan je bil res za naše “bernske duše”. Nabrali smo si 
energije za nov delovni teden. Zdaj pa čakamo na nove nastope.  

 

 
         Dragica Kaiser 
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VII. MEDNARODNI SIMPOZIJ:  
BERNESE MOUNTAIN DOG HEALTH TOWARDS A NEW HORIZON 

Slovenski klub za bernske planšarske pse se z namenom spoznavanja novih dognanj na področju zdravja berncev s 
svojimi delegati udeležuje tudi strokovnih predavanj. Tokrat se je zadnji vikend v septembru v italijanskem Padenghe 
sul Garda na sanjski lokaciji odvijal že sedmi simpozij te vrste, organizator je bil italijanski klub CIABS. Udeležilo se ga 
je okoli 70 predstavnikov klubov s celega sveta, najštevilnejši so bili seveda gostitelji Italijani. Po otvoritvenem 
nagovoru predsednika smo prisotni lahko prisluhnili predavanjem, ki jih bom na kratko poskušala povzeti. 
 
1. Iskanje genetskih vzrokov histiocitnega sarkoma (maligne histiocitoze) pri bernskih planšarskih psih 
Dr. Catherine Andre, Universite de Rennes, France  
 
Histiocitna proliferativna obolenja pri psih so heterogena obolenja, med katere spadajo kožna (značilna predvsem za 
mlade pse, ni predispozicije, spontana regresija) in sistemska histiocitoza, neoplazije (kožni histiocitom) ter lokalizirani 
in diseminirani histiocitni sarkom (maligna histiocitoza). Njihova etiologija in patogeneza je do sedaj še nepoznana. S 
histiocitozo pri ljudeh so jim skupni nekateri klinični znaki in patološke spremembe. Tako predstavljajo klinične, 
genetske in terapevtske raziskave skupno korist tako za ljudi, kot tudi pse. 
Kaj je za maligno histiocitozo značilno? Bolezen je izredno agresivna in lahko prizadene vse večje organske sisteme, 
najpogosteje pljuča, vranico, jetra, bezgavke, kostni mozeg, itd. Prognoza je zaradi izjemno hitrega napredka bolezni 
ponavadi brezupna, v najboljših primerih nekaj mesecev. Vsaka terapija se je zaenkrat izkazala za neuspešno. 
Pri psih je histiocitni sarkom visoko pasemsko specifičen: incidenca pojavnosti pri bernskih planšarskih psih (BPP), 
rottweilerjih in retrieverjih je visoka in trenutno predstavlja 25% vzrkov smrti pri BPP, pri povprečni starosti 6 let. 
Ekipa strokovnjakov na univerzi v Rennesu se ukvarja s histiocitnim sarkomom pri BPP zadnjih 6 let, z namenom 
proučevanja kliničnih oblik, fiziopatologije in epidemiologije te bolezni. Raziskujejo in poskušajo odkriti genetski vzrok 
maligne histiocitoze, na podlagi krvnih vzorcev in kliničnih podatkov BPP iz Francije, pri čemer so ustvarili bazo 
podatkov 327 psov, od katerih je bilo 121 obolelih. Slednji so prispevali vzorce za histopatologijo in imunohistokemijo 
za potrditev diagnoze. Z zbranimi podatki so dokazali, da je prenos bolezni najverjetneje oligogenski, kar pomeni, da 
je za razvoj bolezni odgovorno manjše število genov. Natančneje, bolezen naj bi se prenašala na 3 kromosomih, ki jih 
trenutno poskušajo razčleniti, da bi natančno locirali gene, odgovorne za nastanek maligne histiocitoze pri BPP. 
Paralelno s francosko študijo se izvaja študija na ameriški populaciji, tako so bili poskusi izvedeni na dveh ločenih 
skupinah psov z namenom lokaliziranja genov. 
Raziskave porajajo upe, da bo v prihodnosti to nepredvidljivo bolezen možno bolje in predvsem hitreje prepoznati in 
mogoče celo zdraviti.  
 
2. Selekcija in dolgoživost pri bernskih planšarskih psih: različni pogledi in problemi 
Dr. Luigi Gallo, University of Padova, Italy 
 
Dolgoživost je fenotipska lastnost, ki je odvisna od genotipa (dedne zasnove) in okoljskih faktorjev (F = G + O). Ne 
obstaja gen, ki bi določal, kako dolgo bo žival živela. Učinkovitost selekcije je v veliki meri odvisna od sposobnosti 
vzrediteljev, da pravilno ocenijo genetski potencial svojih vzrejnih živali. Tak selekcijski program znotraj pasme pa 
mora zagotoviti nekatere pogoje, da bi tudi v praksi bil uspešen: 
- natančne informacije o fenotipu (željene lastnosti, ki naj bi jih imela večina populacije, ki se obravnava, brez 
predhodne selekcije podatkov) 
- natančne informacije o prednikih (točnost rodovnikov) 
- primerno statistično obdelavo podatkov (dednost, povezave med ostalimi preučevanimi lastnostmi) in redni izračun 
ocene plemenske vrednosti (OPV) 
- vzpostavljen mora biti sistem, ki vzrediteljem hitro in transparentno posreduje OPV 
- natančne informacije o uporabi OPV (kaj to je, kaj nam pove, kako se ga uporabi). 
 
Ocena plemenske vrednosti je podana kot relativno število, torej je lahko pozitivna, negativna ali enaka nič. Izračuna 
se iz seštevkov polovičnih vrednosti OPV matere očeta. Ti podatki se zbirajo zelo dolgo, saj so vezani na življenjsko 
dobo živali in so plod posredovanja podatkov različnih vzrediteljev. Če se statistično obdeluje podatke o neki določeni 
lastnosti v populaciji (npr. dolgoživosti), je kritičnega pomena, da se izključi preselekcijo vzorca. S tem namenom je 
nastala tudi mednarodna baza podatkov bernskih planšarskih psov, imenovana BERNER-GARDE. Predstavlja sistem 
koordiniranega mednarodnega sodelovanja in izmenjavo podatkov o berncih po standardnem vzorcu, ki ga lahko 
izpolni vsak, seveda podkrepljeno z dokazi (rodovniki, izvidi). 
 
3. Kaj nam Berner-Garde lahko pove o parjenju v sorodstvu v povezavi z  življenjsko dobo pri berncih? 
Pat Long, File Manager Berner-Garde Foundation, USA 
 

www.bernergarde.org 
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Med vzreditelji in skrbniki BPP sta parjenje v sorodstvu in dolgoživost vedno vroči temi pogovorov. Inbreeding (nem. 
Inzucht) je parjenje ožjih sorodnikov, dolgoživost pa nas zanima predvsem zato, ker vemo, da BPP nimajo zelo dolge 
življenjske dobe. Nekatere posledice parjenja v ožjem sorodstvu so manjša plodnost, krajša življenjska doba, oslabljen 
imunski sistem in nižja porodna teža. Literatura namiguje, da sta ta dva pojma medsebojno povezana, natančneje, da 
parjenje v sorodstvu zmanjšuje življenjsko dobo. 
Da bi to preverili, so analizirali podatke v Berner-Garde (BG). To je javno dostopna baza podatkov, v kateri lahko 
skrbniki in vzreditelji BPP izmenjavajo in shranjujejo podatke o svojih psih. Trenutno je v bazi preko 60.000 (!!!) 
rodovnikov psov, od tega jih 10% vsebuje tudi podatke o dolgoživosti. Vnos podatkov ni omejen samo na rodovniške 
pse, ampak je možno vpisati tudi najdenčka, nerodovniške živali oz. kateregakoli neregeistriranega BPP.  
Zaradi natančnosti so pri analizi podatkov upoštevali le tiste pse, za katere so imeli popolne podatke za 8 generacij 
nazaj, kar je pomenilo približno 800 psov. Natančnejša preiskava je pokazala, da obstajata dve starosti, pri katerih 
BPP umirajo, in sicer prva pred 2.letom (79 primerov) in druga okrog 8.leta (710 primerov). Trenutno znaša povprečna 
življenjska doba bernca v BG 8,5 let. Povprečna stopnja parjenja v sorodstvu je pri psih, zajetih v analizo, znašala 
17,8%. Psi, ki so umirali mlajši od 2.let so imeli dokazano višjo stopnjo parjenja v sorodstvu kot druga skupina. Za 
vsak 1% višji koeficient parjenja v sorodstvu se je življenjska doba skrajšala za 21 dni. Psice naj bi v povprečju živele 
147 dni dlje od samcev.  
Berner Garde je vsestransko uporabna mednarodna baza podatkov, ki združuje skrbnike BPP v upanju, da bo takšno 
sodelovanje obrodilo sadove na področju dobre vzreje in odkrivanja načinov dedovanja nekaterih bolezni. 
 
4. Študija populacije bernskih planšarskih psov in analiza koeficienta parjenja v sorodstvu 
Dr. Stefano Paolo Marelli, Faculty of Veterinary Medicine, Milano, Italy 
 
Pasme psov izvirajo iz umetne selekcije, ki jo je povzročil človek. Naravna selekcija temelji na ohranitvi tistih osebkov 
z boljšimi preživitvenimi sposobnostmi, umetna pa stremi k doseganju zootehničnih, morfoloških in funkcionalnih 
lastnosti, ki so v nekem trenutku zaželjene (ponavadi daleč od lastnosti izvirnega predhodnika). 
Rezultati študije, ki je obsegala rodovno knjigo zadnjih 36 let v Italiji (1972-2008) so pokazali skoraj linearni trend 
parjenja v sorodstvu. Stopnja parjenja v sorodstvu je pri BPP v povprečju znašala 0,04 (4%), maksimalna vrednost je 
znašala 0,40 (40%). Pri tem velja omeniti podatek, da je 1,1% psic imelo med 31 in 50 mladičev. Prav tako je 1,7% 
samcev plemenjakov imelo mladiče s psicami, ki so dale več kot 50 mladičev. To pomeni, da je bil visoko 
vreden/cenjen plemenjak pogosto izbran za veliko število psic. Podoben trend so zabeležili tudi v Franciji, kjer so z 
analizo krvnih vzorcev in rodovnikov psov francoske populacije dognali, da se 5% samcev in 13% samic uporabi za 
reprodukcijo, od teh pa le 1% potomstva ustvari 50% druge generacije psov. Sklepa se torej, da je heterogena izbira 
paritvenih potez bistvenega pomena za ohranitev pestrega genskega bazena.  
 
5. Benigna hiperplazija prostate pri psu 
Dr. Stefano Romagnoli, ECAR President, University of Padova, Faculty of Veterinary Medicine, Italy 
 
Benigna hiperplazija prostate (BHP) je najpogostejše obolenje prostate pri psih, saj prizadene kar polovico intaktnih 
samcev, starejših od 5 let. Čeprav pasemska predispozicija ni potrjena, obstaja večja pojavnost BHP pri bernskih 
planšarskih psih, flandrijskih govedarjih, škotskih terierjih, nemških krvosledcih in nekaterih drugih večjih pasmah. 
Zanjo je značilno povečanje števila (hiperplazija) in velikosti  (hipertrofija) epitelnih celic žleze prostate. 
Bolezen je pogosto subklinična, brez očitnih znakov obolenja. Ponavadi se jo diagnosticira po naključju med 
androloškim pregledom ali pri pregledu psov, ki imajo nespecifične prebavne ali urogenitalne težave. Te težave 
povzroča pritisk povečane prostate na okoljska tkiva. Znaki BHP so naslednji: tenezmi, neučinkovito ali boleče blatenje 
in/ali uriniranje, kapljice krvi iz sečnice, krvav urin, kri v semenski tekočini, bolečine v trebuhu, »trda hoja«, slabša 
plodnost. Če veterinar posumi na BHP, lahko diagnozo potrdi z rektalno palpacijo in ultrazvočnim pregledom.  
BHP nima direktnega vpliva na plodnost psa, vendar pa lahko spremljajoče težave (bolečine, kri v semenski tekočini, 
vzporedni prostatitis) omejijo sposobnost samca, da se pari in posledično slabo vplivajo na kakovost semena.  
Terapiji se lahko pri asimptomatskih psih izognemo, pri klinično obolelih pa je lahko pristop konzervativen z uporabo 
antiprostatičnih zdravil (megestrol acetat, flutamid, deslorelin) ali kirurški (kastracija!!!); slednja odpravi težave za 
zmeraj, vendar pa poveča tveganje za nastanek prostatičnega adenokarcinoma. 
 
6. Renalna displazija in familiarna nefropatija: dve pomembni in resni obolenji pri bernskih planšarskih psih 
Dr. Berndt Klingeborn, SCSMD, Sweden 
 
Renalna displazija (RD) in familiarna nefropatija (FN) sta dedni bolezni ledvic, ki povzročata ledvično odpoved pri 
bernskih planšarskih psih. Klinični znaki so pri obeh boleznih enaki, zato se jih z enostavnim kliničnim pregledom ne 
da razločevati. Med drugim je pogosto prisotna povečana žeja in pitje (polidipsija), povečano uriniranje (poliurija), 
bruhanje, depresija, inapetenca in izguba telesne teže. Krvna slika kaže neregenerativno anemijo, povišane vrednosti 
serumskega dušika, znižane vrednosti hemoglobina in normalne vrednosti levkocitov. Diagnoza mora biti postavljena 
z avtopsijo ali odvzemom bioptov ledvičnih vzorcev. 
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Med leti 1991 in 2009 so diagnosticirali 24 primerov RD (15 samic in 9 samcev), v starosti od 8 tednov do preko 7 let. 
Povprečna starost je bila 1 leto in 5 mesecev. Švedska kinološka zveza je vzpostavila centralni register, v katerem so 
zabeleženi vsi primeri bolezni in so o tem obveščene vse veterinarske klinike v državi. Prav tako izvajajo kontrolni 
program v vzreji, kar pomeni, da so starši in bratje/sestre obolelega psa izključeni iz vzreje. Imena obolelih psov so 
zabeležena v klubskem glasilu. 
Primerov FN je bilo na Švedskem med leti 1990 in 2009 zabeleženih 22 (17 samic, 5 samcev), v starostnem razponu 
od 5 mesecev do preko 8 let. Povprečna starost je bila 3 leta in 8 mesecev. Centralni register ali program kontrole za 
FN še ni bil vzpostavljen. Do sedaj sta v Evropi zabeležena dva nosilca bolezni, ki sta bila uporabljena v vzreji, in sicer 
Macis Zam Mont Morzy (S) in Hagen vom Limpfspad (VDH). 
Čeprav sta bolezni redki, sta zelo resni in se vedno končata s smrtnim izidom. 
 
7. Genetska zloraba 
Barbara Gallicchio, DVM, Italy 
Zasebna veterinarka in mednarodna kinološka sodnica na pasjih razstavah, Barbara Gallicchio, je predavala o vplivu 
abnormalnih anatomskih lastnosti nekaterih pasem na njihovo zdravje in dobro počutje. Poudarila je, da t.i. fiziološko 
stanje, pri katerem je vedno treba v zakup vzeti bolečino oz. bolezen, ne more biti obravnavano kot normalno in je kot 
tako neizpodbiten dokaz konstitucijske pomanjkljivosti. Za primer je navedla ekstremno brahicefaličnost angleških 
buldogov, ki jim kratek gobec življenjsko ogrožujoče otežuje dihanje. Vse preveč vzrediteljev se namreč nagiba k izbiri 
plemenskih živali, ki izkazujejo določene pretirane lastnosti, namesto da bi izbrali tiste, ki so funkcionalno sposobne, 
psihično in reprodukcijsko zdrave in odpornejše na bolezni. Velik vpliv na selekcijo imajo seveda vzrejni standardi, ki 
pa se jih interpretira individualno in so jih v veliki večini zasnovali ljubitelji in vzreditelji in ne genetiki ali veterinarji.  
Genetska zloraba se razvija na več nivojih. Predvsem iz osebnega interesa vzrediteljev, saj večinoma ne kažejo želje 
po medsebojnem sodelovanju in odprtem pogovoru- nasprotno: problemi, ki slej ko prej vzniknejo, se ohranjajo kot 
skrivnost, da ne bi vzreditelj prišel na slab glas in s tem ogrozil prodajo svojih psov. Prav tako razstavljalci/vzreditelji 
velikokrat popolnoma neetično, s pomočjo kozmetike in vodenja, psa pripravijo do te mere (naredijo popolni model), 
da zakrijejo konstitucijske napake, ki bi vplivale na zdravje ali pa so celo nosilci nevarnih dednih bolezni. Komercialna 
vzreja brez selekcijskih kriterijev v t.i. »pasjih farmah« je ena izmed najhujših oblik zlorabe, saj so pse držijo v 
nevzdržnih pogojih v kletkah in baterijah in so psi podvrženi izključno reprodukciji, brez vsakršnih socialnih stikov, 
selekcije in stimulativnega okolja.  
Z drugimi besedami, genetska zloraba se zgodi, ko vzreditelji (zavedno ali nezavedno) odločajo o vzreji, brez da bi 
upoštevali genetske probleme, ki bi lahko povzročile hendikep, psihične probleme, vedenjske spremembe in druge 
težave. Posebna težava je v tem, da se genetska zloraba nanaša ne le na posameznega psa, ampak na cele 
generacije, iz ene na drugo. Ne smemo namreč dovoliti, da bi se 15.0000 letna zgodovina udomačenega psa 
zaključila v našem času. Upoštevati moramo dobrobit živali in izvajati korektne ukrepe, ki bodo na vseh področjih 
usmerjali zdravo selekcijo čistopasemskih psov. 
             Ksenija Potočnik 
 

LEGLA SKBPP (na dan 8. 12. 2009) 

 

1. EMILY ČIERNA HVIEZDA/XANDER'S HILL HAPPY 
Datum kotitve: 4. 11. 2009  
Skotenih: 8 mladičkov 
Vzreditelj: Danica Rebov, Sp. Gabernik 32, 3241 Podplat  
Danica.Rebov@siol.net, Tel. 040 606 796     www.goldenstyria.com  
 

2. LATINA DE MARAIS CHAMPAGNE/ADIS BERNIESHINE 
Rok kotitve: 21. 12. 2009 
Vzreditelj: Mojca Sajovic, Predole 23, 1290 Grosuplje 
Astra10@siol.net, 041 63 16 16    www.ad-astra.si  
 

3. JUTTA VOM LENZGRABEN/XANDER'S HILL HAPPY 
Rok kotitve: 22. 12. 2009 

Vzreditelj: Dragica Kaiser, Sp. Jablane 43c, 2326 Cirkovce 
dragica.kaiser@gmail.com tel: 041 467 721    www.berner-kaiser.com 
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VETERINA JAGODIČ 
Ob našem 3. rojstnem dnevu vam do konca leta poklanjamo  
20% popusta na sterilizacije in kastracije hišnih ljubljenčkov.... 
 
Mineva tri leta od naše otvoritve zato smo se odločili , da vam do konca leta nudimo različne 
ugodnosti, kot je popust na sterilizacije in kastracije, brezplačen preventivni pregled ustne votline, 
10% popusta pri čiščenju zobnega kamna...  Rejcem velikih živali pa nudimo brezplačen koprološki 
pregled  blata in svetovanje o uporabi zdravil proti zajedavcem! Obiščite nas, veseli vas bomo. 
  
Veterina Jagodič d.o.o. tel: 03/748 91 10 
Dole 9, 3230 Šentjur  e-pošta: info@veterinajagodic.si 
www.veterinajagodic.si 

MOS v Celju neprijazen do obiskovalcev s svojimi pasjimi spremljevalci 
 

Nedeljski dan se nama je z možem zdel ravno pravšnji za obisk celjskega sejma z našo bernko Jutto. Ni bil prevroč, niti 
premrzel za kratek ogled sejemske ponudbe. Zato smo se dopoldan ob  desetih odpravili proti Celju, opremljeni s 
posodico za vodo, vrečkami za pasje iztrebke, z Juttinim potnim listom in delovno knjižico, ki dokazuje opravljen B-BH 
izpit naše pasje mladenke. Našli smo parkirni prostor, zanj plačali 4 € in se odpravili proti vhodu. Kupila sva  vstopnici 
po 6 € in napotili smo se proti vratarjema. Naša pot na celjski sejem pa se je prav hitro končala - že nekaj metrov pred 
vstopom na sejmišče. Vratar nama je že od daleč kazal na znak, ki prepoveduje vstop psom. Bila sva šokirana in nisva 
mogla verjeti svojim očem. Počutila sva se skrajno ponižano vpričo vseh prisotnih, ki so se gnetli pred vhodom.  
Najprej sem pomislila na to, da bo prav na tem mestu drugo leto v tem času evropska razstava psov, kjer pričakujejo 
nekaj tisoč psov, zdajle pa mi prepovedujejo vstop. Vprašala sem se, kakšen sejem je to, če zanj pravijo, da je na 
svetovni ravni. Glede tega niti slučajno. Kako bo mesto pogostilo in prenočilo v letu 2010 na tisoče lastnikov s svojimi 
psi iz celega sveta, če jim prepoveduje vstop na sejmišče? Razumela bi še, če bi znak prepovedoval vstop v hale, tako 
pa nam onemogočajo tudi ogled zunanjega dela sejmišča, kar se mi zdi skregano z vso logiko. Sprašujem se, čemu 
hodimo lastniki psov v pasje šole, kjer se več mesecev trudimo socializirati pse, da se znajo pravilno obnašati na 
javnih prostorih in mirno odreagirati v raznih situacijah. In ko na koncu šolanja pridobi delovno knjižico z vpisanim 
izpitom, dokumentom izdanim s strani  KZS, mi ta dokument ne pomaga odpirati prav nobenih vrat. Z opravljenim B-
BH izpitom lahko moj kuža doma gloda kosti prav tako kot tisti, ki tega izpita nima.  
Ogorčena sva zahtevala denar nazaj za vstopnici in parkirišče. Gospodična na blagajni mi je hitela pojasnjevati, da so 
na sejmišču razstavljeni predmeti in bi psi tem predmetom lahko delali škodo. Dragi istomisleči, v trgovini Ikea v 
Grazu (samo eden od mnogih nakupovalnih centrov po Evropi), se sprehajajo skupaj s svojimi lastniki psi, pa nikomur 
ne pade na misel, da bi psi lahko kaj poškodovali. Kako ljudje na položajih, ki odločajo o tem, kam pes sme in ne sme, 
ne razumejo, da smo mi pasji lastniki (vsaj večina nas) odgovorni ljudje, da poznamo svojega psa, da zanj in za 
njegova dejanja odgovarjamo ter da za svojim psom poberemo tudi pasje iztrebke. Pričakovala sem, da bodo pred 
vstopom zahtevali, da pokažem pasji potni list in delovno knjižico, ki bi dokazovala, da je pes cepljen in da je opravil 
šolanje ter je zato primeren za gibanje na sejmišču. Držala sem ju v roki, pa mi za to ni bila dana priložnost. 
Drugo leto sem nameravala svojo psičko prijaviti na evropsko razstavo, vendar bom o tem sedaj še enkrat razmislila. 
Zakaj bi bila takrat dobrodošla na sejmišču, danes pa ne?! Verjetno zato, ker bom takrat plačala zanjo prijavnino in bo 
sejmišče imelo nekaj od tega. Naj mi zaračunajo sejemsko vstopnico tudi za psa, rade volje jo bom plačala. Samo 
dajmo se že obnašati tako, kot v večini evropskih držav – vsaj malo bolj prijazno do psov in njihovih odgovornih 
lastnikov.  

 
Dragica Kaiser 
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ABC KOLČNE DISPLAZIJE 
1. del: Anatomija kolčnega sklepa in genetska podlaga 
Da bi razumeli to dedno pogojeno bolezen, moramo najprej vedeti določena dejstva o delovanju normalnega kolčnega 
sklepa. Kolčni ali koksofemoralni sklep je glavni nosilec zadnjega dela telesa, ki je v osnovi sestavljen iz ležišča in 
glavice in pripenja spodnji okončini na medenico. Glavica stegnenice (caput femori) se prilega v kolčno ponvico 
(acetabulum) medenice in tako oblikuje kroglast sklep, psi psih pomičen v kar štirih smereh. Ravno ta lastnost, da se 
glavica stegnenice lahko pomika tudi lateralno od 
acetabuluma, predstavlja največji problem, če je sklep preveč 
prožen. Prvih šest mesecev življenja je kritičnih za razvoj 
sklepa, ker se mora ohraniti globina in struktura acetabuluma. 
Sklepni hrustanec je prav tako pomemben sestavni del 
kolčnega sklepa, saj predstavlja t.i. blazino med kostnimi 
strukturami, da se le-te med sabo ne poškodujejo. Ko pride do 
pritiska na sklep, je sklepni hrustanec sposoben prilagoditi 
svojo obliko in posledično enakomerno prerazporediti silo na 
subhondralna tkiva, ki ležijo tik pod hrustancem. Sklep obdaja 
fibrozna sklepna kapsula, ki povezuje sklepne strukture in jih 
stabilizira. Napolnjena je s sinovialno tekočino, ki obliva, izolira 
in varuje sklep. Ta funkcija postane še toliko pomembnejša z leti, ko procesi staranja izrabijo sklepne površine. 
Sinovialna tekočina vsebuje hranilne snovi, ki prehajajo v  sklep preko krvožilnega sistema s procesom difuzije, in 
hialuronsko kislino. Le-ta viskozna sestavina ima kritično funkcijo, tj. omogoča mazljivost sklepa in preprečuje 
prezgodnje erozije sklepnega hrustanca glavice stegnenice in acetabuluma.  
Vezi v kolčnem sklepu povezujejo kosti med seboj in učvrščujejo sklep. Če te vezi iz kakršnegakoli razloga postanejo 
ohlapne, izgubijo funkcijo ohranjanja sklepnih struktur v fiziološkem položaju in v končni fazi lahko pride do izpaha 
(luksacije) glavice stegnenice. 
Kolčna displazija pri psih je ena najbolj razširjenih in hkrati kontroverznih obolenj. Beseda displazija izhaja iz grških 
besed dys (slabo) in plasia (rast), združeno torej pomeni napako v rasti. Prvi korak k razpoznavanju bolezni je 
razumevanje, da gre za  več obolenj, ki med seboj rezultirajo v kronično degenerativno obolenje kolčnega sklepa. 
Obolenje samo je izjemno kompleksno in se obravnava kot sistemsko, saj lahko prizadene tudi komolčni, ramenski in 
celo medvretenčni sklep. Kolčna displazija ne glede na vse manifestacije ostaja poligena multifaktorielna bolezen, ki je 
za psa ponavadi boleča in ga posledično omejuje. 
Čeprav je dosti neznanega, je zatrdno dejstvo, da je kolčna displazija genetsko pogojena bolezen, kar pomeni, da se 
prenaša na potomstvo (in izvira iz prednikov). Genetski koncept  dednosti (heritabilnosti) je faktor, ki botruje zapletom 
okoli razlage in glavni razlog, da KD ostaja tako kontroverzna. Zakaj? Kadar vzrejamo, dobimo ponavadi več kot se zdi 
na prvi pogled.  Z enostavno matematično formulo lahko heritabilnost ponazorimo nekako takole:  

H2  = 
Vgenetics

Vgenetics Venvironment
 

H2 = indeks heritabilnosti    Vgenetics = genetska varianca   Venvironment = varianca vpliva okolja 

 
Heritabilnost (dednost) je definirana kot ocena vpliva faktorjev okolja pri ekspresiji podedovanih genov. Visok indeks 
heritabilnosti pomeni, da vpliv okolja ni tako pomemben kot genetski elementi in obratno. Numerična vrednost ali 
indeks heritabilnosti je med drugim funkcija pasemskega tipa in pa tudi populacije, iz katere podatki izhajajo. Študije 
genetike kolčne displazije kažejo, da je bolezen poligena (vključenih je več različnih genov) in multifaktorielna (vpliv 
različnih negenetskih dejavnikov), z oceno indeksa heritabilnosti med 0,2 in 0,3.  
Slovenska vzreja je v tem trenutku na razpotju; glede na osnovanje dveh interesnih taborov in močna prizadevanja 
nekaterih udarnih vzrediteljev za spremembo vzrejnega pravilnika iz izključno trivialnih osebnih interesov, lahko v 
primeru uresničitve takega črnega scenarija upravičeno pričakujemo porast pojavnosti kolčne displazije psov, 
vzrejenih v Sloveniji. Matični klub za bernske planšarske pse SKBPP si že od samega začetka prizadeva vzdrževati 
najvišje standarde za vzrejo, ki pa jih posamezniki iz sorodnega društva poskušajo diskreditirati z barvitimi navedbami 
takih in drugačnih virov informacij, prilagojenih laičnemu razumevanju problematike. Takšne poteze pod krinko 
“izboljševanja kvalitete in tipa psov” pa dolgoročno kvečjemu škodijo pasmi. Rezultati so in bodo tudi v bodoče očitni. 
Za povprečnega lastnika bernskega planšarskega psa je pomembno, da je njegov kuža zdrav in mu kot tak predstavlja 
prijetno družbo. Dejstvo ostaja nespremenjeno: kolčna displazija je dedno pogojena in če bodo dovoljene izjeme v 
vzreji, bodo trpeli ravno tisti, ki jih imamo najraje. 
 

V naslednji številki (2.del): vloga prehrane, diagnostika in terapija. 
Viri:            Ksenija Potočnik 
Hill’s Atlas of Veterinary Clinical Anatomy (slika). 
John C. Cargill, MA MBA, MS and Susan Thorpe-Vargas, MS : Canine Hip Dysplasia. 
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Nošenje predmetov 
Sem Lily, bernska planšarka stara dve leti.  Po naravi sem  živahna in radovedna  psička. Zelo sem navezana na 
svoje domače, predvsem pa na Duško, ki sem si jo izbrala za svojo gospodarico.  Najbolj sem vesela, ko pride iz 
službe, pa čeprav je včasih utrujena in slabe volje. Ampak ne za dolgo, ker v moji družbi postane hitro nasmejana in 
polna energije. Skupaj hodiva na dolge sprehode, se igrava in seveda počneva tudi resne stvari. Dosti časa posvetiva  
učenju, ki pa je kar zabavno v primerjavi s pasjo šolo, kjer je bilo vse tako strogo. Včasih sem tudi malo trmasta in 
neubogljiva. Moj slogan je : » Če ne gre z lepa, potem gre z grda še manj«. Tega se zaveda tudi Duška, zato pri 
učenju uporablja razne trike in vse povezuje z igro. Seveda so pomembni tudi  priboljški. Zanimivo je bilo učenje ukaza 
»nesi«.  Začeli sva z mojo najljubšo igračko. Kadar sem z igračko v gobčku tekala sem ter tja, sem bila vedno 
pohvaljena: »pridna nesi«. Kasneje sva poskusili tudi z drugimi predmeti, vendar mi niso bili nič kaj všeč. Mojo 
pozornost je pritegnila tako, da je predmet skrivala za svojim hrbtom in mi ga pokazala za zelo kratek čas. Ko sem ga 
hotela prijet v gobček mi ga je odmaknila  in tako mi je stvar postala zanimiva. Z izzivalnim gibanjem predmeta  se je v 
meni prebudil zasledovalni nagon. Z malo truda sem si priborila predmet in z njim v gobčku veselo tekala, ter bila 
vedno pohvaljena »pridna nesi«. Tako sem se naučila nosit razne stvari, kar mi koristi pri vsakodnevnih opravilih. Moj 
delavnik se začne zelo zgodaj zjutraj, ko poskrbim za jutranje branje mojih domačih. Raznašalec mi namreč zaupa 
časopis. Nato čakam na poštarja. Oh, kako je to simpatičen fant.  Pošto ( seveda samo reklame )  lepo zloži  v sveženj 

primerne velikosti za moj gobček in že ponosno korakam s pošto proti hiši. Skrbim 
tudi za redno zračenje svojega ležišča. Najprej odnesem  na svež zrak svojo 
odejico in nato še blazino. Seveda je treba zvečer vse to tudi pospravit. Najbolj pa 
sem vesela, ko greva z Duško v trgovino in ponosno nesem svojo košarico. Za 
nagrado vedno dobim kakšen priboljšek. Poleg nošenja stvari rada počnem še 
druge zanimive stvari, o tem pa vam več napišem kdaj drugič. 
 
Lep pasji pozdrav!  
Lily 

 

BERNIJI DOBRODOŠLI! 
SEZNAM GOSTINSKIH LOKALOV, KAMOR LAHKO VSTOPITE S SVOJIM BERNIJEM (preizkusite in sporočite, če drži!) 
 

 Bulldog bar, Koprska ulica 94, 
 KRATOCHWILL. PIVNICA BTC Šmartinska cesta 152, 

Ljubljana,  
 GALA IN, Hraška cesta 13, Lesce  
 GOSTILNA STARI GRAD, Senožeče 5, 6224 Senožeče 
 GOSTILNA IN MOTEL PRI LEŠNIKU, Dupleška cesta 49, 

Maribor 
 GOSTIŠČE PIZZERIJA JAZBEC, Idrsko 56, Kobarid 
 GOSTIŠČE ŠTERK, Ajševica 13, Nova Gorica 
 GOSTIŠČE ULIPI, Zreče 35, Slovenske Konjice 
 GOSTIŠČE WI-KING, Tovarniška cesta 10, Slovenske 

Konjice 
 HOTEL CASINO PARK, Delpinova 5, Nova Gorica 
 HOTEL ŠPORTNI CENTER KOVAČ, Sela 5, Osilnica 
 PENZION GOSTILNA KEBER, Ljubljanska 112, Domžale 
 RESTAVRACIJA ANCANA, Kranjčeva 26, Ljubljana 
 RESTAVRACIJA POTOČNICA, Zg. Bistrica 69, Slovenska 

Bistrica 
 GOSTILNA PRI KOSTANJU, Streliška 30,k Maribor 
 GOSTILNA JELENOV ROG, Peščenik 6, Višnja Gora 
 GOSTILNA KRAMBERGER, Pernica 4, Pernica 
 GOSTILNA LOVŠE, Šmartinska cesta 238, Ljubljana 

 GOSTILNA MARTIN, Čiginj 25, Tolmin 
 GOSTILNA MIHELIČ, Škrabčev trg 22, Ribnic 
 GOSTILNA MREŽAR, Prušnikova 104, Ljubljana 
 GOSTILNA RAJH, Soboška ulica 32, Bakovc - Murska 

sobota 
 GOSTILNA ŠIKER, Močna 7, Pernica 
 GOSTILNA TRNEK, Mota 76, Ljutomer 
 GOSTIŠČE STARI TRG, Stari trg 9a, Slovenske Konjice 
 PIZZERIA MONTANA, Ig 176, Ig 
 PIZZERIA ČUK, Pot k Pivki, Postojna  
 PIZZERIA FOCULUS, Gregorčičeva 3, Ljubljana 
 OKREPČEVALNICA ČOMPA, Trubarjeva 40, Ljubljana 
 OŠTARIJA ŠPELCA, Gornja Košana 4 
 RESTAVRACIJA STORIA v hotelu Triglav (postrežejo z 

vodo) 
 Kavarna Caffe Teater v Piranu (postrežejo z vodo) 
 Gostilna Pri Mari v Piranu (postrežejo z vodo) 
 Knjigarna Dom knjige v Kopru 
 Jazbec v Idrskem (Kobarid)  
 V Campingu Šobec – Bled (3,50 € na dan)  
 GOSTILNA OBRŠČAK, Muljava 
 GOSTILNA RIBIČ, Seča 
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PLEMENJAKI IN PLEMENKE SKBPP 
PLEMENJAKI 

Ike junior 
Ocena: ODLIČNO 
Displazija: A/A, 0/0 
Lastnik: Sandi Kavšček 
 
 
Johnnie Walker 

     Ocena: ODLIČNO 
   Displazija: A/A, 0/0 
   Lastnik: Zvone Predalič 
 

Adis Bernieshine 
Ocena: ODLIČNO 
Displazija:A/A, 0/0 
Lastnik: Ivan Janežič 
 
 
Aramis 
Ocena: PRAV DOBRO 
Displazija: A/A, 0/0 
Lastnik: Sebastjan Gorenc 

 

PLEMENKE 
Luna 
Ocena: ODLIČNO 
Displazija: A/A, 0/0 
Lastnik: Petra Gale 
 
Cora 
Ocena: PRAV DOBRO 
Displazija: A/A, 0/0 
Lastnik: Matevž Jančar 
 
Orchidee Noire 
Ocena: ODLIČNO 
Displazija: A/A, 0/0 
Lastnik: Ksenija Potočnik 
 
Myra 
Ocena: ODLIČNO 
Displazija: A/A, 0/0 
Lastnik: Milena Liner 
 
Latina de Marais 
Champagne 
Ocena: ODLIČNO 
Displazija: A/A, 0/0 
Lastnik: Mojca Sajovic  
 
Jutta vom Lenzgraben 
Ocena: ODLIČNO 
Displazija: A/A, 0/0 
Lastnik: Dragica Kaiser 

      Aga Bernieshine 
Ocena:ODLIČNO 
Displazija: B/B, 0/0 
Lastnik: Sebastjan Vaner 
 
Brina Windišgretz 
Ocena: ODLIČNO 
Displazija: A/A, 0/0 
Lastnik: Ksenija Kukovič 
 
Kiki von der Genigau 
Ocena: PRAV DOBRO 
Displazija: A/A, 0/0 
Lastnik: Slavica Selič 
 
 
Afrodita 
Ocena: PRAV DOBRO 
Displazija: A/A, 0/0 
Lastnik: Ksenija Kukovič 
 
 
Blueberry Bernieshine 
Ocena: ODLIČNO 
Displazija: A/A, 0/0 
Lastnik: Ivan Janežič 

 
Peggy 
Ocena: PRAV DOBRO 
Displazija: A/A, 0/0 
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DOGOVOR O KLUBSKIH UGODNOSTIH 
Vse člane kluba prosimo, da pri nakupu pokažejo veljavno člansko izkaznico, ker vam  v nasprotnem primeru žal 
ne bodo obračunali popusta!!! 

 PRENOVLJENO: 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: 
1. pri nakupu hrane Arden grange direktno pri podjetju Avanturist 7% 
popusta.> 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@avanturist.si. 
2. popust pri nakupu vseh izdelkov v višini 5%  v trgovinah Pikin butik kot 
sledi: 
> Pikin butik, Čebelarska 19 b, 1000 Ljubljana-Dravlje, 
tel.Ol 51971 88, 
> Pikin butik, Ormoška cesta 100, 2250 Ptuj, tel.: 02 77 11 612, 
> 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 
terapevtskih in diagnostičnih storitvah brez zdravil v višini 12% pri plačilu 
v gotovini oz.  10 %  pri 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 lic, 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: 
infofajmeradog.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 pletenin. 
 ŽAKI ZOO IN VRT, Trg svobode 25, 2310 Slov. Bistrica: 
velika izbira hrane za pse (EUCANUBA, ROYAL CAN IN, 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 UČINKOV1TO ODSTRANJUJE 
DLAKE, blato iz talnih oblog, vodo, sneg, pri pometanju ne dviguje prahu 
in dlak, pripomoček pri pomivanju gladkih površin. 10% popusta za člane 
kluba. KRTAČA za oblazinjeno pohištvo, obleko enakih lastnosti: 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 izkljufino 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 16. 
do 19. ure): 10%-ni popust pri storitvah (brez zdravil) in 7%  popust pri 
nakupu pripomočkov in hrane. Obiščete lahko tudi poslovalnici v Novem 
mestu (BTC) in v Ljubljani (Vojkova 77) 
 

 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  
 SALON SNOOPY, Rogaška Slatina : 10%-ni popust pri 
nakupu hrane in pripomočkov z gotovino nad 20 eur. 
 ZOO DINGO, Maribor: Popust pri nakupu nad 20 eur 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 15kg 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 BERNIJE: 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 
znasa 141,07 € (zav. Vsota 500 €), oziroma 177,68 € (zav. vsota 800 €). 
Ponudba vclja Ic za sklepanjc zavarovanja preko našega kluba. 
 PASJA ŠOLA OGNJENA, Sinja Gorica pri Vrhniki: 15%  
popust za vse oblike šolanja psov. Tudi čcz polctjc imajo tcčajc 
poslušnosti, malo šolo za mladičkc in otroške dclavnice - skozi igro do 
boljšcga razumcvanja 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. Ix tedensko dr.Bajc dela tudi v Ljubljani, kjcr 
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: Ol/ 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, Tržaska 35, Maribor, 
o VC Kalia, Vetrinjska ul., Maribor in 
o VC Kalia, Slovenska Bistrica. 
 TRGOVINA za male zivali 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 20 eur 
 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-GSM041 625620 
 ORKA Kovac 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 pišcanca 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 intcmetni 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. 
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MOJ BERNI – glasilo Slovenskega kluba za bernske planšarske 
pse, št. 3/2009. Izdajatelj: SKBPP, Predole 23, 1290 Grosuplje. 
Glasilo izhaja tri do štirikrat letno, namenjeno je članom kluba 
in je brezplačno. Vsakokratna naklada je prilagojena 
trenutnemu članstvu. Besedila niso lektorirana! 
Urednica: Valentina Humski (031 832 611) 
Člani uredniškega odbora: Dragica Kaiser, Ksenija Potočnik, 
Dušanka Juršič 
Tisk: Amset d.o.o., Grosuplje 

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.  

 CREMONA, Sp. Hotič 18, 1270 Litija; pogrebniška služba za 
hišne ljubljenčke,  podjetje nudi 5% popust na svoje storitve 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spet se božič nam najavlja, 
blizu je Silvestra čas. 
Novo leto že pozdravlja 
tebe, mene in vse nas. 
Srečne praznike želimo, 
zdravja vam privoščimo, 
smeh naj greje vas vso zimo, 
da vam v srcu bo toplo! 
 
 
 

 
Sreče in zdravja v novem letu 2010     

vam želi vaš SKBPP! 
 

SLOVENSKI KLUB ZA BERNSKE PLANŠARSKE PSE 
                  Predole 23, 1290 Grosuplje 
UPRAVNI ODBOR: 
Mojca Sajovic: predsednica kluba (041 631 616) 
Dušan Šercer:  podpredsednik kluba (041 774 993) 
Dragica Kaiser: blagajničarka (041 467 721) 
Valentina Humski: tajnica,urednica spletnih strani in 
glasila Moj berni (031/832-611)  
Ksenija Potočnik: v.d.strokovnega vodje (031 618 748) 
Ivan Janežič: član (041/612-007) 
Nina Barlič: članica (041 365 748) 
 
NADZORNI ODOR: 
Ksenija Potočnik, predsednica (031 618 748) 
Danica Rebov 
Marta Bandur 
 

KONTAKTNI PODATKI KLUBA 
 Splošne informacije: bernski.klub@gmail.com 
 Informacije s področja vzreje – strokovna 

vprašanja: vzreja.bernci@gmail.com 
 Prispevki za objave ali spremembe na spletni strani, 

prispevki za glasilo, mali oglasi, legla...: 
bernci.web@gmail.com  

VZREJNO-TETOVIRNI REFERENTI 
ŠTAJERSKA REGIJA: 
Anton Sajbert (KD Slov. Bistrica), 
Prešernova c. 29, 2317 Oplotnica  
02 801 95 02, 031 806 764 
GORENJSKA IN LJUBLJANSKA REGIJA 
Tomaž Petrič dr.vet.med (KD Ljubljana) 
Šujica 108, 1356 Dobrova  
041 772 326 
PRIMORSKA REGIJA 
Mladen Štrkalj dr.vet.med (KD Obala) 
Benčičeva 6, 6000 Koper 
05 628 35 37, 050 640 892 
DOLENJSKA IN KOČEVSKA REGIJA 
Peter Levstek dr.vet.med (KD Kočevje) 
Gubičeva 14, 8210 Trebnje 
07 304 44 72, 031 624 154 


