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SPOMLADANSKI VZREJNI PREGLED IN PODALJŠEVANJE VZREJNIH DOVOLJENJ  
bo v skladu z določili pravilnika o pogojih vzreje BPP v soboto, 27. marca 2010 v športnem parku Kodeljevo - 
Ljubjana predvidoma od 13. 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 pregled 
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  
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.  

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:            

1. ČE JE BIL/A PES/PSICA PREGLEDAN/A V LETU 2009: poslati vzrejno dovolilnico oz. vzrejno knjižico do 10. 
marca 2010 na spodaj navedeni naslov ; podaljšano dovoljenje boste prejeli po pošti po povzetju            

2. ČE JE BIL/A PES/PSICA PREGLEDAN/A V LETU 2008 ali prej: poslati vzrejno dovolilnico oz. vzrejno knjižico do 
10. marca 2010 na spodaj navedeni naslov 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 Jelka Simčič (ZA VP),Litijska 12, 1000 Ljubljana  do 10. marca 2010  in pri prijavi 
obvezno navedite svojo telefonsko številko ali spletni naslov (e-mail). 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.   
  
 
Jelka Simčič, predsednica VK 
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6. SPECIALNA RAZSTAVA  
BERNSKIH PLANŠARSKIH PSOV 

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je Slovenski klub za bernske planšarske pse 16. januarja 2010 
organiziral že svojo 6. specialno razstavo teh prelepih švicarskih psov.  

Letos smo še posebej ponosni na število prijavljenih psov, teh je bilo kar 42, vendar so nekateri kljub 
prijavi ostali doma na toplem, tako da je bilo udeleženih psov 35. Berniji so se v Ljubljano pripeljali iz 
Poljske, Italije, Hrvaške, Belgije, Madžarske, Francije, Avstrije, celo iz Finske, seveda pa so se pokazali 
tudi bernci iz Slovenije.   

Naš klub je imel ob ringu svojo stojnico, kjer so se obiskovalci 
lahko malo okrepčali s slanimi in sladkimi dobrotami ter 
grižljaje poplaknili s kozarcem vina ali soka. Na tem mestu bi 
se rada zahvalila ge. Lojzki Janežič, ki je velikoušno podarila 
klubu pecivo in zanj ni hotela sprejeti nobenega povračila. 
Dokazala je, da se nekateri res lahko predajamo bernijem ne 
glede na našo finančno korist. Res najlepša hvala! 

Na stojnici pa so se obiskovalci lahko seznanili tudi z 
delovanjem samega kluba, njegovimi člani in aktivnostmi, ki se vrstijo skozi celo leto. Na voljo jim je bilo 
propagandno gradivo, ki so si ga z veseljem ogledali, pridobili pa smo tudi kakšnega novega člana, ki se 
nam želi pridružiti na naših srečanjih in potepanjih skupaj z našimi kužki.  

Razstavo je otvoril Adis Bernieshine, ki je s svojim lastnikom 
Ivanom Janežičem v ring na vozičku pripeljal nagrade za najbolje 
ocenjene pse. Letos je bil generalni sponzor naše razstave Vitan 
Trade d.o.o., ki je prvim trem v vsaki kategoriji podaril hrano 
Happy Dog, vsak razstavljen kuža pa je prejel tudi simbolično 
darilce ob prijavi.  

Med tem, ko je sodnica Steffi Kirschbichler ocenjevala lepotce in 
lepotice v ringu, pa se je predsednica kluba Mojca Sajovic pogovarjala z 
voditeljico oddaje 4 tačke go. Natašo Bešter. Intervju in prispevek z 
razstave si lahko ogledate na programih RTS, TV Paprika in TV Vaš 
kanal.  

Ljubljanska razstava je bila nekakšna generalka za našo naslednjo 
specialko, ki bo potekala v okviru Euro Dog Showa v Celju in ki je prav 
gotovo eden največjih, če ne kar največji dogodek kinologije pri nas. 
Lahko rečemo, da smo vajo opravili z odliko in se sedaj polni optimizma 
že oziramo proti jeseni. Nikar ne zamudite te ednistvene priložnosti, da 
se nam pridružite 29. septembra v Celju. Tudi, če ne boste razstavljali 
svojih štirinožcev pa pridite pogledat, kako to počnejo drugi. Se vidimo v 
Celju! 

            Valentina Humski 
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REZULTATI - SAMCI 

Kat. 
št. razred ime psa ocena, naziv 
1 Mladi/Young (9-18m.) TREY von Romanshof PRM, JKS 

2 Mladi/Young (9-18m.) THAI Koon's Haddock  odl 2 

3 Mladi/Young (9-18m.) ARON pd 3 

4 Mladi/Young (9-18m.) GUNS'N'ROSES ni bil pripeljan 
5 Mladi/Young (9-18m.) ARMANI pd  

6 Mladi/Young (9-18m.) BARON pd 

7 Mladi/Young (9-18m.) BOLT ni bil pripeljan 

8 Vmesni/Intermediate (15-24m.) HASSAN van 't Maroyke R.CAC 

9 Vmesni/Intermediate (15-24m.) GANYMED von der Alten Hinterburg odl 3 

10 Vmesni/Intermediate (15-24m.) BRUNO vom Oberholzel Forst CAC 

11 Vmesni/Intermediate (15-24m.) ZANY BOY Degli Antichi Mulini pd 

12 Vmesni/Intermediate (15-24m.) GANDALF von der Alten Hinterburg pd 

13 Odprti/Open (min 15m.) FALCO Amadeus Croatera CAC, KS, BOB, BIS 

14 Odprti/Open (min 15m.) JKE Junior pd 

15 Odprti/Open (min 15m.) BLOOMER du clos de L'envolee Sauvage ni bil pripeljan 

16 Odprti/Open (min 15m.) Szarazpataki GUCCI odl 3 

17 Odprti/Open (min 15m.) PABLO vom Jauntal R.CAC 

18 Prvaki/Champion FIGOBRIT van 't Maroyke odl 3 

19 Prvaki/Champion INFINITY CAC 

20 Prvaki/Champion ADIS Bernieshine R.CAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARI: Infinity in Starry Town dol de Bretagne, lastnik Gianluca Ippolito 
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REZULTATI - SAMICE 

Kat. 
Št. razred Ime psa Ocena, naziv 
21 Mladi/Young (9-18m.) TULIPÁNOS Berni Donna Díva pd 3 

22 Mladi/Young (9-18m.) MAROUSSIA Nightwish pd 2 
23 Mladi/Young (9-18m.) SORA ni bila pripeljana 
24 Mladi/Young (9-18m.) DEASY Dea Bernieshine pd 

25 Mladi/Young (9-18m.) EURICA Fabula from Elag PRM, JKS 

26 Mladi/Young (9-18m.) TULIPANOS Berni Donna Bella ni bila pripeljana 

27 Vmesni/Intermediate (15-24m.) HIGH OAKS Morwenna ni bila pripeljana 
28 Vmesni/Intermediate (15-24m.) JUST Like a Woman Della Torre D’Ovarda odl 3 
29 Vmesni/Intermediate (15-24m.) GENESIS von der Alten Hinterburg pd 
30 Vmesni/Intermediate (15-24m.) STARRY Town dol de Bretagne CAC 
31 Vmesni/Intermediate (15-24m.) QUNAMI vom Jauntal R.CAC 
32 Odprti/Open (min 15m.) Maglód-Falvi SOFIE odl 
33 Odprti/Open (min 15m.) ORCHIDEE Noire odl 

34 Odprti/Open (min 15m.) ELECTRA Van’t Stokerybos odl 3 

35 Odprti/Open (min 15m.) BERNAROSSA Dimare R.CAC 

36 Odprti/Open (min 15m.) KORA vom Jauntal CAC 

37 Prvaki/Champion MAROUSSIA Halina odl 

38 Prvaki/Champion TOCAI doc degli Antichi Mulini odl 3 

39 Prvaki/Champion STARRY Town Holy R.CAC 

40 Prvaki/Champion BLUEBERRY Bernieshine odl 

41 Prvaki/Champion BERNAROSSA Aprilia CAC, KS, BOB 

42 Prvaki/Champion ELLI vom Jauntal ni bila pripeljana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZREJNA SKUPINA: "vom Jauntal", lastnik Georg Woschitz 
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KO PRIDE NEIZBEŽNO 
  
Vsako življenje se enkrat izteče - tudi pasje... 
Z vsemi Vami bi želela deliti bolečino, izkušnjo in praznino ob izgubi najboljšega prijatelja.  
Imeli smo najlepšega bernija ŽORŽ-a. A žal je bilo njegovo življenje veliko, veliko prekratko. V našo hišo je 
prišel kot malo večja kepica lepote, samozavesti in ubogljivosti. Pasja šola je za naju bila mala mal"ca. 
Obvladala sva prav vse izraze, ukaze in poze. Že res, da nama je bila kakršnakoli igrača ,,španska vas,,, a 
sva se na poligonu vseeno sprostila - sva letala kot dva ,,odštekana,, posebneža. 
Izpit male šole - ni bil nikakršen problem; tudi izpit ISP - A sva opravila kar z 98% !!! 
Potrpežljivosti z otroki je imel kolikor hočete- nečak mu je iz gobčka ,,sunil,, najbolj sočno govejo kost- pa ni 
niti trenil z očmi ( počakal je,da se je mali kradljivec naveličal nezanimive igrače , jo pobral, se umaknil za 
hišo in do nezavesti užival...) 
Našega  Leona (takrat  dveletnika)  je naučil kako se hrano poje do konca in se potem še nekaj časa 
oblizuje. 
Najboljši čuvaj in največja igrača, prijaznega značaja in milega pogleda. 
A prišla je bolezen... 
Najprej mu je zmanjkalo apetita, nato je imel težave s hojo, krvav pogled, pitje nenormalno velike količine 
vode in samo ležanje, ležanje. Peljali smo ga k veterinarju. Prva diagnoza je bila - anemičnost. Dobila sva 
dve vrsti tablet - pa ajde spet domov. Po tednu dni - stanje nič boljše. Obisk veterinarja, pregled krvi, 
ultrazvok  in nato STRAŠNA diagnoza - tumor čez cel želodec. GROZA !!! Kaj narediti ? Se da kaj 
pomagati? 
Dr.Drobnič na veterinarski postaji me je s sočutjem pogledal in mi razložil .,, glej Suzi, lahko bi ti predpisal 
marsikaj, tudi čajčke - ampak bolezen je huda in v velikem obsegu. Če želiš Žoržu pomagati in ga odrešiti 
hudih bolečin in muk - ga uspavaj.,, 
Kaj pa sedaj? Naj ga uspavam takoj ali naj ga odpeljem domov, da se poslovimo ? Domov ga ne smem 
odpeljati -  slovo bo za moje otroke preveč hudo. Takrat pa se moj preljubi prijatelj dvigne na operacijski 
mizi, me milo pogleda, se nasloni name in vzdihne. Še danes ne vem, kaj mi je hotel povedati - me je prosil 
naj ga rešim bolečin ali se je že poslovil ?!? Nato injekcija - in neizbežen konec. Stiskala sem ga k sebi, se 
poslavljala, ga poljubljala in  ga božala. 
Ni hujšega kot oditi od veterinarja le s povodcem in ovratnico!!!  Deklica v ambulanti je spraševala mamico, 
zakaj teta tako joka.  Mamica me je le pogledala in razložila, da sem verjetno izgubila najboljšega prijatelja.  
Bolečina,praznina  in spomini so še vedno prisotni.  Zdržala sem le tri tedne - nato pa hop na internet iskat 
legla in novega bernija !!! In našli smo ga - pri Kseniji je na nas čakal naš Tissot! 
  
MOJE MNENJE : ENKRAT BERNI - VEDNO BERNI !!! 
  
Mislim, da ima vsak naš ljubljenček pravico do dostojnega konca (največkrat prekmalu) pa vendar - ne 
pustimo da trpijo; če je bolezen ali poškodba prehuda, ga odrešimo muk, mu skrajšajmo neizbežen konec 
in ga pospremimo na njegovo zadnjo pot.  
A V SRCU NAJ OSTANE SPOMIN NANJ ! 
  
  
Lep pozdrav vsem bernijem in njihovim krdelnikom 
pošiljata Suzana & Tissot 
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      DEASY 
Pri nas doma imamo prav vsi radi živali in vsak ima kakšnega ljubljenčka. Mamina ljubljenka je muca Pika, 
Matejevi so zajčki, očijeve so ribe v akvariju, a največji zaklad vsakega izmed nas pa je prav gotovo naša 
bernka Deasy. 

 Ko smo razmišljali  o kužku, smo veliko brskali po spletu in knjigah ter iskali informacije o različnih 
pasmah. Na obisku pri Pečjakovih smo se dobesedno zaljubili v njihovega bernskega planšarja Barta. In 
ko smo spoznali še gospoda Ivana, nas je dokončno prepričal, da smo se odločili pravilno. Pri njem smo 
dobili veliko koristnih nasvetov in nestrpno smo čakali, da bomo lahko končno že videli mladičke. Nekega 
nedeljskega popoldneva smo se odpravili na obisk v Vir pri Stični. Prijazno nas je povabil v toplo sobo, 
kjer so se v ograjenem kotičku na mehki odeji k mamici stiskale črne, kosmate kepice. Celina, tako je bilo 
mami ime, jih je nežno lizala in stiskala k sebi. Adis pa je ponosno, kot poglavar družine stal ob nogah in 
se stiskal k nam.  Nič ni protestiral, ko smo mladičke vzeli v naročje in jih crkljali. Tudi Celina ni bila čisto 
nič užaljena, če je ostala brez kakšnega otročička. Tako smo prihajali vsako nedeljo na obisk in si izbrali 
ime Deasy. Že kar malce neučakani smo bili  in končno je napočil dan, ko smo jo lahko pripeljali v naš 
dom. Kar nekaj časa je bila z nami v stanovanju, da se je privadila na nov dom in to, da je ostala brez 
mame, ter ostalih sestric in bratca. Veliko  smo jo crkljali in se igrali z njo, tako da je čim lažje prebrodila 
spremembo. 

 Daisy je pri nas že vse leto in nam je  v veliko veselje. Zaradi nje smo veliko zunaj  na 
svežem zraku, oči in mami  vsak dan delata z njo ture in se tako rekreirata, midva z bratom pa 
imava odlično partnerico pri igranju nogometu na dvorišču in sankanju na okoliških gričih.    

 

                                                                                                    Matic in Matej Markeljc 

 

 

 

Izbral sem si svojo psičko                             »Joj, kako je lepo na snegu z Deasy«  

 

 

 

 

 

 

»Kako se prileže počitek po dobrem kosilu«     Deasy in prve počitnice na morju 
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 KAVARNA – SLAŠČIČARNA – GOSTILNICA MARJANCA v Kamniku  
  prijazno vabi v goste v starodavno mesto pod Grintovci 
 
Za obisk Kamnika, mesta, ki je lani praznovalo 780-letnico pridobitve mestnih pravic, prav 
gotovo ne manjka razlogov. Bogata naravna in kulturna dediščina, pestra zgodovina in živahen 
utrip sedanjosti so brez dvoma razlogi, ki obiskovalce od blizu in daleč privabljajo, da vsaj del 
svoje pozornosti namenijo enemu najstarejših slovenskih mest in njegovi okolici. 
Razlogov za obisk torej ne manjka, med nje pa zanesljivo lahko štejemo tudi prijaznost in 
gostoljubnost Kamničanov, s katero sprejemajo svoje goste, popotnike, turiste, obiskovalce. 
Med slednje upravičeno štejemo tudi tiste oz. takšne, ki na obisk prihajajo s svojimi štirinožnimi 
prijatelji. 
Ko govorimo o tovrstnem gostoljubju in prijaznosti, v Kamniku ne moremo obiti Kavarne in 
slaščičarne Marjanca (Kolodvorska 5, 1240 Kamnik), ki se nahaja v ožjem predelu starega 
mestnega jedra, v neposredni bližini železniške postaje Kamnik-mesto, in ki glede na ponudbo 
postaja priljubljena gostilnica s pestro kulinarično izbiro, izhajajočo iz tradicije prepoznavne 
slovenske kuhinje. 
Lastnik g. Florjan Mlakar, ki ga kavarniška ponudba že dobri dve desetletji uvršča med 
novodobne kamniške »znamenitosti«, goste na obisk vabi s priporočilom solidne postrežbe, 
prijaznosti in zavzetosti, pri čemer vam kot ljubitelj psov priporoča tudi obisk v družbi vaših 
štirinožnih prijateljev (posebej) bernijev. 
Številnejšim skupinam priporoča predhodne najave na tel.01 839 26 78 ali  051 311 016, 
vsekakor pa vas pri MARJANCI v Kamniku z veseljem pričakujejo in dodajajo, da so vsak dan 
med 8. in 23. uro pripravljeni dodati svoj kamenček v mozaik vaših doživetij v mestu pod 
Grintovci! 
Če jih obiščete v spremstvu svojega najboljšega prijatelja pa kužku ponudijo tudi vodo in tudi 
kakšen priboljšek. 

 
        
     Slavko Ložar 
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LEGLA SKBPP (na dan 16. 2. 2010) 

 
 

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

   
 

2. JUTTA VOM LENZGRABEN / XANDER'S HILL HAPPY 
 
Datum kotitve: 19. 12. 2009 
Vzreditelj: Dragica Kaiser, Sp. Jablane 43c, 2326 Cirkovce 
dragica.kaiser@gmail.com tel: 041 467 721    www.berner-kaiser.com 
 

   
 

3. AFRODITA / ADIS BERNIESHINE 
 
Rok kotitve:24. 2. 2010  
Vzreditelj: Ksenija Kukovič, Dobrava 53, 3214 Zreče 
tel: 041 924 840, kukovic.ksenija@gmail.com 
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SKBPP ob svoji 10. obletnici prireja  specialno razstavo bernskih 
planšarskih psov : 

                            EURO BERNER 2010! 
KDAJ? Sreda, 29. september 2010 
 
KJE? Celje, Celjski sejem (na prostoru Euro Dog Show) 
 
PODELJENI NAZIVI: CAC SLO, Klubski prvak, Mladinski klubski prvak, 
Best in Show-BIS, Best of Opposite Sex-BOS 
 
SODNIKA: Michael Forte in Istvanne Juhasz  
 
INFO GSM: + 386 (0)31 618 748 
INFO E-MAIL: potocnik.ksenija@gmail.com  
 
 

http://euroberner.ad-astra.si/ 

 

   
   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
     
 

 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.  
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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 

 

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) 
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MOJ BERNI – glasilo Slovenskega kluba za bernske planšarske 
pse, št. 1/2010. 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 

 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. 
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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 


