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BESEDA PREDSEDNICE
Spoštovane članice, spoštovani čla-

ni našega kluba, dragi prijatelji!
le očem sodnikov za našo pasmo, do-
kler pravilnik ne bo dokončno potrjen 
tudi na vrhu KZS. Kot člani KZS, ki nam 
je podelila t.i. »koncesijo za vzrejo«, 
smo kot vzreditelji, še bolj pa kot kup-
ci mladičev naše pasme še kako vpeti v 
vzrejna merila. Po desetih letih trdega 
dela nam veterinarska stroka priznava 
znaten upad števila rodovniških psov 
z displazijo kolčnega in komolčnega 
sklepa zaradi doslednega izločanja 
bolnih psov iz kontrolirane vzreje. Po 
drugi strani pa veterinarska statistika, 
ki zajema tudi nerodovniške pse, opo-
zarja, da  je pasma bernski planšarski 
pes še vedno resno ogrožena in na vrhu 
spiska pasem z najvišjo stopnjo displa-
zije. Prepričana sem, da čas za nižanje 
vzrejnih kriterijev še ni prišel, čeprav 
se šepeta za vogali, da novi pravilnik 
dopušča parjenje psov s stopnjo kolčne 
displazije C. 

Ne glede na (neznano) vsebino spre-
menjenega pravilnika ima naš klub ja-
sno vizijo in trden namen ostati zvest 
dobrobiti pasme. Naša druženja, ki so 
vse bolj obiskana, pričajo, da v svojih 
razmišljanjih nisem sama. Toliko prije-
tnih ljudi in toliko prijaznih bernijev, 
kot se jih je zbralo prvo junijsko nede-
ljo na Polževem, že dolgo ni bilo videti. 
Kot kaže, si imamo še veliko povedati 
in naslednja priložnost bo 18. septem-
bra letos na Lisci.

Želim vam mirno in ne prevroče 
poletje, pazite nase in na svoje 

bernije!

Vaša

V poletne mesece vas bo glasilo Moj 
berni pospremilo s prijetnim branjem 
o naših nedavnih skupnih doživetjih, z 
nasveti in opozorili, radi pa bi vam tudi 
nanizali nekaj stavkov v razmislek in 
vzpodbudo.

Na zadnji seji Upravnega odbora 
pred počitnicami sem predlagala pri-
sotnim tudi imenovanje članice, ki bo 
zasedla mesto podpredsednice. Z veli-
kim veseljem vas obveščam, da je moje 
vabilo sprejela Nina Barlič iz Ljubljane. 
Nedeljeno naklonjenost bernijem sku-
paj deliva že petnajst let, od kar sva se 
prvič srečali na obalni razstavi psov v 
Simonovem zalivu. Deliva pa tudi soro-
dne poglede na poslanstvo kluba, kar 
me še posebej veseli. Hvala, Nina!

19. maja sem dobila v vednost va-
bilo predsednice vzrejne komisije, 
namenjeno sodnikom za bernske plan-
šarske pse, na zbor sodnikov za našo 
pasmo. Dnevni red je predvideval med 
drugim tudi potrditev protokola vzrej-
nega pregleda in potrditev vzrejnega 
pravilnika. V Upravnem odboru smo z 
začudenjem sprejeli pojasnilo, da je 
besedilo novega vzrejnega pravilnika 
skrbno varovana skrivnost, namenjena 
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NA SKUPŠČINI KINOLOŠKE ZVEZE SLOVENIJE ŽIVAHNO
V soboto, 19. junija 2010 sva se predstavnici SKBPP udeležili redne letne skupščine KZS, 
v branje vam ponujamo nekaj poročil in razmišljanj

Ni ravno običaj, da delegati poročamo svo-
jim članom v društvih in klubih, kaj se dogaja 
v naši krovni organizaciji. Morda v preteklih 
letih to niti ni bilo tako zelo pomembno, saj 
je klubsko življenje teklo precej neodvisno 
in nemoteno od kinološke politike. Ta sedaj 
vse bolj prodira tudi v dejavnosti članic, de-
legati pa so – po sobotnem dogajanju sodeč 
– povsem preslabo obveščeni o aktualnih 
dogodkih. Prav zato prihaja do nesporazu-
mov in brezplodnih debat, po drugi strani pa 
smo člani upravičeni do določenih pojasnil. 
Prisotnih je bilo 63 predstavnikov članic od 
112-ih včlanjenih.

Mag. Blaž Kavčič, predsednik KZS, je uvo-
doma izpostavil prioritetne naloge UO KZS v 
letošnjem letu: mednje sodijo konsolidacija 
slabega finančnega stanja, problem nepre-
mičnin, Evropska razstava v Celju, revija Ki-
nolog, zakonodaja, odnosi z ministrstvom 
za kmetijstvo in obrambo ter z Lovsko zvezo 
Slovenije. Finančno leto 2009 je KZS končala 
s cca. 100 € izgube, v letošnjem letu pa se 
pričakuje zaradi prihodkov evropske razsta-
ve bistveno boljši rezultat (400.000 €). Re-
vija Kinolog, ki tudi v prejšnjem obdobju ni 
poslovala pozitivno, izhaja v nakladi 1500 
izvodov in izkazuje največjo izgubo doslej, 
t.j. pribl. 16.000 €. Vodstvo KZS vidi izhod 
tudi v povečanju števila naročnikov tako, da 
bi vsak član kluba ali društva, članice KZS, 
prejemal revijo Kinolog. KZS nima točnih po-
datkov o številu članstva svojih članic, zato 
so se s prodajo glasila KZS »fizičnim članom« 
neuspešno ukvarjala tudi predhodna vodstva 
zveze. Mnenje podpisane je, da bo to nalo-
go zelo težko uresničiti tudi zaradi vsebine 
in zasnove revije, ki je namenjena tako lov-
cem, tekmovalcem, razstavljavcem, vzredi-
teljem…., predvsem pa kinološki politiki. 
Poljudne aktualne vsebine, ki jo potrebujejo 
ljubiteljski skrbniki psov, pa je bistveno pre-
malo, še posebej za sedanjo ceno 3 €. Pre-
dlog vodstva na to temo pa lahko pričakuje-
mo konec letošnjega leta. 

V pogledu nepremičnin KZS malokdo ve, 
kako je potekal nakup nove nepremičnine 
KZS, hiše, kjer je zadnji dve leti sedež naše 
organizacije. Trije člani našega kluba smo 
zelo aktivno sodelovali pri iskanju nove loka-
cije namesto tedanjih povsem neprimernih 
prostorov na Ilirski ulici v Ljubljani. S pravni-
co Vesno Mišič sva neuspešno opozarjali nek-
danjega predsednika, da je izbrana velika 
hiša v Zapogah precenjena vsaj za 100.000 
€, čas za nakup pa izredno neugoden. »Li-
zinški« posel povsem neprimernih prostorov 
je bil kljub temu izpeljan, poteza pa za KZS 
finančno skoraj katastrofalna. Stari prostori 
v Ljubljani še vedno samevajo neprodani in 
je po dveh letih njihova cena močno padla. 
V katerem žepu se je znašla preplačana vsota 

denarja in zakaj za to nihče ne nosi odgovor-
nosti, pa je druga kopica vprašanj… Dolgo 
nenaseljena hiša potrebuje nujno vzdrževa-
nje, predvsem zunanjosti, ki je zanemarjena, 
na oboje so opozorili nekateri delegati. Po-
budo o delovni akciji v Zapogah pa je skup-
ščina podprla.

Predsednik mag. Kavčič je opozoril tudi na 
neustrezno zakonodajo, ki zadeva kinologijo 
v Sloveniji in predvidel temeljne spremembe 
na področjih odgovornega lastništva psov, 
dobrobiti psa, usposabljanja, preventive in 
označevanja. Tukaj lahko samo upamo, da 
bo končno odpravljeno dvojno označevanje 
psov, poleg predpisanega čipiranja še teto-
viranje, ki ga zahteva KZS, na kar opozarja 
naš klub že od leta 2003. Med pripombami 
delegatov v zvezi s finančnimi poročili naj 
omenim predlog, naj se odpravi skočnina 
plemenjaka, ki je postavka med prihodki 
brez realne osnove. Vodstvo ni znalo poja-
sniti, zakaj se skočnina lastnikom plemenja-
kov sploh zaračunava. Zmanjšanje zneska 
članarine v višini 350 €, ki jo klubi in društva 
vsako leto odštejemo KZS, pa seveda kljub 
predvidenim večjim prilivom ne pride v po-
štev.

Med vprašanji delegatov je bila tudi pobu-
da po spremembi statuta, v zvezi s tem pa je 
predsednik mag. Kavčič pojasnil, da je naj-
prej potreben prenove Pravilnik o strokov-
nem delu, ki datira v leto 2004 in je v popol-
nem neskladju s statutom. Roman Hoefferle, 
predsednik Komisije za strokovna vprašanja, 
je povedal, da je prenova pravilnika (ki za-
deva vsa področja in dejavnosti v KZS od 
šolanja, vzreje, prireditev…. – op.pis.) v 
delu. Podpisana sem v predhodnem mandatu 
vodstva KZS koordinirala strokovno delovno 
skupino in s pomočjo izkušenih kinologov, 
pravnikov ter veterinarjev pripravila osnutek 
pretežnega dela pravilnika, ki pa je bil žal 
pod novim vodstvom KZS prezrt. Novousta-
novljena delovna skupina se je že lotila dela 
na novo….

Precej časa je skupščina namenila vlogi 
Slovenskega kluba za nemške doge za spre-
jem v KZS. Člani kluba so izšli iz Slovenske-
ga kluba za velike pasme in molose z – tako 
predsednik KZS – ambicioznim in všečnim 
strokovnim programom, vendar jim je UO 
KZS vlogo zavrnil. Predsednik mag. Kavčič, 
ki je svoje mnenje podrobneje opisal v uvo-
dniku majske številke Kinologa, ne podpira 
ustanavljanja novih pasemskih klubov: »… 
Fantje in dekleta se skregajo med sabo, na-
mesto da bi uskladili svoje cilje, pričakovanja 
in prispevke, so našli »rešitev« v ustanavlja-
nju »svojih« društev in klubov. … se je v njih 
zbrala skupina, običajno bolj skupinica, ki bi 
zadeve urejala malo bolj po svoje, tega »po 
svoje« pa se ji ne zdi vredno uveljavljati kot 

predlog v matičnem društvu…. Osebno me-
nim, da je kakršno koli skrivanje pasemsko 
zainteresiranih posameznikov pod blagovno 
znamko ljubiteljskih pasemskih klubov slaba 
rešitev…«. 

Ker položaj, v katerem se je znašel zavr-
njeni klub za nemške doge, bernci zelo do-
bro poznamo, naj opozorim na meter, ki je 
pri KZS za nekatere malo daljši, za druge pa 
malo krajši, kakor je kdo vztrajen in lobistič-
no podkovan. Iz kluba za molose je izšel tudi 
naš klub, saj so bile takrat in so tudi danes 
pripombe, da en klub ne more voditi kako-
vostne vzreje za 37 pasem, zelo na mestu. Po 
drugi strani pa je UO KZS na osnovi enakih 
aktov in pogojev, ki veljajo tudi danes, pred 
letom in pol sprejel v članstvo ne drugi, pač 
pa tretji! klub za isto pasmo v državi, za 
našo! Upam, da bo kljub obilici prelitega 
adrenalina zmagala zdrava pamet in intere-
si strokovnih, zagnanih ter pasmi pripadnih 
ljudi v Slovenskem klubu za nemške doge.

Proti koncu zasedanja se je skupščina 
ukvarjala tudi z protestom Alenke Černe, 
mednarodne kinološke sodnice, zaradi od-
vzema sodniške licence. Proti njej je bil uve-
den tudi disciplinski postopek. Skupščino 
je zaprosila, da razveljavi tozadevne sklepe 
UO KZS. Povedala je, da je Pravilnik o sodni-
ških licencah, ki ga je sprejel UO v prejšnjem 
mandatu, v nasprotju z Ustavo RS in pravili 
FCI. Predsednik mag. Kavčič je pojasnil, da 
ima UO možnost odločati, s katerim stro-
kovnim sodelavcem želi sodelovati in z njim 
sklene dogovor o sodelovanju (ki je pogoj za 
licenco – op. pis.) ali pa ne. Skupščina se o 
predmetu, s katerim ni bila predhodno na-
tančno pisno seznanjena, ni mogla odločati 
in sklepa UO o prekinitvi sodelovanja KZS z 
Alenko Černe ni preklicala.

O koristih psov na skupščini ni bilo govo-
ra….

Mojca Sajovic

Mag. Blaž Kavčič, predsednik KZS 
(Foto: Jože Vidic)
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Gostili smo tudi dva prav posebna gosta. Prvi je bil naš veterinar 
Peter Levstek, ki nam že vrsto let pomaga lajšati tegobe, ki napadejo 
naše ljubljančke. Podaril nam je priročne komplete prve pomoči, ki 
jih imamo lahko s sabo na izletih in sprehodih, če se nam slučajno 
pripeti kakšna nevšečnost. Izrazil pa je tudi upanje, da podarjenih 
kompletov ne bi nikdar potrebovali. Vsi člani se mu iskreno zahvalju-
jemo za njegovo pozornost.

Prijetno družbo pa nam je delala tudi pasja inštruktorica in sou-
stanoviteljica pasje šole priden.si Karmen Zahariaš. Povabili smo jo 
prav s posebnim razlogom. Naši kužki se bodo namreč predstavili na 
evropski razstavi psov, ki bo v Celju od 29. 9. 2010 do 3. 10. 2010. 
Karmen je naredila manjšo avdicijo in izbrala kužke, ki bodo prikaza-
li nekaj veščin in tako predstavili pasmo tudi širšemu občinstvu. Vsi 
izbrani kužki že pridno vadijo koreografije, da bodo pokazali, kaj vse 
se jih lahko nauči. Seveda gre na tem mestu zahvala tudi Karmen, da 
si je vzela čas in je pripravljena sodelovati z nami pri dogodku, ki bo 
zagotovo pritegnil veliko ljudi. 

Ko se nas je polotila lakota, smo se zbrali pod šotorom v senci in 
si napolnili želodčke, kakšna dobrota pa je zašla tudi v pasje gobčke. 
Prijetno presenečenje sta nam pripravila člana družine Markeljc, saj 
sta poskrbela za živo glasbo ter zaigrala na harmoniko in bariton. 

Poleg vsega tega dogajanja pa smo seveda našli tudi čas za igro. 
Sodelovati so morali tako berniji kot tudi njihovi lastniki. Na koncu 
so se najbolj izkazali kužki iz psarne Berner Kaiser, saj so osvojili kar 
vsa tri prva mesta. Vsi ostali pa že pridno treniramo, da jim bomo 
lahko konkurenčni na našem naslednjem druženju, ki ga zagotovo 
ne smete zamuditi. Torej – se vidimo 18. 9. 2010 na Lisci nad Sev-
nico!

Valentina

PIKNIK NA POLŽEVEM POPOLN USPEH
Prvo nedeljo v juniju smo se ljubitelji najlepše pasme na svetu spet zbrali. Tokrat je bilo 
prizorišče našega druženja Polževo nad Višnjo Goro, kjer so nas odprtih rok sprejeli in nas 
pogostili. Piknika se je udeležilo kar 66 lastnikov in 33 bernijev in prav nikomur ni bilo žal, 
da se je pripeljal na dolenjsko. 
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DOBILI SMO JASCHA - naše predbožično darilo –
= dnevnik Jelke in Jasche =

V petek, 18.12.2009
Juttico je začelo tresti. Priprave na porod 

so se pričele, malo sicer predčasno, rok za 
prihod  težko pričakovanega naraščaja je bil 
namreč  22.12.2009.

Bila sem sama doma, Milan pa na zaključ-
ku ob koncu leta. Moram reči, da sem bila kar 
nervozna. Kaiserjev nisem upala klicariti, ker 
so sami bili dovolj na trnih. Prihajajo namreč 
njihovi prvi mladički in to ni tako enostavno, 
kot se nam drugim to zdi. 

Potrebno je veliko priprav in tudi posta-
vljati veliko radovednih vprašanj tistim, ki so 
to že večkrat dali skozi.

Pozno zvečer Dragica napiše, da ni še nič. 
Bo morebiti proti jutru, najbrž pa v soboto 
čez dan.

Sobota, 19.12.2009
11.55 - kliče Dragica. Prvi Jascha se je sko-

til, mogoče že najin, imel je 460 g.
Pove, da sta ponoči spala le kaki dve urci. 

Mama Jutti je nostop hodila, pa ven in noter, 
ni mogla več ležati. Dopoldne je baje stala 
kot kup nesreče, revčica, hi hi. Temu se sicer 
lahko malo nasmehneš, ko mine določen čas, 
takrat pa gotovo ne.

18.00 – kličem jaz, kaj se dogaja. Dragica 
z že izmučenim glasom pove, da jih je zdaj 
že pet. Za Jaschom so prišle še štiri punčke. 
Eno so našli zunaj na snegu, ko je šla Jutta 
lulat in jo je skotila kar tam. En fantek pa je 
na žalost umrl. Zadnja punčka je imela 530g, 
ostale 450 g.

Baje bo še. Upajmo, da pride še kak fan-
tek, da bo dovolj za naročnike.

Mirko in Dragica nista cel dan še nič jedla. 
Juho je Dragica sicer vmes uspela skuhati, 
pojesti pa je nista mogla.

Božiček je torej pohitel in nam šest dni 
prej prinesel  »pravo« in  tokrat živo božično 
darilo.

Sobota, 09.01.2010
Že dolgo nisem nič napisala. Nepreneho-

ma se nekaj dogaja in včasih človek kar po-
zabi zapisati  tudi kaj pomembnega.

Vmes sva bila od 20.12. do 24.12. na krat-
kem dopustu v hotelu Lucija v Portorožu. 
Tudi tam nisem bila mirna. Dragico sem kli-
cala večkrat, pa tudi ona mene. Mladičkov se 
je skotilo devet, vendar sta ena punčka in en 
fantek umrla. Dragici, Mirkotu in Juttici je 
bilo zelo hudo, ker jima niso mogli pomaga-
ti. Torej en fantek in šest punčk.

V ponedeljek, 21.12. zvečer sva ravno že 
skoraj zaspala v hotelski sobi, ko kliče Dra-
gica. »Joj, Jelka, nekaj ti moram povedati. 
Danes sva ugotovila, da ima še ena punčka 
lulčija«. Ali je bilo smeha na ta račun. Pa saj, 
hvala bogu – dva fantka in pet punčk torej. 
Lahko bova izbirala fantka, sva namreč prva 
v vrsti na seznamu za mladičke in imava ta 

privilegij. Morebiti bo odločitev lažja, naj-
bolj verjetno bo pa še težja, kot če bi bil 
samo en Jascha.

Že ko sva se na predbožični dan, 24.12. 
vračala iz Portoroža, sva komaj čakala, če 
bi Dragica in Mirko mogoče dovolila, da jih 
lahko že kar takoj ta dan vidiva. Domov se 
namreč peljeva mimo njih.

Seveda sta dovolila in čudenju prelepim 
črnim kepicam ni bilo konca. Juttica naju 
je lepo sprejela in lahko sva njene mladičke 
gledala kolikor sva želela. Nameravala sva 
jih pogledati in se zadržati največ 30 minut, 
toliko, da kako rečemo in spijemo kavico, če 
bi bil čas za to. Ko so mladički tako majce-
ni, pravzaprav še za to skoraj ni časa takrat 
ko bi ravno želel. Vse je potrebno prilagajati 
njim. Na vsaki dve uri se hranijo pri mamici 
Jutti, pol pa še dodatek na flaško vsakem po-
sebej, če morebiti pri mamici ni dobil dovolj. 
Seveda se to dogaja tudi ponoči, tako, da je 
Jutti, Dragici in Mirkotu spanca manjkalo na 
vsakem koraku. 

Kaiserji poznajo vsakega malčka po svoji 
značilnosti, čeravno se obiskovalcem zdijo 
popolnoma vsi enaki. Prvi Jaschko je ob roj-
stvu imel podaljšane tri bele dlakice na vrhu 
glavice, drugi Jaschko je bil izredno močan 
z veliko enakomerno belino. Ena punčka je 
imela pikico pod pazduho, druga na trebušč-
ku. Potem spet druga punčka malo več beline 
okrog gobčka, druga malo manj, tretja spet 
bolj po eni strani, eni imajo večje bele co-
patke na tačkah kot drugi…itd. Na vsakem je 
nekaj posebnega, kar te pritegne.

Sami srčki, ki jih moraš imeti rad. Dragica 
vedno vsakega polubčka med hranjenjem in 
po njem, zato jo imajo zelo radi. Tudi Mirko 
jih veliko crklja, Juttica pa jih ima itak vedno 
vse pod kontrolo in če kateri samo malo za-
joče, že hiti gledat, kje sta Dragica ali Mirko. 
Da ji pomagata razvozlati, ali je vse ok ali pa 
bo treba kaj pomagati. Sproti jih po vsakem 

hranjenju počisti, čeravno ji to na začetku ni 
najbolj dišalo. Pa se je hitro privadila tudi 
temu, kot vsaka prava mama, ki ima svoje 
otročke brezmejno rada.

Silvestrski večer smo preživeli skupaj z 
njimi. Bilo je zelo prijetno, z nami so bili 
tudi bernski prijatelji Mišo, Stanka in Bea iz 
Ljubljane. Uboge živalce bi lepo v miru silve-
strovale, če jih ne bi strašilo pokanje zunaj. 
Še sreča, da Jutta nima tega strahu, tako so 
bili tudi mladički mirni. Settiju in Bei je Mir-
ko dajal vsake toliko časa Bachove kapljice, 
da sta lažje zdržala ta pritisk.

In takole potekajo dnevi pri Kaiserjevih, 
mladički rastejo, vsak dan se domislijo česa 
novega. V novo leto 2010 so začeli gledati, 
rastejo jim nohtki, ki jih je potrebno tudi 
kdaj postriči in popiliti, da drug drugega ne 
poškodujejo. 

Kakcev je vedno več, treba jih je sproti od-
stranjevati, da ne hodijo po njih.

5. januarja so dobili prvi rižolino, dan dva 
kasneje prve namočene briketke. Ko so prvič 
jedli rižolino, so bili beli kot mlinarji. Po-
trebno je bilo nabaviti majceno krtačko, da 
jih lastnika po hranjenju sproti čistita, da so 
lepi in da se lahko spoznajo med seboj.

Sobota, 16.1.2010
Male  bučke so stare štiri tedne. Ko jih 

začneš crkljati, ne moreš stran. Ko se mala 
kepica stiska k tebi in od ugodja zapira očke, 
ti postane pri srcu neizmerno toplo. Tega ob-
čutka skoraj ni mogoče opisati. Sploh, če si 
kdaj že imel bernija-kot mi, ki prej ni imel te 
sreče, da bi bil tako dolgo pri mamici in svo-
jih bratcih in sestricah. Veliko bi se namreč 
lahko kot mladiček do osmega, devetega 
tedna – pri nekaterih boljših vzrediteljih jih 
imajo celo deset tednov -  še naučil od njih. 
In če so mladički lahko v dnevni sobi svojih 
vzrediteljev, ki jih imajo tako vedno na očeh, 
se z njimi neprestano ukvarjajo, lahko tako 
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PLEMENJAKI IN PLEMENKE 
SKBPP

 

PLEMENJAKI 

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

Adis Bernieshine
Ocena: ODLIČNO
Displazija:A/A, 0/0
Lastnik: Ivan Janežič

PLEMENKE

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

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
Lastnik: Franc Horvat

Asta Bernieshine
Ocena: PRAV DOBRO
Displazija: B/B, 0/0
Lastnik: Jože Urbas
  

Emily Čierna Hviezda
Ocena: ODLIČNO
Displazija: A/A, 0/0
Lastnik: Danica Rebov

Nikky
Ocena: ODLIČNO
Displazija: A/A, 0/0
Lastnik: Tina Furlan

občutijo toplino od svojega prvega dne. Ni čudno potem, da so taki 
mladički kasneje veliko bolj umirjeni, navajeni na veliko zvokov iz 
takega okolja in gotovo si veliko mero socializacije prinesejo že od 
doma. 

Zdaj se znajo že malo igrati z žogicami, drug drugega vlečejo za 
ušeska in repke. Ko skoraj vsi že popadajo in zaspančkajo po hranje-
nju, se vedno še najde kakšen ali kakšna, ki ne more takoj zaspati. 
Najprej sem malo igra s kako žogico, vleče za kak konec rjuhe. Nato 
pa hodi od bratcev in sestric, tu in tam kakšnega pocuka za uhelj, z 
glavico pobuta vanj: » Hej, a ti že spiš ? » In ko vidi, da ne bo nič, se 
končno tudi sam stisne h kateremu in sladko zaspančka. In potem 
lahko sediš ob strani in ne rabiš nobene TV. Gledaš, kako dihajo, 
kako jih trese, ko sanjajo, kako se pretegujejo in nameščajo v druge 
položaje kar med spancem.

V Jaschkota sem vedno bolj zaljubljena. Včasih zvečer kar ne mo-
rem zaspati, ko razmišljam, kako bo, ko pride k nama z Milanom. Po-
časi bo potrebno začeti pripravljati prostorček zanj, namestiti pasja 
vratica, prirediti del stopnic za hojo po »podestu«, nabaviti odejice, 
na katerih bo spančkal. Eno za v avto, drugo na teraso, pa še eno za 
dnevno sobo.

Hvala ti Doni, da si nama »namignil in dovolil«, da bo lahko Juttin 
Jascha najin. Imela ga bova prav tako rada kot sva neizmerno imela 
rada tebe. Veliko časa je moralo miniti, da sva sploh lahko začela 

razmišljati o novem berniju. Tvoje slike še vedno visijo povsod kot 
prej, album s tvojimi slikicami si ogledujejo najini vnučki Nika, To-
maž, Filip in kmalu se jim bo pridružila tudi sedaj dvomesečna Neja.

Z Milanom že sanjava, kako veselje bo to za vnučke. Sanjava o vo-
zičku, ki ga bo vozil najin Jascha in bomo z njim nastopali na priredi-
tvah po Sloveniji. Na njem se bo lahko peljal tudi kak vnuček ali dva, 
ki ne bosta preveč težka, hi hi.

Nadaljevanje Jaschevih dolgodovščin si lahko preberete na naslovu: www.berner-kaiser.com
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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,	Lju-

bljana, 
•	 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	Ko-

njice
•	 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	so-

bota
•	 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
•	 GOSTILNICA-KAVARNA	MARJANCA,	Kamnik	

LEGLA SKBPP  
(na dan 1. 7. 2010)

1. PEGGY/JOHNNIE WALKER
Datum kotitve: 2. 4. 2010 
Skotenih: 8 mladičkov
Vzreditelj: FRANC HORVAT, Mala vas 32, Grosuplje
tel: 041 925 617

2. ASTA BERNIESHINE/JOHNNIE WALKER
Datum kotitve: 14. 5. 2010
Skotenih: 7 mladičkov
Vzreditelj: JOŽE URBAS, Vrhpolje 1, Ivančna Gorica  
tel.: 041-634-129

3. NIKKY/ATHOS BERNIESHINE
Datum kotitve: 19. 5. 2010
Skotenih: 7 mladičkov
Vzreditelj: TINE FURLAN, Iška 157, 1292 Ig
 tel: 040/228-925, http://bernkanikky.webs.com/
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V SPOMIN NA SETIJA

IZBRALI SMO ODLIČNO PASJO ŠOLO

8.3.2010 se je poslovil od nas. Star točno devet let in en mesec. 
Naš Seti, Setko, Bučko, Bucak…naš prvi bernček, naš posebnež. Le 
kdo ga ni poznal? Velikega ljubitelja avtomobilov,  psa, ki je znal po 
svoje govoriti in nam povedati, da je čas za hranjenje, za sprehod, za 
potepanje. Sporazumeval se je z nama kot človek, stopil pred naju 
in naju »nagovoril« in tako dolgo dopovedoval kaj hoče, da sva ra-
zumela. Pomahal je z repom, zagodrnjal  in nama dal znak, da je to 
to, kar hoče. Bil je neverjeten kuža in le kdor ga je poznal ve, kako 
poseben je bil. Odprl nama je vrata v bernski svet, naju povezal z 
novimi prijatelji in z njim sva doživela najlepši del življenja. Z nama 
je prepotoval veliko kilometrov, od Korčule do Nemčije. Naučil naju 
je veliko novega, z njim sva začela drugače živeti. Užival je v vleki 
vozička na raznih prireditvah in bil v tej vlogi prav posebno važen. 
Na domačem dvorišču je bil čuvaj,  na naših skupnih potepanjih je 
znal skupaj z nama uživati življenje. Bil je tako najin! 

Počakal je na Juttine mladičke in se takrat odločil da gre. Kadar 
se mu je zdravstveno stanje poslabšalo, sva mu govorila, da ne sme 
oditi, ker ga Jutta potrebuje za družbo. In naju je razumel. Zdaj, ko 
je dobila mladičke, je vedel, da ne bo sama. In je odšel…med zvezdi-
ce, onstran mavrice…kjer naju čaka…in ve, da je v najinih srcih vsak 

trenutek dneva. Za njim sta ostali Jutta in Jessi, a njegovega mesta 
ne more zasesti noben bernček. Brez njega je hudo…in tako tiho. 
Zelo ga pogrešava!

Njegova Dragica in Mirko

Ko gredo mladički iz legla, je spremljajoče vprašanje večine novih 
skrbnikov, kako s šolanjem. Naši mladički, skoteni v decembru, so 
bili seveda za malo šolo v spomladanskem terminu še malo premladi, 
zato mi še zdaleč ni bilo vseeno, kdaj bodo »sedli v malošolske klo-
pi«. Čakati na jesen, ko bodo že skoraj prerasli pasjo puberteto, bi 
bilo – milo rečeno – malce neodgovorno.

Vodilo, ki ga spoštujem že dolga leta, kar dobrih dvajset jih je, od 
kar šolam svoje pse, se je že velikokrat izkazalo za pravo: izbrati je 
potrebno kakovostno pasjo šolo, ne glede na oddaljenost, šolo, ki 
pozna značilnosti posamezne pasme in ki sledi sodobnim, učinkovi-
tim, psom in ljudem prijaznim načelom šolanja. 

Vesela sem bila odziva novih skrbnikov bernijev in odločitev je pa-
dla: gremo skupaj v malo šolo! Za sodelovanje smo zaprosili Karmen 
Zahariaš, inštruktorico šolanja z licenco KZS, ki vodi zasebno pasjo 
šolo priden.si na obronku ljubljanskega barja. V prvih dveh obiskih 
smo se spopadli s teoretičnimi pravili, ki smo jih nato udejanjali v 
praksi vsako soboto dopoldne. V veliko pomoč je bila zagotovo tudi 
knjižica To, priden! izpod peresa Karmen Zahariaš. Knjižico je na-
mreč dobil vsak tečajnik, v njej pa neprecenljive napotke in poja-
snila, s pomočjo katerih smo lažje razumeli pasje vedenje in jezik. 
Prepričali smo se o čudežnih lastnostih klikerja, saj smo se nekaterih 
stvari z njim res igraje naučili. Preden smo se na vadišču zbrali še 
zadnjič, smo v malih skupinah obiskali tudi ljubljanski živalski vrt, 
kar je bilo za male radovedneže posebno, pozitivnih izkušenj polno 
doživetje. Karmen nas je sproti opominjala, kaj se sme in kaj ne, kaj 
je potrebno v posameznem trenutku narediti in skrbno bdela nad 
malčki. Ko so živalski vrt preplavile šolske skupine in otroci iz vrtcev, 
smo imeli dodatno nalogo, da mladičke naučimo spodobnega vede-
nja tudi v družbi otrok. 

Posebnost pasje šole priden.si je zagotovo tudi obisk inštruktoric 
na domu oziroma asistenca na vsakdanjem sprehodu, saj se radi pri-
tožimo: »Na vežbališču me vedno uboga, doma oziroma na sprehodu 
pa je povsem drugače!«

Zadnjo junijsko soboto smo mali šolarji še zadnjič v okviru tega te-
čaja prišli na vadišče in pokazali svoje znanje. Če odmislimo občasno 
»klepetanje« med razposajenimi bratci, sestricami in tesnimi prija-
telji, je bila Karmen z vsemi zelo zadovoljna. Ker je bilo zadovoljstvo 
obojestransko, smo sklenili, da je vpis v »pravo« šolo naš naslednji 
skupni projekt.
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ODSTRANJEVANJE KLOPOV 
Sezona teh nevarnih zajedavcev je v polnem zamahu, njihove nevarnosti pa se zave-
damo še toliko bolj, ko naši  berniji umirajo zaradi klopnih bolezni

O zaščiti hišnih živali pred klopi, bodisi z repelenti, ki zajedavce odganjajo, bodisi s pripravki, ki jih na živali tudi pokončajo, je bilo 
veliko napisanega, zato danes opozarjamo še posebej na varno odstranjevanje klopov. Tisti, ki trdijo, da se klopa odstrani s prsti tako, 
da se ga enostavno zgrabi in izpuli, delajo svojemu psu ali mački slabo uslugo. Na videoposnetku, ki si ga lahko ogledate na spletnih 
straneh http://www.youtube.com/watch?v=3iH_22kaI1Q , 

je s pomočjo mikroskopa zelo nazorno prikazan odziv klopa, ko ga stisnemo. Ne le, da svoje s kaveljci opremljene čeljusti še bolj glo-
boko zarije v kožo, pri stisku spusti tudi slino, kjer se nahajajo povzročitelji klopnih bolezni. Če se do tedaj žival ni okužila, ji skrbnik s 
takim nepravilnim odstranjevanjem možnosti za bolezen bistveno poveča. Posebno pozornost je potrebno nameniti uničevanju klopov. 
V kolikor ga bomo stisnili tako, da se razpoči mešiček, poln jajčec, smo slednje osvobodili in omogočili nadaljnji razvoj naslednjim nekaj 
tisoč klopom. Znanstveniki opozarjajo, da klopa ne uničijo niti temperature pod lediščem niti namakanje v formalinu niti utopitev… Če 
vam pogoji to dopuščajo, klopa enostavno zažgite. Torej velja upoštevati pravila: 

•	klopa	odstranimo	s	posebno	pinceto	ali	kljukico	tako,	da	ga	ne	stiskamo

•	prej,	ko	je	klop	odstranjen,	manjša	je	možnost	za	okužbo

•	klopa	je	potrebno	uničiti!,	z	njim	pa	tudi	vsa	jajčeca	v	vrečki

Mojca Sajovic

ERLIHIOZA 
Erlihiozo pri psih povzroča več različnih vrst mikroorganizmov iz rodu Ehrlichia. Bolezen je 
razširjena skoraj po vsemu svetu, zadnja leta pa je vse bolj pogosta tudi v Sloveniji.

Erlihiozo prenaša rjavi pasji klop. Inkubacijska doba je 7 dni, toda okužba je možna že po nekaj urah od ugriza okuženega klopa.
Tako kot pri boreliozi so tudi pri erlihiozi znaki nespecifični in jih zlahka spregledamo.
Simptomi so lahko različni: depresija, izguba telesne teže, neješčnost, slabokrvnost, krvavitve (npr: iz smrčka, v predelu dlesni, 

notranje krvavitve), otečene bezgavke, boleče mišice in sklepi, izcedek iz smrčka, bolečine v hrbtu ali vratu, kri v urinu, izcedek iz oči, 
povišana telesna temperatura, slabost in motnje v prebavi, izguba dlake, srbečica in praskanje (čeprav pes nima alergije ali zunanjih 
zajedavcev) itd. 

Posledice okužbe so lahko meningitis, encefalitis, odpoved ledvic, srca in jeter, kap in (notranje) krvavitve v črevesju. V primeru, da 
erlihioza ni zdravljena (dlje časa), privede do pogina živali.

Erlihiozo lahko z gotovostjo potrdimo samo s pomočjo testiranja z odvzemom krvi. Če sumite, da se je vaš pes okužil z erlihiozo, obi-
ščite veterinarja in prosite za testiranje omenjene bolezni. Rezultate vam bodo iz ambulante navadno sporočili najkasneje v roku dveh 
tednov. Če je test pozitiven, veterinar psu predpiše zdravljenje z antibiotiki, ki lahko traja več tednov. Odvisno od prizadetosti psa se 
veterinar odloči tudi za morebitno transfuzijo krvi, pa tudi za infuzijo elektrolitskih tekočin.

Erlihioza se pojavlja v treh stopnjah: v prvi stopnji (mila ali akutna faza) se običajno pojavi blag prehlad ali infekcija, zato se te znake 
pogosto spregleda. Če žival ni ustrezno zdravljena, bo bolezen napredovala na naslednjo stopnjo ali v zadnjo, kronično fazo. Škoda, ki 
se naredi organizmu med akutno fazo, je v večini primerov ozdravljiva in popolno okrevanje je mogoče. Posledično je tudi v akutni fazi 
zdravljenje najbolj učinkovito. Zato je zelo pomembno zgodnje odkritje bolezni. Ko je dosežena kronična faza, je erlihioza običajno že 
dosegla kostni mozeg. Na tej stopnji je škoda, narejena organizmu, običajno neozdravljiva. Pri psih, ki so v zadnji fazi erlihioze, se lahko 
pojavijo močne notranje krvavitve, nenadna kap, odpoved srca in ledvic, pretrganje vranice ali odpoved jeter, kar se vse konča z poginom 
živali. Posebnost te bolezni pa je, da psi pogosto ne izgledajo ali se obnašajo, kot da so v zadnji fazi bolezni, do njihove poslednje ure. 

Najpomembnejši način preprečevanja erlihioze (in drugih bolezni, ki jih prenašajo klopi) je učinkovito preprečevanje ugrizov klopov, 
saj proti erlihiozi (še) ni cepiva. Na voljo imamo več načinov zaščite pred klopi oz. erlihiozo, toda žal nobeno sredstvo ni 100% in vedno 
obstaja možnost ugriza okuženega klopa oz. možnost okužbe.

Najpogostejši način je uporaba sredstev za odpravljanje notranjih in zunanjih zajedavcev v obliki različnih ampul, ki jih iztisnemo psu 
na kožo (npr: Frontline, Advantix ipd.). Kot zaščito proti klopom lahko uporabljamo tudi druga insekticidna sredstva, ovratnice proti 
klopom, spreje, eterična olja itd. Vendar ni nujno, da bodo omenjena sredstva delovala kot zaščita proti klopom na vašemu psu, zato je 
na vas, da opazujete, kaj v vašem primeru najbolje odganja klope.

V »sezoni klopov« po vsakem sprehodu preglejte sebe in psa ter odstranite najdene klope. Za odstranjevanje prisesanih klopov ne upo-
rabljajte olja ali drugih sredstev, ki bi klopa zadušile, ampak ga nežno vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca (ali pa uporabite posebno 
pinceto, ki jo lahko dobite v vsaki trgovini za male živali), dokler klop ne izpade sam od sebe (ne uničite klopa nekje na tleh oz. na način, 
kjer izteče njegova kri, kajti v krvi se morebiti nahajajo jajčeca, iz katerih se kasneje razvijejo novi klopi).

Nina Barlič

Vir:
Erlihioza 
http://pesjanar.si/index.php/2007/648 
Ehrlichiosis	-	A	Silent	and	Deadly	Killer	http://home.earthlink.net/~hawkeye87/Ehrlichiosis%20Page.htm#What	
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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 piš-
canca ali lososa brez umetnih barvil in konzervansov. Posebej primer-
na za delovne in razstavne pse, ter za pse z alergijami, saj ne vsebuje
rdečega mesa, pšenice, soje in mlečnih izdelkov. Več informacij o sesta-
vi hrane najdete na internetni strani www.avanturist.si.
Člani Slovenskega kluba za bernske planšarske pse imajo:
1. pri nakupu hrane Arden grange direktno pri podjetju Avanturist 7% 
popusta.
> 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@avan-
turist.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,
> Intemetna 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 zivali, šolanje psov, svetovanje, dobava kvalitetne pasje in mačje 
hrane, prevozi psa ali drugih hišnih živali k veterinarju, v salon....tel. 051 
624 458 , e-mail: info@citydog.si (Alenka Spazzapan) – 5%-ni popust za 
člane!

	VETERINA JAGODIČ d.o.o. - Dušan Jagodič, DVM,
Dole 9, 3230   ŠENTJUR PRI CELJU: popust pri veterinarskih terapevt-skih 
in diagnostičnih storitvah brez zdravil v višini 12% pri plačilu v gotovini 
oz.  10 %  pri negotovinskcm plačilu, popust pri nakupu hrane in pripo-
močkov 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 pod-
jetje VRAMI d.o.o., Ljubljana, Podjunska 22, Ljubljana. Tel: 01 515 15 60, 
GSM: 041 750 676, web: www.vrami.si, e-mail: infofajmeradog.si

	RENTGENSKO SLIKANJE KOLKOV IN KOMOLCEV 
na Kliniki za kirurgijo in male živali Vetcrinarske fakultete, Univerza v Lju-
bljani, C. V Mcstni log 47, Ljubljana. Za člane kluba klinika nudi 10%-ni 
popust in brczplačen klinični pregled psa, obvczna jc tclefonska 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 vcliko 
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 sple-
tni trgovini www.diskom.si: za organiziran nakup večjih količin dodatni 
popusti.

	UNIVERZALNA METLA V - 7 z gumijastimi sčctinami V oblike za
pometanje brez prahu, idealna za čiščenje vsch vrst talnih površin znotraj 
in zunaj hiše, EDINA UČINKOV1TO ODSTRANJUJE DLAKE, blato iz talnih 
oblog, vodo, sncg, pri pomctanju ne dviguje prahu in dlak, pripomoček pri 
pomivanju gladkih površin. 10% popusta za člane
kluba. KRTAČA za oblazinjeno pohištvo, obleko enakih lastnosti: 10%. Do-
stava 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, Topolsica (tel. 03 589 21 00): 10%-ni popust pri sto-
ritvah (brez zdravil).

	VETERINARSKA AMBULANTA BUBA, Grosuplje - Marjan Kastelic, dr.vet.

mcd. (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 poslovalnico v Novem mestu.

	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 gl-
cdc 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 Techni-
cal, Eukanuba, Royal Canin, Hill's, Bosch, Nutro s plačilom v gotovini; za 
dostavo na dom pri nakupu TREH vreč  Royal Canin 15 kg in Eukanuba 15kg 
5%- ni popust in brezplačno dostavo po vscj Slovcniji.

	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; Brczplačna dostava! Nagrada za 
vsakega novcga kupca in poscbna nagrada za stalne strankc, ki privcdcjo 
novega kupca! Stalne strankc (od 3. nakupa dalje) prejmcjo člansko izka-
znico ugodnosti!

	ZAVAROVALNICA ADRIATIC SLOVENICA, ker so tudi tarm v službi lastniki 
bernijev: PONUDBA ZA BERNIJE: pogin živali zaradi bolczni ali nezgode, 
usmrtitev živali brez bolečin zaradi ncozdravljivc bolczni ali nczgodc, 
stroški zdravljenja (brez DDV) s 30%-no soudclcžbo, splošna civilna od-
govomost 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 obli-
ke 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 visini 13% .
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	ARDEN GRANGE HRANA! Vrhunska popolna suha hrana za pse in
mačke na osnovi svežega pišcanca ali lososa brez umetnih barvil in kon-
zervansov. Posebej primerna za delovne in razstavne pse, ter za pse z aler-
gijami, saj ne vsebuje rdečega mesa, pšenice, soje in mlečnih izdelkov. Več 
informacij o sestavi hrane najdete na 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 plan-
šarske 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 lju-
bljenčke,  podjetje nudi 5% popust na svoje storitve.

	VETERINARSKA AMBULANTA MAX, Dolenjska c. 250, 1291 Škofljica: 10% 
popust pri veterinarskih, terapevtskh in diagnostičnih storitvah, 5% po-
pust pri nakupu hrane in pripo,očkov za male živali

	GOSTILNICA-KAVARNA MARJANCA, Kolodvorska ulica 5, Kamnik, tel: 
018392678 nudi 10% popust pri storitvah

Vljudno prosimo, da sproti sporočate morebitne težave ali spremembe nakupnih 
pogojev, prav tako tudi ev. nova prodajna mesta, ki so pripravljena nuditi klubski 
popust!

NOVA KLUBSKA UGODNOST – TESTIRANJE NA PROTITELESA BORELIOZE IN ERLIHIOZE
Z Veterinarsko ambulanto Max, Dolenjska cesta 250, Škofljica, je sklenjen dogovor o ugodni ceni testiranja krvi na protitelesa ob mo-

rebitni okužbi psa z borelio in / ali erlihio. Za odvzem krvi se je potrebno predhodno najaviti na tel. številko 01 366 65 44. Delovni čas 
ambulante je vsak dan od 9. do 19. ure, ob sobotah je možen odvzem krvi od 8. do 10. ure.

Cena testiranja je za člane SKBPP 25 € (+ DDV) za posamezno testiranje. 
Psa lahko pripeljete na testiranje preventivno, v vsakem primeru pa je nujno, če je pes postal neješč, otožen, šepa, ima povišano telesno 

temperaturo, otekle bezgavke, izcedek iz nosnic in oči….

SKBPP ob svoji 10. obletnici prireja specialno razstavo bernskih planšarskih psov:

EURO BERNER 2010!
KDAJ? Sreda, 29. september 2010 ob 10.00

KJE? Celje, Celjski sejem (hala K)

PODELJENI NAZIVI: CAC SLO, Klubski prvak, Mladinski klubski prvak,
Best in Show-BIS, Best of Opposite Sex-BOS

SODNIKA: Michael Forte (samci) in Istvanne Juhasz (samice)

INFO GSM: +386 (0)41 631 616
INFO E-MAIL: euroberner@gmail.com 

http://euroberner.ad-astra.si/
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SLOVENSKI KLUB ZA BERNSKE PLANŠARSKE PSE
Predole 23, 1290 Grosuplje

UPRAVNI ODBOR:

Mojca Sajovic: predsednica kluba (041 631 616)

Nina Barlič: podpredsednica kluba (041 365 748)

Dragica Kaiser: blagajničarka (041 467 721)

Valentina Humski: tajnica,urednica spletnih strani in glasila 

Moj berni (031/832-611) 

Jelka Simčič: strokovni vodja (01 28 222 89)

Ivan Janežič: član (041/612-007)

Janez Valič: član (01 430 0040)

NADZORNI ODBOR:

Ksenija Potočnik, predsednica (031 618 748)

Danica Rebov

Marta Bandur

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

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	

www.eaglepack.si 

Recepture Golden Eagle Holistic Health® in Golden Eagle Super Premium so odlič-
no 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, sesta-
vljene 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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Letošnji Cres je bil – poleg množične ude-
ležbe – poseben še po nečem: z nami je po-
tovalo prvič na morje kar šest štirimesečnih 
bernijev. Ni potrebno posebej povedati, da je 
bil način sprehodov in urnik nasploh podre-
jen njim, vendar so v odrasli družbi neskonč-
no uživali in opravili »sprejemni« izpit z odli-
ko. Enako oceno smo vsi udeleženci namenili 
gostiteljem, osebju hotela Kimen, ki nam je 
poleg ugodne cene omogočilo sproščeno bi-
vanje in pogledalo skozi prste vsakič, ko smo 
pripeljali svoje štirinožne spremljevalce v 
hotelsko kavarno. 

Naš prvi obvezni sprehod je bil malodane 
deževen, vendar ni bilo razloga za slabo vo-
ljo: vsi kosmatinci so zelo hitro postali eno-
tno krdelo.

Vremenske razmere so letos omogočale 
ponovitev prijetnega izleta z ladjo, ki nas 
je popeljala ob obali otoka Cres. Ko je bila 
varno privezana v mirnem zalivu,  so se naši 
berniji na plaži, ki je bila samo naša, zares 
razživeli. Vsi brez izjeme, mali in veliki, ob-
vladajo vkrcanje in izkrcanje po ladijski brvi, 
pa tudi ladijski bonton. Lastnik ladje se ni 
nič pritoževal, ko so se po novi talni oblogi 
razporedili naši berniji, prav tako nam je z 
dobro voljo pripravil odlično kosilo. Poka-
zal nam je tudi jato delfinov, ki so bili prava 
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MOJ BERNI – glasilo Slovenskega kluba za bernske planšarske pse, št. 2/2010. 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
Priprava in tisk: Amset d.o.o, Grosuplje

NA CRESU BERNIJI SEDMIČ, TOKRAT V REKORDNEM ŠTEVILU
16 štirinožcev je pripeljalo s seboj kar 26 svojih ljudi

paša za oči in dušo ter povedal nove in nove 
zanimivosti o naravnih znamenitostih Cresa. 
Prešerno razpoloženi smo se izkrcali in spre-
hodili še po starodavnem Valunu.

Obvezen obisk Osorja je bil tudi letos pra-
va zanimivost za mimoidoče,  enako se nam 
je godilo tudi v simpatičnem Velem Lošinju, 
kamor smo zavili na obvezen sladoled. 

Zaliv Koromačna, ki smo ga sicer že obiska-
li v eni predhodnih odprav, je bil spet prostor 
za druženje, piknik in zabavo za naše črnuhe, 
ki so se – nekateri prvič – od blizu srečali z 
morsko vodo. Njihovi skrbniki so opogumili 
in namočili noge, drugi pa celo zaplavali. 
Brez vnaprejšnjih dogovorov udeleženci na-
šega zdaj že tradicionalnega Cresa na pikni-
ku kot po čudežu vedno privlečejo iz torb ne-
šteto domačih dobrot (o Vražičevih odličnih 
delikatesah se nam potem ponoči sanja!) in 

pijače tako, da nihče ne ostane lačen ali celo 
žejen. Naš veterinar mag. Peter Levstek tudi 
letos na srečo ni imel posebnega dela, zato je 
na piknikih točil pijačo, enega od večerov pa 
nam je – kot je že običaj – popestril z zanimi-
vim predavanjem. Da ne bi bili večeri preveč 
resnobni, je letos s svojo kitaro poskrbel Bra-
ne, ostali pa smo prispevali razlog za smeh z 
bolj ali manj ubranim petjem. 

Zaključek kratke ankete, ki smo jo izvedli 
med udeleženci, je bil: počitnice na Cresu je 
obvezno potrebno podaljšati! Torej, dragi 
moji, kaj še čakate? Prijave za Cres 2011 že 
sprejemamo!

Mojca Sajovic


