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BESEDA UREDNICE
Spoštovani člani in članice!
Še zadnjič letos vas pozdravljam preko našega glasila, ki vam 

prinaša podrobnosti, ki so se dogajale v klubu v zadnjih mesecih. 
Dopusti so za nami in sedaj že zremo v zimsko sezono in počasi 
celo v novo leto, čas, ki našim kužkom ne predstavlja nič lepega, 
saj bodo morali spet poslušati pokanje z vseh strani. Takrat jih 
moramo še posebej pocrkljati, saj nas oni razvajajo celo leto in 
nam dokazujejo, da smo za njih ves svet in so za nas pripravljeni 
storiti vse. 

Lep dokaz za to so bili kužki, ki so se predstavili v spremljeval-
nem programu evropske razstave psov v Celju, kjer so pokazali 
vaje in poslušnost ter se pri tem niso niti najmanj pritoževali. 
Nasprotno! Ves čas so mahali z repki in bili navdušeni, da nam 
lahko ustrežejo in sodelujejo z nami. Njihov prisrčen nastop si 
lahko ogledate na naših spletnih straneh, prav tako tudi utrinke 
s specialne razstave našega kluba, ki je bila letos glavna naloga 
naših članov in moram reči, da smo se odrezali izvrstno. Več o 
vsem tem si lahko preberete v nadaljevanju. 

Lahko rečem, da toliko druženja, kot ga je bilo letošnje leto 
že dolgo ni bilo, a še ni konec. Čaka naš še miklavževanje, ki se 
bo letos odvijalo na Ribnem pri Bledu, prelepa lokacija tudi za 
sprehod z berniji, ki so tam še posebej lepo sprejeti, saj je bil 
berni pred časom tudi družinski član lastnice, ki je nad pasmo še 
vedno navdušena. Zato ste lepo vabljeni, da se nam pridružite na 
Gorenjskem, kjer si bomo v prijetnem prazničnem vzdušju voščili 
ob prihajajočem novem letu. 

S pasjimi pozdravi,
Valentina Humski

Leto ki prihaja, bo zagotovo boljše!
Vam, našim cenjenim članom in prijateljem, 

vašim bernijem, vsem našim dragocenim 
vzrejno tetovirnim referentom in spoštova-

nim pogodbenim partnerjem želimo

SREČNO BERNSKO LETO 2011!
V imenu UO Slovenskega kluba za bernske planšarske pse  

Mojca Sajovic, predsednica 



2 - 3/2010

Novemu vzrejnemu pravilniku na pot

OBVESTILO ČLANOM SKBPP

V skladu z določili statuta SKBPP vas obveščam, da je s 15. 
novembrom 2010 prenehala funkcija članici upravnega odbora 
in strokovni vodji kluba Jelki Simčič zaradi zavestnega ravna-
nja v nasprotju z interesi, cilji in usmeritvijo kluba. Na izpra-
znjeno mesto člana UO je bil imenovan Lojze Lah.

Mojca Sajovic, predsednica

Člani Upravnega odbora SKBPP smo bili razočarani seznanjeni z dejstvom, da je bilo besedilo vzrejnega pravilnika do dokončnega sprejema 
in potrditve najvišjih organov KZS, t.j. Komisije za strokovna vprašanja KZS in Upravnega odbora KZS, dobro varovana skrivnost, s katero so 
bili seznanjeni le sodniki za pasmo bernski planšarski pes. Tako nismo imeli pri nastajanju pravilnika niti najmanjšega vpliva, čeprav se pona-
šamo s »koncesijo za vzrejo BPP«, ki nam jo je podelila KZS. Kaj to konkretno pomeni, nam tako ali tako ne zna pojasniti nihče …

Z ozirom na dosledno politiko našega kluba, ki je bila zapisana tudi v starem vzrejnem pravilniku, da se lahko pari le pse / psice z oceno 
zunanjosti najmanj prav dobro, z oceno rtg kolkov do vključno stopnje B (sumljivo na displastične spremembe oz. prehodno stanje) in brez 
komolčne displazije, je novi pravilnik v posmeh našim desetletnim prizadevanjem za pasmo. Za naše dosedanje uspešno delo, pogojeno s 
sodelovanjem stare vzrejne komisije,  so se nam nedavno s priznanjem zahvalili tudi v matičnem švicarskem klubu.

Kaj pravi veterinarska stroka, si boste lahko prebrali v nadaljevanju, opozorila pravnikov pa so še za malenkost bolj resna: o 15. členu 
Zakona o zaščiti živali, ki prepoveduje rejo vretenčarjev, ki kažejo dedne napake, govorimo in pišemo že od leta 1999. Ko bo z blagoslovom  
Komisije za strokovna vprašanja in Upravnega odbora KZS pod vodstvom vzrejne komisije za BPP prihajalo do vzreje invalidov, bodo odvetniki 
z veseljem pljunili v roke, pravijo, odškodnine pa menda dandanes vključujejo ne le vrednost psa in stroške zdravljenja, pač pa tudi nadome-
stilo za duševne bolečine lastnika ob trpljenju in/ali izgubi psa. 

Ni potrebno biti velik kinološki strokovnjak, pa že površno branje na novo sprejetih vzrejnih aktov za bernce človeku poviša pritisk. Kaj šele 
tistim pravim zaljubljencem v pasmo, ki nam ni vseeno, kaj bo v bernski koži hodilo po naši deželi čez dve, tri leta! Si boste še upali kupiti 
mladička s slovenskim rodovnikom? Seveda, vendar se boste prej prepričali, da je vzreditelj član Slovenskega kluba za bernske planšarske 
pse, ki je prostovoljno privolil v spoštovanje kodeksa etike. Ta pa ga zavezuje, da bo za vzrejo uporabljal samo zdrave živali, brez komolčne, 
kolčne ali celo ramenske displazije…. Morala v slovenski kinologiji je vedno hodila za korak nižje od vsesplošnega dogajanja v družbi, vendar 
tako močnih teženj po anarhiji v smislu »Divide et impera« ne pomnim. Ker pa se z novim pravilnikom ne moremo sprijazniti predvsem zaradi 
dobrobiti vseh bernskih planšarskih psov pri nas, naj končam še z enim izrekom starih Latincev: »Dormit aliquando ius, moritur numquam,« 
ali po naše: Pravica včasih spi, umre pa nikdar!

Mojca Sajovic

Nova pravila
Razpravljati o tem, kaj je prav in kaj ni,  na tem mestu verjetno 

nima smisla. A vendarle je treba poudariti, da je do nedavnega Vzrej-
ni pravilnik za BPP bil eden najstrožjih, če ne celo najstrožji, kar jih 
je poznala slovenska in tudi evropska kinologija. Tako glede zdra-
vstvenih pogojev, kot tudi v smislu dobrobiti živali. 

23.9.2010 pa je v veljavo stopil nov vzrejni pravilnik, ki popolno-
ma liberalizira vzrejo, komu pa to koristi, je jasno a prima vista.

Da je slikanje kolkov in komolcev na prisotnost displazije nujno 
potrebno, čivkajo že ptički na strehi. Tisti, ki so nam postregli z re-
volucijo, pa so očitno pozabili, da je natačnost diagnoze radiolo-
škega izvida po metodi merjenja Norberg-Olsson kota in prisotnosti 
osteofitov pri starosti 14 mesecev komaj kaj večja od 70%. Pse se 
lahko na željo lastnika preliminarno slika pri starosti 6-10 mesecev z 
namenom ugotavljanja potencialnih nepravilnosti in morebitne te-
rapije, predvsem to velja za kolke. Končna in uradna diagnoza pa bi 
se morala izdati glede na rentgenogram, ko pes dopolni 24 mesecev 
(ob 95% zanesljivosti rezultatov) ali kasneje.

Skupina zanesenjakov je torej dosegla, da je C stopnja kolčne di-
splazije v Sloveniji postala predmet tolerance. Nič govora o prever-
janju potomstva, zgolj suhoparna omejitev parjenja živali s kolki C 
z elito, ki ima kolke A. Dejstvo je in ostaja, da je displazija dedna, 
procenti taki in drugačni gor ali dol. 

Novost na tržišču je obvezno slikanje ramenskih sklepov. Pohval-
no! Malo manj pohvalno je, da so naši vrli kinološki sodniki spre-
gledali, da se OCD (osteochondritis dissecans) ocenjuje zgolj na 
prisotnost le-tega (ker govorimo o rentgenskem slikanju in ne ra-
čunalniški tomografiji). Nobenih stopenj kot pri kolkih ali komolcih. 
Zato je toliko bolj absurdna postavka v 7. členu Pravilnika o pogojih 
vzreje BPP, kjer navajajo, da »vzrejna komisija lahko izreče prepoved 
vzreje psu/psici, v primeru, da ima stopnjo displazije ramenskega 
sklepa večjo od 1«. Do zdaj tega nismo niti spremljali, od zdaj naprej 
pa se lahko pari tudi, če ima pes/psica OCD? V čem je potem smisel? 
Res je, da se OCD pojavlja, čeprav redko, tudi pri berncih, vendar pa 
bi bilo potem potrebno vse nosilce (torej OCD pozitivno ocenjene 
živali) strogo izločiti iz vzrejnega programa, ker je bolezen dedna 
(no, pa imamo še eno na spisku). Povprašajte kolege, ki imajo velike 
švicarske planšarske pse, kaj pomeni imeti psa z OCD. Slednji si v 
vzreji prizadevajo za korak naprej (na našo zdaj že »staro« pot), mi 
pa skačemo nazaj.

Ironično je tudi, da se zahteva nekaj, kar druge države v svojih 

vzrejnih standardih ne predpisujejo. Švedska (saj veste, tista ki-
nološko razvita država na severu, ki jo nekateri radi navajajo kot 
referenco) nima predpisanega slikanja OCD za pridobitev vzrejne-
ga dovoljenja, vendar pa se sprašujem: ali smem po logiki novega 
vzrejnega pravilnika pariti svojo psico s samcem na Švedskem, ki 
nima tega izvida? Prav tako tega ne zahtevajo v Švici (matična dr-
žava naše pasme, mimogrede), na Nizozemskem, Norveška, Finska, 
Belgija, skratka države, ki imajo največje populacije, izkušnje in re-
zultate. Tega pravzaprav ne zahtevajo nikjer. Razen v Sloveniji, po 
novem.

Naslednji veliki triumf bodo doživeli tudi tisti, ki se jim strašansko 
mudi s prvim naskokom. Govorim o starostni meji za prvi pripust. 
Če govorimo o berncih, vemo, da so velika pasma, ki pa mentalno 
dozori relativno pozno. Lastniki samcev se boste verjetno strinjali, 
če napišem, da ZARES odrastejo šele po tretjem, nekateri šele po če-
trtem letu. Enako velja za psičke. Eno je telesna, drugo pa plemenska 
zrelost živali. Postaviti mejo za bernca kamorkoli pod 24 mesecev je 
skrajno neodgovorno in priča o apetitih po čimvečjem številu mla-
dičev.

Dosti členov je naravnanih zelo liberalno in pušča možnost pro-
ste presoje vzrejni komisiji. Taisti, ki bo prepovedala vzrejo psom, ki 
imajo stopnjo ramenskega sklepa »večjo kot 1«. Taisti, ki je bila iz-
voljena na delnem zboru sodnikov v zasedbi 5 sodnikov od 18 vablje-
nih. Sprašujem se, koliko veterinarskih strokovnjakov so povprašali 
za mnenje pri oblikovanju novega vzrejnega pravilnika. Moja ocena: 
nobenega. Pa prijetno branje vam želim!

Ksenija Potočnik, dr.vet.med.
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ŠVICARJI SPREMINJAJO VZREJNI PRAVILNIK –  
V KORIST PASME, SEVEDA!

V oktobrski številki glasila kinologov Romanske Švice Cynologie Romande so bile objavljene spremembe vzrejnih pravil za bernske plan-
šarske pse, ki jih je na predlog kluba potrdil centralni komite Švicarskega kinološkega združenja. 

Nov člen pravilnika govori o obveznem rentgenskem slikanju kolkov in komolcev pri določenem številu mladičev v vsakem leglu. Slikanje 
mora biti opravljeno do 30. meseca starosti psa, minimalna starost je odvisna od predpisov države, v kateri pes živi. 

Pse iz svojega legla, ki bodo rentgensko slikani, izbere vzreditelj, kontrolor (vzrejni referent), pa jih ob pregledu legla zabeleži v obraz-
cu. V leglu, ki šteje enega do treh mladičev, zadostuje rentgensko slikanje enega mladiča, v leglu od  štiri do osem mladičev morata biti 
rtg slikana dva mladiča, v leglu nad devet mladičev morajo biti slikani trije. Poleg tega mora vzreditelj določiti še rezervnega mladiča 
za primer, če kateri od mladičev zaradi nesreče ali smrti ne more opraviti rtg slikanja. V teh primerih je potrebno predložiti veterinarsko 
potrdilo.

Po Cynologie Romande povzela in prevedla Mojca Sajovic

Odgovorna vzreja
Zares odgovornih vzrediteljev je izjemno malo. Večina jih ne opravlja zdravstvenih pre-
gledov, mladiči odraščajo zunaj, v velikih in hrupnih pesjakih, na trdi betonski podlagi. 
Kljub temu ima veliko takih vzrediteljev med svojimi psi ali njihovimi potomci celo prvake. 
Ocenjevanje vzrediteljev je zato pravi detektivski podvig, saj jih večina ni ravno pripravlje-
na razkriti podrobnosti svojih vzrejnih programov.

Vzreditelje bi lahko tako s pomočjo »semaforja« razdelili na tri skupine:
 

Rdeča luč: STOJ!
•	 Psarna,	v	kateri	je	več	pasem	kot	na	pasji	razstavi.	Za	odgovorno	in	pravilno	vzrejo	tudi	ene	same	pasme	je	potrebno	dolgoletno	učenje	

pri enem ali več odgovornih vzrediteljih ter proučevanje genetike, prirojenih napak in njihovega preprečevanja s pomočjo zdravstvenih 
pregledov in premišljene izbire vzrejnih parov, zgodovine in namena pasme, standarda pasme in načinov, kako z določeno pasmo ravnati 
in kako jo vzgajati. Glede na to, da specializacija za določeno pasmo lahko traja tudi pet, deset ali celo več let, so vzreditelji, ki ponujajo 
več različnih pasem, lahko t.i. poznavalci vseh pasem, v resnici pa niso strokovnjaki prav za nobeno.

•	 Prodaja	mladičev	trgovinam	za	male	živali	ali	prekupčevalcem.	
•	 Nezmožnost	ali	nepripravljenost	posredovanja	podatkov	o	prednikih	psov	v	lasti	vzreditelja,	na	podlagi	katerih	lahko	predvidimo	zdra-

vstveno stanje in značaj mladičev, ko le-ti odrastejo. 
•	 Vzreja	mladičev	v	zunanjih	pesjakih.	Mladiči	bi	morali	namreč	odraščati	v	hiši.	Preden	mladič	zapusti	vzreditelja,	mine	kar	nekaj	razvojih	

faz. Vzrediteljeva premišljena vzgoja v domačem okolju lahko bistveno zmanjša nevarnost resnih vedenjskih težav v dobi odraščanja in pri 
odraslem psu. 

•	 Vzreditelji,	ki	ne	dovolijo	obiska	psarne.	Če	vzreditelj	ne	dovoli	obiska	psarne	in	okolja,	v	katerem	mladiči	odraščajo,	ter	onemogoča	nepo-
sreden stik s psi, svetujemo, da takoj opustite misel na nakup svojega psa pri njem. 

•	 Pomanjkanje	genetskih	raziskav	za	dedne	zdravstvene	težave,	ki	prevladujejo	pri	določeni	pasmi	–	pri	bernskem	planšarju	so	najpogostej-
še kolčna in komolčna displazija ter rak. Na stopnjo tveganja za te bolezni močno vpliva genetika. Zares odgovoren vzreditelj svoje pse 
testira za prirojene napake in posreduje ustrezno dokumentacijo. 

•	 Prodaja	mladiča	vsakomur.	Vzreditelj	mora	biti	selektiven	glede	tega,	komu	prodaja	svojega	mladiča,	prav	tako	kot	je	kupec	selektiven	pri	
izbiri vzreditelja. Cilj odgovornega vzreditelja je najti najboljši dom za svoje mladičke. Vse skupaj je kot nekakšen razgovor za službo. Nje-
gova naloga je zagotoviti zdrave in vedenjsko neproblematične mladiče, naloga kupca pa je mladiču zagotoviti primeren dom ter ustrezno 
vzgojo, prehrano in nego. 

•	 Pes	ali	psica	sta	v	času	parjenja	mlajša	od	dveh	let.	Parimo	lahko	le	odrasle	pse.	Psi,	mlajši	od	dveh	let,	največkrat	še	niti	ne	morejo	biti	
testirani za dedne bolezni. 

Rumena luč:  PAZI! 
•	 Članstvo	v	lokalnem,	regionalnem	ali	nacionalnem	pasemskem	klubu,	celo	kinološki	zvezi,	še	ni	zagotovilo,	da	vzreditelj	upošteva	vzrejni	

standard pasme. Nekateri člani pač ne ustrezajo merilom za odgovornega vzreditelja, saj ne spoštujejo vzrejne etike, zlasti ko gre za zdra-
vstvene preglede. 

•	 Prehrambene	zahteve	–	nekateri	vzreditelji	v	kupoprodajnih	pogodbah	zahtevajo,	da	se	njihove	pse	celo	življenje	hrani	z	določeno	znamko	
hrane. Pogodbenih določil se mora kupec seveda držati, a ne, če to pomeni, da mora svojega psa hraniti s hrano, ki se mu zdi neprimerna 
ali celo zanič. 

•	 Več	legel	na	leto,	zlasti	več	kot	eno	leglo	na	psico.	Le	na	t.i.	pasjih	farmah	psice	parijo	kmalu	zatem,	ko	so	v	istem	letu	že	povrgle	mladiče.	
Gre za neetično vzrejno prakso, ki zmanjšuje kakovost in dolžino življenja samice.

•	 Večje	število	prvakov	v	rodovniku	–	čeprav	je	to	velik	plus	in	lahko	ima	pomemben	vpliv	na	odločitev	za	nakup,	prvak	ni	nujno	prost	zdra-
vstvenih težav. Za odgovoren nakup je treba zato upoštevati tako lepoto kot zdravje. 
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Zelena luč: NAPREJ!
Naslednje navedbe so ali nevtralne (torej brez posebnega vpliva na odločitev za nakup) ali pa predstavljajo pomembno prednost vzreditelja. 

Zahteve v krepkem tisku so obvezne.
•	 Cena:	ne	odločite	se	za	najcenejšega	mladiča	na	trgu.	Zdravstveni	testi,	kakovostna	prehrana,	veterinarska	oskrba	in	socializacija	zahte-

vajo veliko časa in denarja. S ceno, ki jo plačamo, vzreditelju delno povrnemo naložbo v zdravje in vedenje našega psa. 
•	 Razpoložljivost:	prav	tako	ne	kupite	prvega	mladiča,	ki	je	na	voljo,	ampak	najboljšega,	tudi	če	boste	morali	nanj	še	malo	počakati.
•	 Kakovost	vzrediteljeve	spletne	strani,	fotografij,	besedila:	dober	vzreditelj	ni	nujno	tudi	strokovnjak	za	splet	ali	fotografijo.	Pri	vaši	odlo-

čitvi naj ima prednost kakovost mladiča in ne privlačnost oglasa. 
•	 Nazivi	–	doseženi	nazivi	v	športnih	disciplinah	ali	izkušnje	s	terapevtskim	delom	so	velik	plus	za	vsakega	vzreditelja!
•	 Zahteva	po	sterilizaciji/kastraciji	psa,	če	ga	ne	nameravata	razstavljati	ali	vzrejati.	
•	 Udeležba	v	reševalnih	akcijah	–	še	en	velik	plus.
•	 Mladiči so izredno dobro socializirani –	zgodnja	in	premišljena	socializacija	je	ključnega	pomena	za	vedenje	odraslega	ali	odraščajočega	

psa. Ker bo naš odrasli berni morda močnejši in večji od nas, je lahko nezdrav značaj tako velikega in močnega psa izredno nevaren. Zato 
je zaželeno, da vzreditelj mladiča že pred oddajo navadi na sobno čistočo, običajne zvoke v domačem okolju, hojo po različnih površinah, 
moške, ženske, otroke, pse in druge živali, vožnjo z avtomobilom itd.  

•	 Jamstvo za zdravje –	vzreditelj	mora	z	opravljenim	veterinarskim	pregledom	jamčiti	za	zdravje	mladiča	v	prvih	nekaj	tednih	življenja	ter	
zagotavljati jamstvo za morebitne prirojene napake, ki se pokažejo komaj kasneje. 

•	 Pripravljenost	odgovarjati	na	vprašanja	–	vzreditelju	bomo	verjetno	postavljali	 številna	 in	najrazličnejša	vprašanja	 in	 imeti	moramo	
občutek, da je vesel, če nas lahko v čem poduči. 

•	 Zahteva	po	vrnitvi	psa,	če	ga	novi	lastnik	zaradi	kateregakoli	razloga	ne	more	obdržati.	
Nina Barlič

Povzeto po:
http://blogs.dogster.com/dog-training/responsible-breeders-diamonds-in-the-ruff/2010/07/?utm_source=dogster%2Bnewsletter&utm_

medium=pull%2Blink&utm_campaign=100720 

Razmišljanje
Pride čas, ko se moraš posloviti in se spopasti z resnico, da na-

šega kosmatinca ni več. Vedno je prekmalu, kljub temu, da si do-
poveduješ, da statistika pravi, da imajo Berniji kot velika pasma 
življensko dobo kratko, a le po naših človeških merilih. Vse nad 8 
let jim je narava podarila. Tolažimo se, da naš Berni je pa »srečko« 
in bo naš še pa še. A žal življenje je prepleteno z mnogimi neznan-
kami.  Najhujša je nenadna izguba, a tudi vsi ostali primeri globoko 
zarežejo v spomin.

 
Biti zvest, razposajen, prijazen, na trenutke preračunljiv, a ve-

dno nam ustreči pomeni živeti polno. Morda je to odgovor na naš 
zakaj. Ob razmišljanju in ko brskam po spominu, nas ta izkušnja 
vsakega posebej vedno doleti in ker jih imamo radi in so nam zlezli 
pod kožo je bolečina toliko hujša.

A prestopimo v naš človeški svet in našim kosmatincem pustimo 
svoj	svet	–	živalski	svet	in	jih	ne	skušajmo	počlovečiti.

V vseh letih druženja smo se tudi mi učili od njih. Bilo nam je lepo in spoznali smo da nam naše človeško druženje prinaša lepe radosti. Kruti 
čas sedanjosti nas dobesedno poneumlja , mi pa izstopamo in se vedno znova veselimo naših srečanj, ki nas bogatijo. Stkane vezi ostajajo in 
nam vlivajo moči za čas, ki je pred nami. 

Nabiranje kinološkega znanja se je z vsakim srečanjem večalo, za kar gre posebna zahvala klubskemu vodstvu s predsednico Mojco na čelu. 
Vedno so vtkali med druženje tudi strokovno izobraževanje in ozaveščanje z izmenjavo izkušenj. A to je tema še za kdaj drugič.

Še	kratka	anekdota.	
Pred	časom	sem	na	tržnici	za	Bežigradom	v	Ljubljani	srečal	fanta	–	moža	z	Bernijem.	Beseda	je	dala	besedo	in	pogovor	je	stekel.	Poglobi	se	

v pasmo psa in spoznal boš značaj vodnika . To se mi vsa leta druženja v berniski druščini potrjuje. Dialog in strpnost so vrednote, ki jih je v 
današnjem času žal vedno manj.

 Da nadaljujem začeto misel. Zgodba je tipična za ta čas. Ni zaposlitve, ni denarja in posledice so očitne. V njihovi žlahti in družini jim je 
Berni prinesel prav to, kar je nažiralo odnose. Preko bernskega poznanstva  službo,  umirjenost s taščo in posredno iz zmerjanja v razumeva-
nje v družini. Sčasoma se je vse postavilo na svoje mesto in tudi mladi očka je našel nekaj časa za sebe ob sprehodih z Bernijem brez nadležnih 
očitkov.

Še bi lahko razmišljal, a mislim da je bolje da se sami poglobite v ta razmišljanja in iz njih črpate modrosti o vezeh med človekom in živaljo, 
to je med nami in Berniji.

Kamnik , oktober 2010                                                                                                                                       
Slavko Ložar
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LEGLA SKBPP 
(na dan 17. 11. 2010)

DANA
Od vseh mladičkov iz legla najbolj podobna svoji mami Astri je bila 

tenkočutna prijateljica in velika, spoštovanja vredna borka za življe-
nje. Nikdar ni pozabila pokazati neizmernega navdušenja, s kate-
rim se je vračala na obisk v rojstno vas. Preko mavrice je odpotovala 
malo pred 14. rojstnim dnem, natančno leto dni za svojim bratom 
Deepom in s tem končala »dinastijo osmih nepremagljivih«, kot smo 
krstili naše prvo leglo, za sabo pa pustila veliko vrzel in čudovite 
spomine na lepe čase.

Hvala, Bojana, Barbara, Tone in Danin Miha, za veliko ljubezen in 
skrb brez primere. Žalostni smo z vami.

LATINA DE MARAIS CHAMPAGNE
17.3.2007	-	10.10.2010

Latina je bila darilo. In je še vedno. Potomka očeta Tannhäuserja 
des Hautes Vernades in mame Harie de Marais Champagne. Psička s 
sončnim značajem, vedno dobre volje, včasih zamišljena, a nikdar 
težavna. Prijazna do ljudi in živali. Njena najljubša šolska vaja je bilo 
ležanje na hrbtu. Ko se je pritepel iz gozda bolan mačji mladič, je 
postal Latinin. Ko se je znašel na dvorišču zapuščen kuža, je ostal 
dolgo pri nas, ker je postala Latina njegova najboljša prijateljica. 
Oboževala je česanje in voda je bila njen element. Izjemna mama de-
setim mladičkom nam bo ostala v spominu kot preveč strpna in ne-
skončno čuteča. Želje nam je brala v očeh, mi pa nismo znali prebrati 
njene zadnje. Hrepenela je po domu za ceno življenja, ki je ugasnilo 
pod avtomobilskimi kolesi.

Mojca Sajovic

IN MEMORIAM

1.		MAYRA	/	ADIS	BERNIESHINE
DATUM KOTITVE: 17. 8. 2010
Skotenih:	4	mladički	–	2	punčki,	2	fantka
Vzreditelj: MILENA LINER, Mahovci 13, tel: 02 563 17 48
NA VOLJO JE ŠE ENA SAMIČKA

2.	BLUEBERRY	BERNIESHINE	/	ZALAPARTI	BERNI	UNO
Vzreditelj: Ivan Janežič, Vir pri Stični 7, 1293 Ivančna Gorica, tel: 
041 612 007, e-pošta:  bernieshine@bernieshine.net
psarna: BERNIESHINE, www.bernieshine.net 
ROK KOTITVE: 21. 11. 2010

3.	 EMILY	 ČIERNA	 HVIEZDA	 /	 SENNENLAND´S	 CHANCE	 TO	
WIN	–	COBY
Vzreditelj: Danica Rebov, Sp. Gabernik 32, tel: 03 819 17 50, e-
pošta: danica.rebov@siol.net
Psarna: Golden Styria, www.goldenstyria.com
ROK KOTITVE: 4. 1. 2011

4.	JUTTA	VOM	LENZGRABEN	/	 	SENNENLAND´S	CHANCE	TO	
WIN	–	COBY
Vzreditelj: Dragica Kaiser, Sp. Jablane 43c, 2326 Cirkovce, tel: 
041 467 721, e-pošta: dragica.kaiser@gmail.com
Psarna: Berner Kaiser, www.berner-kaiser.com
ROK KOTITVE: 16. 1. 2011
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Alergija na pršice v pasjih briketih
Dokler te ne doleti, niti ne veš, kako pogosta je... Alergija pri 

naših kužkih namreč. S prihodom nove kužike se je začela tudi 
nova veselica. Prebavne težave so bile, od tretjega meseca na-
prej, naša stalna spremljevalka, vzroka zanjo pa dva različna. 
Najprej smo rešili težave s stresom (dolga zgodba), nato pa smo 
se začeli ukvarjati še s prehrano (tudi dolga zgodba, ampak ta 
predvsem zaradi časa, ki ga potrebuješ, da preizkusiš, katera 
hrana kužku ustreza in katera ne).

Za razliko od večine ostalih kužkov, ki imajo pri alergijah na 
določeno vrsto živil, težave predvsem s kožo in dlako, je bila pri 
nas edina težava prebava. Iztrebljali smo veliko, mehko in pred-
vsem ponoči. Cilj je bil, seveda, najprej ugotoviti katera vrsta 
hrane sploh ustreza naši princeski in potem počasi dodajati in 
preizkušati. Takoj na začetku smo izločili govedino, nato še pi-
ščanca in zajca. Kuhana hrana je v redu (razen mesa), ribji bri-
keti tudi. No, pa se je zalomilo tudi pri ribjih briketih. Po nekaj 
dneh brez težav, so se kar naenkrat, pri popolnoma isti hrani, 
ponovno pojavile prebavne motnje. Po intenzivnem brskanju po 
svetovnem spletu in zbiranju informacij ''od tu in tam'', je bil 
moj sklep, da imamo alergijo tudi na pršice, ki so v briketih. Vreča ribjih briketov je bila namreč originalno lepo vakuumsko zaprta, pršice se 
brez zraka niso mogle razviti, po nekaj dneh pa so se v odprti vreči prav lepo ''razživele''. 

Velika večina skrbnikov kužkov s podobno alergijo, rešuje to težavo z zamrzovanjem briketov (vsaj po spletu sodeč). Pri nas pa smo se 
zadeve lotili na malce svojeglav način, ki, moram reči, pri nas deluje krasno. Razmišljali smo namreč takole: zamrznitev pršice sicer začasno 
''uspava'', ne pa uniči, zato je potrebno imeti brikete ves čas v zamrzovalniku, jih pred hranjenjem odmrzniti in takoj ponuditi, preden se pr-
šice ponovno ''obudijo'', pa še nikoli ne veš, kdaj je briket res odmrznjen... Po drugi strani pa je visoka temperatura tista, ki mikroorganizme 
trajno uniči, zato smo pri nas začeli delati neke vrste pasterizacijo briketov. To pa izgleda takole: v lončeno posodo stresem brikete, jih na 
temperaturi 62-65ºC v pečici segrevam 30 minut, nakar jih po porcijah zapakiram v plastične vrečke s patentom za zapiranje. Prednost tega 
načina je prazen zamrzovalnik, brikete lahko vzamem iz pečice praktično par minut preden jih ponudim, ker temperatura ni tako visoka in niso 
vroči, brikete pa na tak način pripravim za nekaj dni vnaprej, ker se pršice ne razvijejo ponovno.

Ta postopek pri nas funkcionira izvrstno in sedaj gremo lahko končno na sprehod samo z vrečko, brez papirnatih servietkov in/ali vedra 
vode...

Barbara Šolc

Pasterizacij	je	sicer	več	vrst	(vir:	Wikipedia),	pri	nas	delamo	le	dolgotrajno,	ostalih	nisem	preizkusila:

Vrsta pasterizacije Kratica Tuj naziv    Temperatura  Čas

nizka ali dolgotrajna LTLT low temperature long time  62 - 65 °C   30 minut
srednja ali kratkotrajna HTST high temperature short time  72 - 76 °C   15 - 45 sekund
visoka ali trenutna VHTST very high temperature short time 85 °C   5 - 15 sekund

MAX
 Z veseljem vas obveščam, da je Max našel svoje ljudi in topel dom pri bernskih ljudeh v Ložinah pri Kočevju. Od tam prihajajo vsak teden 

vzpodbudne novice, ki ogrejejo srce. 
 Sredstva iz BERNIJEVEGA SKLADA smo namenili za Maxovo kastracijo. Ker na našo pomoč čaka še nekaj bernijev, ki so žal pristali v napač-

nih rokah in jim pomagajo naši člani, prijazno prosimo za vaše prispevke. Za vaša nakazila na TRR   SI56 0230 9009 1074 232 s pripisom »ZA 
BERNIJEV SKLAD« vam bomo v imenu naših posvojencev zelo hvaležni.

 Mojca Sajovic
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PRILOGA - VZREJNI PRAVILNIK

1.	člen
Zaradi specifičnosti pri vzreji ta pravilnik dopolnjuje PSD KZS in Pravilnik FCI o vzreji pasemskih psov ter obvezuje vse lastnike BPP, da ga 

dosledno upoštevajo.

2.	člen
Za vzrejo BPP je v Sloveniji pristojna izključno vzrejna komisija pri Slovenskem klubu za bernske planšarske pse. 

3.	člen
Vzrejna komisija dvakrat letno organizira ocenjevanje zunanjosti in vzrejni pregled, spomladi in jeseni. Na pregledu morata sodelovati 

najmanj dva člana vzrejne komisije.
Izjemoma lahko vzrejna komisija opravi tudi izredno oceno zunanjosti in izredni vzrejni pregled za psa/psico, če so za to določeni razlogi 

(interes vzreje). Na izrednem vzrejnem pregledu morata sodelovati dva člana vzrejne komisije. Vse stroške tovrstnega vzrejnega pregleda 
krije lastnik psa/psice.

4.	člen
Datum in kraj ocenjevanja zunanjosti ter vzrejnega pregleda se pravočasno objavita v glasilu Kinolog. Lastnik se mora pisno prijaviti naj-

manj 7 dni pred prireditvijo na naslov organizatorja. Pisni prijavi mora predložiti:
- fotokopijo rodovnika,
- oceno zunanjosti (če jo pes/psica že ima), ki mora biti pridobljena na prireditvi v Republiki Sloveniji, 
- izvid slikanja kolkov, komolcev in ramenskega sklepa.
Za vse pse/psice se priporoča še opravljen izpit BBH.

Na ocenjevanje zunanjosti se lahko prijavijo psi/psice, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- stari morajo biti najmanj 9 mesecev in
- imeti morajo originalni rodovnik, ki ga priznava FCI.

Na vzrejnem pregledu lahko sodelujejo psi/psice, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imeti morajo originalni rodovnik, ki ga priznava FCI,
- starost psa/psice za pristop je najmanj 15 mesecev,
- vpisani morajo biti v slovensko rodovno knjigo KZS,
- imeti morajo oceno zunanjosti najmanj »dobro«, ki mora biti pridobljena od 9. meseca starosti dalje,
- imeti morajo originalni izvid rentgenskega slikanja kolkov, komolcev in ramenskega sklepa,
- predložiti morajo veljavno potrdilo o cepljenju proti steklini.

Rentgenski pregled kolkov, komolcev in ramenskega sklepa lahko psi/psice opravijo od starosti najmanj 14 mesecev dalje pri veterinarski 
ustanovi, ki ima za to licenco.

Cena ocene zunanjosti in vzrejnega pregleda ter ostale storitve vzrejne komisije se zaračunavajo po veljavnem ceniku KZS.

5.	člen
Pred začetkom ocenjevanja zunanjosti in vzrejnega pregleda se preveri identiteta psa/psice. 

Na vzrejnem pregledu se izvede merjenje telesa in oceni:
- splošen izgled glede na standard pasme,
- obarvanost in dlako,
- gradnjo telesa, okostje, zobovje,
- telesno kondicijo živali, primerno za vzrejo,
- značaj (nrav).

Psa/psico se na vzrejnem pregledu oceni z naslednjimi opisi/oznakami:
•	 Primeren(na)	za	vzrejo	 	 	 	 	 Oznaka	A
•	 Pogojno	primeren(na)	za	vzrejo	 	 	 	 Oznaka	B
•	 Vzrejna	prepoved	-	Ni	primeren(na)	za	vzrejo		 	 Oznaka	C

Na podlagi 70. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije (v nadaljevanju: KZS) in 8. člena Pravilnika o strokovnem delu Kinološke zveze 
Slovenije (v nadaljevanju: PSD KZS) je Delni zbor sodnikov za bernske planšarske pse dne 1. junija 2010 sprejel

PRAVILNIK O POGOJIH VZREJE  
BERNSKEGA PLANŠARSKEGA PSA

Pravilnik o pogojih vzreje bernskega planšarskega psa (v nadaljevanju: BPP) obravnava strokovno delo in strokovna vprašanja za pristojno 
pasmo. Določila tega pravilnika so usklajena z veljavnimi akti Mednarodne kinološke zveze (v nadaljevanju: FCI), z Zakonom o zaščiti živali 
Republike Slovenije ter s PSD KZS.
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PRILOGA - VZREJNI PRAVILNIK
Pogojno vzrejno oceno dobi pes/psica, ki sicer odgovarja pasemskemu standardu, ima primeren značaj, vendar ima težje hibe, ki bi se 

morebiti lahko dedovale. Pogojna vzrejna ocena se psu/psici podeli za eno leglo. Vzrejno dovoljenje se takim psom/psicam lahko podaljša le 
na osnovi pregleda in predložitve pozitivne ocenitve vsaj 2/3 psov iz legla pri starosti 6 - 9 mesecev oziroma privoda mladičev na prireditev 
vzrejnega pregleda, ki je zanje brezplačen.

6.	člen
Psi/psice, ki ne izkazujejo primernega značaja, imajo možnost ponovnega preverjanja značaja. V primeru ponovnega preverjanja značaja 

lastnik krije stroške polovične cene vzrejnega pregleda.

7.	člen
Vzrejna komisija lahko izreče prepoved vzreje psu/psici v primeru, da:
- ima hibe, ki jih pasemski standard opredeljuje kot izključitvene,
- ima neprimeren značaj (agresiven, plašljiv),
- ima stopnjo kolčne displazije večjo kot »C«,
- ima stopnjo komolčne displazije večjo kot »1«,
- ima stopnjo displazije ramenskega sklepa večjo kot »1«,
- je v slabem zdravstvenem stanju oziroma slabi kondiciji. 
Če psu/psici manjka zob zaradi mehanske poškodbe, je potrebno predložiti veterinarsko potrdilo.

8.	člen
Odločitev vzrejne komisije na vzrejnem pregledu je dokončna. Zoper sprejete odločitve ni pritožb, razen če so kršena pravila tega pravilnika 

ali PSD KZS oziroma v primeru, da je bila storjena strokovna napaka. Pritožba mora biti podana v pisni obliki pred zaključkom vzrejnega pre-
gleda in se obravnava na pregledu samem.

9.	člen
Psice se lahko parijo od 20. meseca starosti dalje, psi pa od 15. meseca. Pred paritvijo sta lastnika psa in psice dolžna preveriti veljavnost 

obeh vzrejnih dovoljenj.
Opravljen vzrejni pregled je, razen v izjemnih primerih, trajen. Psicam se dovolijo paritve praviloma do dopolnjenega 8. leta starosti, psom 

pa, dokler so v normalni paritveni kondiciji. Psici se izjemoma po dopolnjenem osmem letu starosti dovoli še eno leglo, če je v dobri kondiciji.

10.	člen
Vzrejna komisija mora izdati vzrejno dovoljenje najkasneje en mesec po opravljenem pregledu. Vzrejna dovoljenja izpolnjuje imenovani 

član komisije.

11.	člen
Vzrejna komisija lahko psu/psici odvzame vzrejno dovoljenje, če se ugotovi:
- da je nosilec(ka) dednih hib,
- da je bil(a) parjen(a) samovoljno (s psom/psico brez vzrejnega dovoljenja) ali s partnerji, ki ne ustrezajo vzrejnim določilom,
- da je bila samica parjena s samcem v tujini, ki ne ustreza našim vzrejnim določilom, 
- da je bil pes/psica s stopnjo kolčne displazije »C« parjen(a) s samico/samcem, ki ima stopnjo kolčne displazije večjo od »A«,
- da je bil pes/psica s stopnjo komolčne displazije »1« parjen(a) s samico/samcem, ki ima stopnjo komolčne displazije večjo od »0«,
- da je bil pes/psica z displazijo ramenskega sklepa večjo kot »1« parjen(a) s samico/samcem, ki ima displazijo ramenskega sklepa večjo 

kot »0«,
- da so ob pregledu legla mladiči in psica v pogojih, ki jih Zakon o zaščiti živali Republike Slovenije navaja kot neprimerne za bivanje, 

dokler ne izpolni osnovnih pogojev za vzrejo.
Komisija lahko vzrejno prepoved izreče za dobo od enega do pet let glede na stopnjo kršitve; v izjemnih primerih je lahko prepoved vzreje 

tudi trajna, če jo na podlagi sklepa komisije potrdi še pristojen strokovni organ KZS. 

12.	člen
Psico lahko parimo v razmaku 290 dni od prejšnje kotitve oziroma ji dovolimo eno leglo v koledarskem letu. V leglu se ji dovoli obdržati vse 

zdrave mladiče, ki ustrezajo pasmi.
Praviloma se smejo pariti psi/psice, ki niso v ožjem sorodstvu (do tretjega kolena). Parjenje v sorodstveni zvezi lahko odobri vzrejna komi-

sija na prošnjo vzreditelja, v kateri pa morajo biti podani namen in pričakovani pozitivni rezultati tovrstne vzrejne kombinacije.
Če je imela psica v leglu enega ali dva mladiča, je ponovna paritev dovoljena že ob naslednji gonitvi.
Vzrejna komisija lahko glede na število plemenjakov omeji število skokov posameznemu psu.

13.	člen
Vzrejno dovoljenje velja za pse od 15. meseca dalje, za psice pa od 20. meseca dalje. Vzrejno dovoljenje velja eno leto od datuma izdaje/

podaljšanja dalje. Načeloma se podaljšuje po pošti, v izjemnih primerih pa lahko vzrejna komisija zahteva od lastnika, da ponovno privede 
psa/psico na pregled. 

Vzrejno dovoljenje preneha:
- po preteku,
- v primeru odvzema s strani vzrejne komisije.

14.	člen
Lastnik ima pravico sam izbrati psa, zaželeno pa je, da se o izbiri posvetuje s komisijo. V primerih, ko psico pari s plemenjakom v tujini, pa 

mora pridobiti predhodno soglasje komisije.
Pred paritvijo ima lastnik psice pravico zaprositi KZS za registracijo psarne.
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PRILOGA - VZREJNI PRAVILNIK
15.	člen

Prijavo paritve in v izjemnih primerih tudi prijavo legla potrdi predsednik vzrejne komisije. Lastnik psice je dolžan paritev prijaviti v roku 
dvajsetih dni po paritvi. Če je psico paril v tujini, mora prijavi paritve priložiti tudi fotokopijo rodovnika psa, iz katere je razvidno lastništvo 
psa, ocena zunanjosti, rentgenski izvid slikanja kolkov, komolcev in ramenskega sklepa in vzrejno dovoljenje, če tega predpisuje njegova 
matična organizacija.

Prijavo paritve mora lastnik poslati na KZS, vzrejno-tetovirnemu referentu in predsedniku vzrejne komisije. 

16.	člen
Skočnina je izključno dogovor med lastnikom psa in psice ter se ureja pred opravljenim skokom, kot to določajo pravila FCI. Umetna osem-

enitev je dovoljena le v skladu s Pravilnikom o vzreji FCI.

17.	člen
Dolžnosti lastnika psa/psice so: 
- skrb za njegovo/njeno zdravstveno in kondicijsko stanje,
- skrb za njegove/njene bivalne razmere in zoohigieno,
- upoštevanje nasvetov in predpisov s področja vzreje, ki jih določata vzrejna komisija in KZS.

18.	člen
Vzreditelj je oseba, ki je uradni lastnik psice v času njene paritve in njenega legla. 
Če je psica v solastništvu dveh ali več oseb, ki ne živijo v skupnem gospodinjstvu, je lahko vzreditelj le eden od lastnikov, ki lastništvo psice 

izkazuje s pisnim dogovorom, v katerem je ta pravica navedena in podpisana s strani vseh solastnikov. Fotokopijo tega dogovora je treba 
priložiti prijavi paritve.

Če lastnik odstopi psa/psico drugi osebi v namen vzreje, mora skupaj s prijavo paritve dostaviti tudi dogovor o prenosu pravice do vzreje. 
V dogovoru morajo biti navedene pravice in obveznosti obeh oseb, in določen čas, v katerem mora začasni lastnik vrniti psa/psico ter doku-
mente prvotnemu lastniku.

19.	člen
Dolžnosti vzreditelja so: 
•	 skrb	za	zdravstveno	in	kondicijsko	stanje	psice,	
•	 skrb	za	mladiče	ter	njihove	bivalne	razmere	in	zoohigieno,
•	 socializiranje	mladičev,	odprava	notranjih	in	zunanjih	zajedavcev	po	sodobnih	veterinarskih	navodilih,	izvedba	prvega	zaščitnega	ce-

pljenja,
•	 upoštevanje	nasvetov	in	predpisov	s	področja	vzreje,	ki	jih	določata	vzrejna	komisija	in	KZS.
Lastnik psice je dolžan poskrbeti za humano pokončanje mladičev z prenatalnimi hibami. Ta poseg lahko opravi izključno veterinar.

20.	člen
Vzreditelj prijavi leglo vzrejnemu referentu, ki ga izbere s seznama vzrejnih referentov KZS, najkasneje v roku 3 (treh) dni,. Vzreditelj izbere 

imena	mladičev	sam	–	imena	mladičev	v	istem	leglu	morajo	imeti	isto	začetnico.	
Vzreditelj izpolni obrazec »Prijava legla« skupaj z vzrejnim referentom KZS najkasneje v roku 30 (trideset) dni po skotitvi legla. 
Vzrejna komisija si pridržuje pravico do preverjanja zadovoljivih pogojev za vzrejo skupaj s pristojnim veterinarskim inšpektorjem.

21.	člen
Vzrejni referent KZS mora takoj po ogledu legla, obvezno pa pred označevanjem mladičev, vzrejno komisijo obvestiti: 
- če vzreditelj nima ustreznih pogojev za vzrejo,
- če mladiči odstopajo od standarda pasme (modro/brezasto oko, nepravilna obarvanost).
Tako leglo si nato ogleda še vzrejna komisija in poda svoje mnenje o izdaji rodovnikov. 

22.	člen
Ob označevanju mladičev v leglu in vpisu identifikacijskih številk v ustrezen dokument prejme vzreditelj od vzrejnega referenta KZS za vsa-

kega mladiča potrdilo o lastništvu čistopasemskega psa. Izpolnjena potrdila o lastništvu je vzreditelj dolžan poslati na KZS, kjer se v rodovno 
knjigo vpiše nove lastnike. Če tega vzreditelj ne stori, se vzreditelja evidentira kot lastnika mladičev.

23.	člen
Lastnik psa/psice mora vzrejni komisiji sporočiti vsako spremembo lastništva živali. Če tega ne stori, vzrejno dovoljenje ni veljavno. Lastnik 

je dolžan sporočiti tudi pogin živali.

24.	člen
Vsa odstopanja od zgoraj navedenih določil lahko izjemoma potrdi le vzrejna komisija. Neupoštevanje vzrejnega pravilnika se kaznuje v 

skladu z Disciplinskim pravilnikom KZS.

27.	člen
Pravilnik razlaga vzrejna komisija. Dopolnitve in spremembe se sprejemajo na enak način kot sam pravilnik.

Pravilnik je bil sprejet na Delnem zboru za BPP, dne 1. junija 2010. Komisija za strokovna vprašanja KZS ga je pregledala in potrdila dne 
13.09.2010. Upravni odbor KZS je dne 23.09.2010 s sklepo 20/10-2010 potrdil pravilnik, ki stopi v veljavo s tem datumom.
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PRILOGA - VZREJNI PRAVILNIK

Splošne določbe
1.	člen

Vzrejna komisija za bernske planšarske pse ( v nadaljevanju: VK 
) je strokovni organ delnega zbora sodnikov za bernske planšarske 
pse pri Kinološki zvezi Slovenije ( v nadaljevanju: KZS ), ki skrbi, da 
se sprejeta vzrejna politika izvaja na področju R.Slovenije.

2.	člen
VK dela v skladu s Statutom KZS, Pravilnikom o strokovnem delu 

KZS in drugimi pravilniki in sklepi strokovnih organov KZS in Federa-
tion Cynologique Internationale, kakor tudi v skladu z lastnimi skle-
pi in pravili, ki pa ne smejo biti v nasprotju s prej omenjenimi akti. 

Območje delovanja VK je država Slovenija. Sodeluje s kinološkimi 
društvi, pasemskimi organizacijami in strokovnimi komisijami, ki so 
članice ali strokovni organi KZS, z matično istopasemsko organizaci-
jo in drugimi isto pasemskimi organizacijami v inozemstvu.

Sestava komisije
3.	člen

Komisijo sestavlja 5 članov, ki morajo biti kinološki sodniki za 
ocenjevanje zunanjosti BPP. V komisijo se lahko imenuje tudi kino-
loškega pripravnika za to pasmo. Po potrebi lahko komisija povabi k 
sodelovanju tudi druge kinološke strokovnjake.

Člani VK izmed sebe izvolijo predsednika ( le-ta mora biti med-
narodni sodnik za pasmo vsaj pet let )  ter si lahko še podrobneje 
opredelijo področja strokovnega dela.

4.	člen
Članstvo v VK ni omejeno na število mandatov; članstvo prene-

ha na lastno željo posameznika, v primeru neizvolitve za naslednji 
mandat ali pa suspenza.

Pristojnosti komisije
5.	člen

VK ima sledeče pristojnosti:

1. organizira in opravlja ocenjevanja zunanjosti in vzrejne pre-
glede ter izdaja vzrejna dovoljenja, v skladu z določili Pravilni-
ka o vzrejnih pregledih KZS

2. izvaja vzrejno politiko v skladu s sprejetimi akti in sklepi delne-
ga zbora sodnikov za BPP

3. svetuje, ocenjuje in ugotavlja uspešnost vzrejnih kombinacij 
in o njih vodi evidenco

4. pripravlja predloge sprememb in dopolnitev strokovnih aktov
5. sklicuje delni zbor sodnikov za BPP
6. sodeluje s Komisijo za izobraževanje in izpite pri KZS
7. sodeluje z ostalimi strokovnimi organi KZS ter istopasemskimi 

organizacijami v domovini in tujini
8. skrbi za strokovni kader
9. pomaga pri organizaciji razstav
10. spremlja rodovno knjigo KZS
11. do 15. septembra tekočega leta izdela plan dela in prireditev 

za naslednje koledarsko leto 
12. imenuje sodnike za kinološke prireditve, ki jih VK organizira
13. pomaga kinološkim pripravnikom pri izbiri mentorja

Način dela komisije
6.	člen

Komisija svoje delo opravlja na sejah, ki jih sklicuje in vodi pred-
sednik. Vabila članom za sejo morajo biti poslana vsaj pet dni pred 
sejo. Iz vabila morajo biti razvidni: kraj in datum seje ter dnevni red.

Na sejah se obvezno piše zapisnik. Zapisnik podpiše zapisnikar.
Komisija na sejah sklepa z dvotretjinsko večino prisotnih članov. 

Za sklepčnost komisije morajo biti prisotni najmanj trije člani. Komi-
sija lahko s sklepom pooblasti svojega predsednika, da samostojno 
sprejema nujne operativne odločitve, ki so pomembne za nemoteno 
delo komisije. Predsednik mora o tako sprejetih odločitvah poročati 
na prvi redni seji komisije. V primeru, da je zadeva sporna, pa mora 
predsednik pred odločitvijo pridobiti mnenje ostalih članov VK  s ko-
respondenčno sejo in ukrepati skladno s sprejetimi mnenji. 

7.	člen
Predsednik VK je dolžan poskrbeti, da so vsi pomembni sklepi ter 

termini vzrejnih pregledov objavljeni v uradnem glasilu KZS.

8.	člen
VK vodi kartoteke in evidence psov. Skrbi za ustrezno informira-

nje vzrediteljev, lastnikov BPP in drugih zainteresiranih o vseh spre-
membah in dopolnitvah Pravilnika o vzreji BPP.

Druge	dejavnosti	komisije
9.	člen

VK odloča o vseh drugih zadevah v skladu s pristojnostmi, ki ji 
dajejo veljavni strokovni akti. VK daje strokovna mnenja s področja 
svojega delovanja. Obravnava tudi rezultate BPP na kinoloških pri-
reditvah v državi.

10.	člen
VK v skladu s svojim programom dela in ugotovljenimi potrebami 

organizira strokovna srečanja z vzreditelji in lastniki pasme ter dru-
gimi zainteresiranimi posamezniki, da bi lahko lažje uresničevala 
svoje programske cilje.

11.	člen
Delni zbor sodnikov za BPP skliče predsednik VK. Vabila na ome-

njeni zbor morajo biti poslana vsem povabljenim najkasneje pet-
najst ( 15 ) dni pred sklicanim datumom.

Končne določbe
12.	člen

Poslovnik stopi v veljavo, ko ga sprejme delni zbor sodnikov za 
BPP. Dopolnitve in spremembe tega poslovnika lahko predlaga vsak 
član VK, kakor tudi drugi kinološki sodniki za BPP in organi KZS.

Dopolnitve in spremembe se sprejemajo na enak način, kot sam 
poslovnik.

13.	člen
Ta poslovnik razlaga in tolmači VK.

Potrjen na delnem zboru sodnikov za BPP, dne 1.junija 2010.

POSLOVNIK O DELU VZREJNE KOMISIJE  
ZA BERNSKE PLANŠARSKE PSE
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PRILOGA - VZREJNI PRAVILNIK

Protokol vzrejnega pregleda in 
podaljševanja vzrejnih dovoljenj

1. Prireditelj - SKBPP v dogovoru z vzrejno komisijo (v nadaljevanju: VK) določi termin in kraj vzrej-
nih pregledov za naslednje leto v skladu z razpisom prireditev KZS.

2. Razpis z zahtevanimi pogoji za pristop k vzrejnemu pregledu v skladu s Pravilnikom o pogojih vzre-
je bernskih planšarskih psov VK objavi v reviji Kinolog, prireditelj pa na klubskih spletnih straneh 
in v biltenu »Moj berni« najmanj mesec dni pred datumom vzrejnega pregleda.

3. Dokumentacijo (obojestransko fotokopijo rodovnika in fotokopijo vseh Rtg. izvidov) pošljejo la-
stniki psov vnaprej (7 dni) do določenega roka na naslov predsednika VK.

4. VK pripravi ocenjevalne liste tako za ocenjevanje zunanjosti kot za oceno vzrejne vrednosti.

5. Prireditelj zagotovi logistično podporo (označevanje poti in prostora, prostor z mizami in stoli za 
administracijo in VK, čitalnik čipov, blagajno, veterinarja).

6. Lastnik psa/psice ob pristopu na pregled VK predloži potrdilo o plačilu storitev.

7. Član(ica) VK napiše oceno zunanjosti in vzrejno oceno. En izvod ocene zunanjosti dobi lastnik 
psa/psice; vzrejno ocena in drugi izvod ocene zunanjosti prejme VK za arhiv, tretjega se pošlje na 
KZS.

8. Prireditelj po končani prireditvi obračuna delo in potne stroške sodnikov v skladu s cenikom KZS.

9. Podaljševanje vzrejnih dovoljenj s pregledom: postopek je enak, kot je opisano zgoraj.

10. Podaljševanje vzrejnih dovoljenj po pošti: prijava je enaka, kot je opisano zgoraj. Podaljšanje ve-
ljavnosti vzrejnega dovoljenja se po povzetju pošlje lastniku po prejemu dokazila o plačilu pristoj-
bin.

11. VK izpolni vzrejne knjižice/kartone in jih v roku 30 dni po opravljenem pregledu pošlje lastnikom 
po pošti.

12. Po končani oceni zunanjosti in vzrejnem pregledu predsednik VK napiše poročilo o obeh pregledih 
ter ga skupaj s kopijami ocenjevalnih listov za zunanjost ter katalogom vseh vzrejno pregledanih 
psov/psic pošlje na KZS.

13. Izredna ocena zunanjosti in/ali izredni vzrejni pregled: na podlagi pravočasne pisne vloge lastni-
ka psa/psice opravita dva člana VK izredni pregled v skladu s Pravilnikom o strokovnem delu KZS. 
Cena izrednega pregleda je dvojna. Prosilec mora plačati tudi vse stroške obeh sodnikov. Pristoj-
bina za tovrstni pregled mora biti plačana vnaprej.

Sprejeto na delnem zboru sodnikov za BPP, dne 01.06. 2010

SLOVENSKI KLUB ZA BERNSKE 
PLANŠARSKE PSE
VZREJNA KOMISIJA

PROSTOR ZA IZVEDBO VZREJNEGA PREGLEDA NAM JE PRIJAZNO  
ODSTOPILA VETERINARSKA AMBULANTA BUBA, GROSUPLJE
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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 
pišcanca ali lososa brez umetnih barvil in konzervansov. Pose-
bej 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	Avan-
turist	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,
tcl.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 kvali-
tetne 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 tera-
pevtskih in diagnostičnih storitvah brez zdravil v višini 12% pri 
plačilu v gotovini oz.  10 %  pri negotovinskcm 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 sto-
ritvah, 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: in-
fofajmeradog.si

 RENTGENSKO	SLIKANJE	KOLKOV	IN	KOMOLCEV	na Kliniki za ki-
rurgijo in male živali Veterinarske fakultete, Univerza v Ljubljani, 
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, BI-
OMILL, 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 sčctinami V oblike za 
pometanje brez prahu, idealna za čiščenje vsch vrst talnih povr-
šin znotraj in zunaj hiše, EDINA UČINKOV1TO ODSTRANJUJE DLA-
KE, 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%. Dostava na dom, naročila: Ludvik Len-
dvaj, 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 storitvah (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 mese-
cev pa dodatni bonus glcdc 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 vscj Slovcniji.

 ZOO MARKET REX, Lackova c. 50, Radvanje, Maribor: 10%-ni po-
pust za gotovino, 5%-ni popust pri plačilu s kartico (Eucanuba, 
Technical,Hill's, Royal Canin, Bosch, Purina -ProPlan; 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 izkaznico ugodnosti!

 ZAVAROVALNICA	ADRIATIC	SLOVENICA, ker so tudi tarm v službi 
lastniki bernijev: PONUDBA ZA BERNIJE: pogin živali zaradi bolc-
zni ali nezgode, usmrtitev živali brez bolečin zaradi ncozdravljivc 
bolczni ali nczgodc, stroški zdravljenja (brez DDV) s 30%-no so-
udclcžbo, splošna civilna odgovomost lastnika psa. Skupna pre-
mija 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!
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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) 

Lojze Lah: član

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 

 SEMENARNA	LJUBLJANA! Za člane kluba 7 % popusta pri naku-
pu 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.	Infor-
macije 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 do-
stava 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% .

 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 naro-
čite. 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.

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

 GOSTILNICA-KAVARNA	 MARJANCA, Kolodvorska ulica 5, Ka-
mnik, 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 pri-
pravljena nuditi klubski popust!
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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
•	 PICERIJA	ONA, Škofljica
•	 GOSTILNICA-KAVARNA	MARJANCA, Kamnik

VZREJNO PREGLEDANI PSI SKBPP 
na vzrejnem pregledu 16. 1. 2010

(obširnejše podatke si boste po predložilu poročila VK lahko ogledali na spletnih straneh kluba) 

SLR št. poležen lastnik ulica kraj HD ED VO

SAMCI

JOHNNIE WALKER BS 000933 3.5.2006 Predalič A. Zvone Vrhovci VIII - 6 Ljubljana A/A 0/0 I.

ARAMIS BS 000907 2.4.2006 Gorenc Sebastijan Zg. Obrež 29a Artiče A/A 0/0 II.

GANDALF V.D.ALTEN HINTERBURG BS 001046 12.4.2008 Cvek Humski V. Sp. Slivnica 87 Grosuplje A/A 0/0 I.

SAMICE

PEGGY BS 000848 30.3.2005 Horvat Franc Mala vas 32 Grosuplje A/A 0/0 II.

AFRODITA BS 000935 11.6.2006 Kukovič Ksenija Dobrava 53 Zreče A/A 0/0 II.

BRINA WINDIŠGRETZ BS 000720 24.5.2003 Kukovič Ksenija Dobrava 53 Zreče A/A 0/0 II.

ORCHIDEE NOIRE BS 000818 20.7.2004 Potočnik Ksenija Glavarstvo 22 Prevalje A/A 0/0 I.

JUTTA VOM LENZGRABEN BS 001082 13.6.2007 Kaiser Dragica Sp. Jablane 43c Cirkovce A/A 0/0 I.
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EUROBERNER 2010
Specialna razstava Slovenskega kluba za bernske planšarske pse

ZAHVALE
Za pomoč pri organizaciji razstave se zahvaljujemo gospodu 

Igorju Racu, direktorju podjetja Terra Canis, d.o.o., Eagle Pack 
Master Distributor, in gospodu Janezu Valiču, direktorju podjetja 
Iskra Standard.

Iskreno smo hvaležni podjetjem Aler d.o.o., Mr.Pet in D.J.Don, 
ki so nas opremili za naš nedeljski nastop. Za rutke sta poskrbeli 
Danica Rebov in Anica Ban.

Nenazadnje pa smo dolžni veliko zahvalo Karmen Zahariaš, 
inštruktorici šolanja v pasji šoli priden.si v Ljubljani. Brez njene 
vzpodbude, dobre volje, znanja in vztrajnosti bi bil naš nastop 
veliko manj prisrčen.

Hvala tudi vsem članom kluba, ki ste pomagali po svojih mo-
čeh in našo razstavo spremenili v bernski praznik.

Mojca Sajovic

29. september 2010 je bil dan, na katerega se je naš klub zelo dol-
go in intenzivno pripravljal. Le dan pred uradno otvoritvijo evropske 
razstave psov je v Celju namreč potekala specialna razstava nam 
najljubše	pasme	–	bernskih	planšarjev.	Organizacija	take	razstave	ni	
enostavna, a lahko rečemo, da smo bili na koncu zadovoljni vsi, tako 
organizatorji, kot tudi obiskovalci.

d.o.o. za vsakega pripravil tudi nekaj vzorčkov hrane. Lahko rečem, 
da so bili udeleženci razstave kar prijetno presenečeni s tolikšno 
pozornostjo. 

Ura je nezadržno tekla in bližalo se je sojenje. Okoli razstavnega 
prostora je postalo zelo živahno. Razstavljavci so na plan prinesli 
pripomočke, s katerim so želeli še poudariti lepoto svojega psa. 
Preko zvokov fenov se je bilo komaj možno pogovarjati, psi so po 
vojaško stali in čakali, da bo njihov gospodar zadovoljen z njihovim 
izgledom in zrak so preplavile dišave različnih razpršilcev za dlako. 
Za moj okus lahko rečem, da se milo rečeno pretirava z urejanjem, 
tupiranjem, mazanjem, pudranjem in ne vem še s kakšnimi procesi 
ličenja, a vsakemu svoje. Zame je najlepši tisti pes, ki je naraven. 
To nikakor ne pomeni, da bi ga bilo potrebno pripeljati naravnost 
s sprehoda, kjer je mimogrede skočil v najbolj blatno lužo, ki jo je 
našel, a da mu vsaka dlaka stoji pokonci, ker je pristrižena ali pola-
kirana, je pa tudi že preveč. V pasjih genih nikjer ne piše, da je svoje 
laskave nazive pes pridobil zaradi lepotilnih pripomočkov, potem 
pa na dom dobiš dragega mladička, potomca kužka z vsemi mogo-
čimi nazivi in se čudiš, ko mladič ne zraste v postavnega korenjaka z 
močnimi kostmi, prekrasnim kožuhom in podobno. Seveda pa jaz na 
razstave gledam s popolnoma ljubiteljskega in ne s profesionalnega 
vidika, tako da je to le moje osebno razmišljanje. 

In ko sem se tako prebudila iz svojih misli o ubogih kužkih, ki pri-
dno čakajo na urejanje, sem opazila, da je ocenjevanje že v polnem 
razmahu. Prvi na vrsti so bili samci, katere je ocenjeval irski sodnik 
Michael Forte, sledila pa so še samice pod očesom madžarske sodni-
ce Istvanne Juhazs. Največji aplavz sta si zasluženo prislužila pred-
stavnika veteranov pri obeh spolih. V prihodnje si seveda želimo vi-
deti še več starost te nam tako ljube pasme. Veteranski zmagovalec 
je v dar prejel prekrasno sliko naše Dragice Kaiser in kot so sporočili, 
jim že krasi dnevno sobo in jih spominja na čudovit čas, ki so ga pre-
živeli v Sloveniji in v naši družbi. 

Ocenjevanju je sledila pogostitev ob klubski stojnici, kjer so si vsi 
(tudi tisti, ki sicer z bernskimi planšarji nimajo zveze, a jim pogled 
na naš pršut ni dal, da ga ne bi prišli poizkusit) lahko opomogli po 
napornem dnevu, popili kakšen kozarec vina in se okrepčali s sloven-
skim pršutom ter domačimi dobrotami. 

Da pa je bila razstava neverjetno uspešna, so nam potrdili ude-
leženci, ki so se ob slovesu prišli zahvalit za vse pozornosti, ki smo 
jim jih pripravili. Lahko rečem, da so bile vse ure odrekanja takrat 
poplačane in v spominu bo ostalo le veselje ob uspehu in ne nepre-
spane noči priprav na ta velik organizacijski zalogaj.

A za marsikoga izmed nas konec specialne razstave še ni pomeni 
konec pasjega tedna. V nedeljo se je namreč naš klub predstavil v 
spremljevalnem programu, ki si ga je ogledala velika množica ljudi. 

Že preko poletja je svoj čas prijazno odstopila vaditeljica in 

Razstavljavci so svoje lepotce in lepotice pripeljali iz vse Evrope 
in širše, najdaljšo pot je imel kuža iz ZDA. Čeprav bi pričakovali, da 
bodo Slovenci kot državljani države organizatorke najbolj zastopa-
ni, so le za las prehiteli Ruse, ki so imeli le dva razstavljavca manj. 
Slovenci za enkrat pač še nismo prav posebni razstavljavci, a to mo-
goče sploh ni tako slabo. Drugače pa je statistika pokazala, da je 62 
razstavljavcev iz 18 držav s sabo pripeljalo 81 bernijev. 

Vsak razstavljavec je na klubski stojnici, ki se postavila že zgodaj 
zjutraj, ob prijavi prejel mapo z bernskim motivom v kateri je našel 
razstavno številko in katalog, kot darilce pa je klub za vsakega prija-
vljenega psa pripravil tudi avtomobilske senčnike, katere sta krasila 
mala bernija. Poleg tega je sponzor razstave, podjetje Terra Canis 

PRIDEN.SI Šola za 
družinske pse

041/679-578

www.priden.si
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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

ustanoviteljica pasje šole priden.si, Kar-
men Zahariaš. Skupaj z dvema starostnima 
skupinama bernijev in njihovimi lastniki je 
pridno trenirala in pripravili so dve čudoviti 
koreografiji, ki sta pokazali, da je berni res 
družinski pes, ki se je pripravljen učiti in je 
neverjetno navezan na svoje lastnike. 

Na prizorišče so skupino bernijev pri-
peljali trije izmed njih, ki so pokazali, da 
tudi danes ti psi še vedno lahko in hočejo 
opravljati	njihovo	prvobitno	nalogo	–	vleko	
vozičkov. V enem izmed vozičkov se je pri-
peljala tudi starosta slovenskih in verjetno 
tudi evropskih bernijev Dana, ki je s svojimi 
skoraj 14 leti imela ta privilegij, da je lah-
ko mirno počivala v vozičku, medtem ko so 
jo drugi občudovali. Na žalost je Dana pred 
dobrima dvema tednoma izgubila boj z bo-
leznijo in njenim lastnikov sporočamo, da v 
srcih vsi sočustvujemo z njimi. 

Celoten nastop pa je prav gotovo pustil pozitiven pri-
dih pri obiskovalcih, ki kar niso mogli prenehati s slika-
njem. Saj jih razumem. Tako lepega pogleda, ko imaš tri-
deset bernijev na kupu, vseh ponosnih z rdečimi ruticami 
okrog vratov in rdečimi povodci ne vidiš vsak dan in tisti 
srečneži, ki so imeli čast biti priča temu dogodku se bodo 
še dolgo spominjali prijaznih medvedkov, ki so jim klub 
svoji velikosti dovolili malo čohanja in objemanja. 

Valentina Humski


