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NOVE SPLETNE 
STRANI

www.bernski-klub.si 
Zagnano delo upravnega odbora in prispevek vseh, ki ste so-

delovali pri razstavi Euroberner 2010 v Celju, sta omogočila izda-
tno prenovo klubskih spletnih strani

Z velikim veseljem vas torej vabimo na obisk! Svetovni splet 
je danes medij, ki je zagotovo nepogrešljiv in počasi – hote ali 
nehote - vstopa v vsak dom. Spletne strani so tudi ogledalo na-
šega kluba, nepogrešljiv vir informacij, družabno stičišče in še 
mnogo več.

Spletne strani smo oblikovno prenovili in vsebinsko dopolnili 
z aktualnimi vsebinami. Še posebej smo ponosni, da so se nam 
pridružili uveljavljeni strokovnjaki (in verjamem, da se nam bo še 
kateri od njih), ki bodo odgovarjali na vaša vprašanja z različnih 
področij: vzgoja in šolanje, splošna veterina in dermatologija, 
reprodukcija in zaščita živali, kirurgija mehkih tkiv in onkološka 
kirurgija, bolezni oči, dopolnilne metode zdravljenja, homeopa-
tija in težave z neželenim vedenjem…. Za tiste, ki nimate do-
stopa do spletnih strani, pa bi vseeno želeli postaviti vprašanje, 
bomo seveda poskrbeli in se dogovorili. 

Novost na naših straneh so tudi vsebine, ki so namenjene iz-
ključno vam, našim članom, in boste do njih lahko dostopali s 
svojo kodo. Prejeli jo boste samodejno po plačilu članarine in 
sicer takoj, ko bomo vzpostavili sistem pošiljanja po e-pošti.

Seveda pa pričakujemo tudi vaša mnenja, predloge in ideje, 
predvsem pa poročila o vaših bernijih in njihove fotografije - ve-
seli jih bomo!

Mojca Sajovic

Ne zamudite  
spomladanskega 

bernskega piknika
Tiste, ki ste se dobro počutili na miklavževanju in 

one, ki ste ga zamudili, pa bi radi v družbi bernijev 
obiskali Ribno, bomo razveselili z vabilom na spo-
mladanski piknik, ki bo 

v nedeljo, 12. junija 2011
pri Bifeju pod Ribensko goro (http://www.piknik-

ribno.si/) pri Bledu, kjer so bernčki nadvse dobrodo-
šli.

Zbrali se bomo ob 11. uri ob aperitivu in malici, 
nato pa (odvisno od vremena in kondicije) sprehodili 
svoje štirinožce. Ob 14. uri  pa nam bodo postregli 
še kosilo. Prej, potem in vmes bomo za vas zagotovo 
pripravili še kakšno presenečenje.

Strošek na osebo znaša 12 €.
Prosimo za vaše prijave najpozneje do ponedeljka, 

6. junija na znane naslove:
- e-pošta: benski.klub@gmail.com
- telefonsko: Mojca (061 63 16 16) in Valenti-

na (031 832 611)

Veselimo se srečanja z vami!
Za UO SKBPP

Mojca Sajovic
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6ŽENSKIH.com IN 24ŠAPIC.com
Pozna jesen 2009

Z Balom zaključujeva tečaj po programu RO IV. Začenja se novem-
brski hlad, bolje rečeno mraz in tema, takoj, ko prideš s službe in re-
češ otrokom in možu: » A moram hoditi v službo?«. Nato se crkljaš z 
enoletnikom in triletnico, zvečer navlečeš hlače za smučanje, s seboj 
vzameš še kapo in rokavice in greš na trening. Domov prideš umazan 
do tilnika in z zmrznjenim nosom. Rok ne čutiš več, saj rokavice niso 
prišle v poštev, ker potem ne moreš zagrabiti posebne salame. In ker 
si že v letih, si rečeš: » A mi je pa tega res treba?«. In začneš špricati 
treninge in zignoriraš izpit, v stilu saj itak ne znam…

Cvetoča pomlad 2010
Uh, zunaj vse cveti in brsti in kar naenkrat mi začne manjkati 

druženje s pasjeljubci. Ker je slaba vest še prisotna, zaobidem RO 
treninge in se spomnim, da smo se nekaj jeseni, v mrzlih nočeh, 
pogovarjali, da bi pa spomladi poskušali z neformalnim druženjem 
in povezovanjem vaj iz RO-ja in poslušnosti in sestavo koreografije 
na glasbo. Juhuhu, petim damam se je res uspelo združiti in lepo 
prosim, če me sprejmejo. Jap, sem že na treningu. Ženske ko žen-
ske, lepo skromno: » Ja, ti zdaj to lepo glej in povej, če je kolikor 
toliko ok.« In že zaslišim Srečo na vrvici in oči iz jamic. » No, a je 
komu podobno«, se zasliši iz skupinice, ko končajo. Ja, seveda je, 
sem pričakovala nižji nivo, sem iskrena. Potem pa še Radetzky marš 
(tisti, od lipicancev, pa z Dunajskega novoletnega plesa), pa še ena 
koreografija. » A si zraven?« »Seveda sem!«. In dobim list z nari-
sanimi figurami, pa zgoščenko z glasbo in navodili: » Tole se nauči 
do drugič!« Hja, bom poskušala, mož pa komentira nekaj v stilu, da 
bom morala biti pa kar pridna. In sem bila.

V vrtincu poletja 2010
Dobimo vabilo, da bi sodelovale v spremljevalnem programu na 

Evropski razstavi v Celju. Aja, samo, dragi moji, me smo šele začele 
in to je res ljubiteljsko druženje. Same ustvarjamo, KD Krim nam pa 
prijazno nudi poligon.  Ok, sprejmemo izziv, julija prekinemo s sre-
čanji, avgusta pa treninge povečamo na 2x tedensko. 

Zgodnja, mrzlična jesen 2010
Vadimo. Menjamo prizorišča, podlage, lokacije, dneve v tednu,… 

samo da zadeva kužkom ne postane dolgočasna. 
Kaj pa ime skupinice? Pade nekaj predlogov, šele konec septem-

bra pa se odločimo, da postanemo Šapice. Tanja, vodnica 4-letne-
ga   staffordshirskega bullteriera BOBY-ja, oblikuje prikupen motiv 
za majčko; na hrbtu ena velika šapa, pod njo ime kužka, spredaj pa 
sledi pasjih šapic. Barva majčke: rdeča. Zraven spada še rutka za 
kužke, ostali imajo normalne velikosti, za Bala jo moramo dati po-
novno narediti, saj je premajhna. Ampak kaj lepšega kot rdeča rutka 
na berniju!

Zadnji teden septembra se še enkrat dobimo pred športno dvora-
no v Medvodah in potreniramo na asfaltu. Malce nas je strah podla-
ge, saj imamo za seboj neprijetno izkušnjo z dvorano v Sostrem, kjer 
je kužkom tako spodrsavalo, da je Boby padel med svoje zadnje noge 
na lastno ritko, Quenny, samojedka, pa je takoj precenila zadevo in 
ni hotela vstati…

Ok, gremo v Celje! Malo se lovimo pred vhodom, saj so se varno-
stniki odločili, da bodo uveljali svoj prav, nato pa se le najdemo v 
dvorani. »Kvaaa, kaj ste nori, to je 10-krat večje in bolj imenitno, 
kot sem si predstavljala«, me stisne v želodcu. Delam se, da obvla-
dam situacijo, vidim pa, da nas vse zvija. Ostale punce so pripotova-
le iz Ljubljane, naša družinica pa si privošči vikend v Laškem. Ni kaj, 
tu smo, gremo. Tanja, organizatorka nas miri, češ, vse bo ok. Nastop 
imamo ob 10h in dvorana je do polovice polna. Napovedo nas, na-
poved pa se sliši tudi na zunanjih zvočnikih. Za vsako posebej smo 
napisale kratko najavo, kjer predstavimo predvsem kužka. Ko smo 
vse v ravni vrsti, naj bi začeli z glasbo. Seveda, sledi dooolga tišina, 
saj se zgoščenka takoj ne »prebere«. Ja, nič, stojimo v vrsti, mirimo 

kužke, jih nagrajujemo, potem pa: »Tjararara, zlat je ta dan, steci z 
mano vanj…« Zaštartamo, se poravnavamo, kot nas je skozi celotne 
treninge opozarjala največja Jelka, vodnica najmanjše psičke, ko-
drice ZALE. Nastop se natančno zaključi, kužke damo na prostor in 
pričnemo z drugim delom. Super, uspelo je! Nastop ponovimo še čez 
2 uri in smo izjemno zadovoljne.

Nastop v Celju

V sredini jeseni 2010
Nekaj dni po nastopu nas povabi še bernska Mojca s prošnjo, če 

bi se z nastopom udeležile praznovanja 5. obletnice pasje trgovine 
v BS-u v Ljubljani. Na hitro se organiziramo, žal manjkata Tanja, ker 
je Boby operiran, in Urška, ker mora v službo; halo, a nisi v šolstvu, 
tam so pa že ob 12h doma, ti pa v soboto v službo?! Urška je LEILO 
, mešanko z border collyem,  pred 4 leti vzela iz zavetišča Horjul. 
Kar veliko truda je potrebovala, da si je pridobila njeno pozornost in 
zaupanje. Nastopa pa se udeleži novopečena veterinarka  Alja, ki jo 
spremlja 4-letna labradorka TIA, ki obožuje vodo, družbo, predvsem 
pa hrano.

Dan nastopa, prvi teden v novembru. Spet me peljejo na led, da 
je v soboto dopoldne mala malica parkirati v urbanih soseskah; ja, 
samo kaj, ko ta blokovska bitja tako dolgo spijo. Vozim se okrog in 
se vrnem na izhodiščno točko ter parkiram na zelenici, joj, joj! Pred 
trgovino pa piha, da ne moreš verjeti. Malo potreniramo, ugotovi-
mo, da bo pa težek nastop, saj po tleh ležijo kostanjevi olupki in 
kužki bi jih radi jedli. Ljudje so preblizu, gledalci kužki tudi. Nič, kar 
bo, pa bo! Trema usahne, saj je preveč neobvladljivih faktorjev. Med 
nami zaveje pozitiven, hudomušen duh, slečemo pohodniške jakne, 
poiščemo pse in.. gremo! 

Nastop v Ljubljani
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Magnetoterapija za bernije v Laškem
Spoštovani,

V skrbi za vaše štirinožne spremljevalce vam Veterinarska postaja Laško po novem nudi alternativno metodo zdravljenja po principu 
magnetne resonance. Izvajamo jo v namen blaženja različnih revmatoidnih sprememb (artritis, spondilitis, artroza). Posebej priporo-
čamo jo kot dopolnilno metodo zdravljenja po operativnih posegih (na hrbtenici, kolenih, kolkih, komolcih), saj deluje protibolečinsko 
in pospešuje celjenje. Spodbuja regeneracijsko funkcijo okostja in mehkih tkiv, pospešuje krvni obtok in izboljšuje oksigeniranost celic.

Terapija je popolnoma neinvazivna, traja od 15 do 30 minut, posebna priprava zanjo ni potrebna. Pacienta udobno namestimo na lež-
išče in mu omogočimo sprostitev ob terapiji. S tem zagotavljamo hitrejše okrevanje in izboljšanje splošnega počutja. Je idealna terapija 
za ostarele pse, saj so le-ti najpogosteje izpostavljeni kroničnim spremembam na skeletu.

Za vašega Bernija bomo poskrbeli v našem centru za fizikalno terapijo, na naslovu Marija Gradec 36a, vsak dan od 7h do 17h. Članom 
SKBPP nudimo 10% popust. Prosimo, da se za tretma predhodno naročite na telefon: 03 734 1616 ali na elektronsko pošto vp@veterina-
-lasko.com . Veseli bomo vašega obiska!

Splet: http://veterina-lasko.com/index.php?p=0

Lep pozdrav,
kolektiv Veterine Laško.

RECEPT ZA PASJE PIŠKOTE
Vzameš pol kilograma jetrc, lahko tudi vranica in srčki (govejih, puranjih, svinjskih ...), dodaš nekaj strokov česna (jaz jih dam navadno 

ene 5-7 velikih) in vse skupaj zmiksaš v tekočo zmes. Nato dodaš približno 250 g pšenične moke in 250 g koruzne moke ALI koruznega 
zdroba (jaz dam ponavadi okoli 200 g). Odvisno od tega, koliko trde hočeš priboljške. Delajte po občutku. Vse skupaj zmešaš. 

Nato pa imaš več variant: 
- lahko narediš tanko klobaso 
- lahko iztisneš vse skupaj skozi debelejšo šobo za krašenje 
- lahko daš v ozek in dolg pekač na peki papir (to naredim jaz, nato narežem na tanke rezine in tiste rezine na male kocke) 
- lahko namažeš na 1 cm debelo na peki papir v velikem pekaču ... 

Pečeš pri 175-180 °C od 10 minut do 30 minut (odvisno od tega, v kakšnem pekaču pečeš). 

Ko so pečeni, še tople narežeš na poljubno velike (male) koščke in pustiš, da se ohladijo. Nato jih po porcijah (jaz dam v eno vrečko 
dobro pest koščkov) daš v malo plastično vrečko in daš v zamrzovalnik. Ven vzameš kakšno uro pred tistim, ko jih nameravaš uporabljat 
in to je to. 

Za tako količino jaz napolnim okoli 16 do 18 vrečk. 

Ta recept je recimo zelo primeren tudi za tiste kužke, ki so alergični na določeno meso in zato ne moremo za njih kupovati priboljškov, 
ker lahko vsebujejo marsikakšen alergen. Tako pa pač uporabiš meso, ki veš, da ga kuža lahko je. Poleg tega pa, kot smo že ugotavljali v 
šoli, je čedalje več E-jev v kupljenih priboljških (in tudi drugi hrani), tu pa vsaj veš, kaj daš noter.

Opozorim naj samo na to, da je packarije kar nekaj s tem, ampak sestavine so zelooooooo poceni, poleg tega pa dobiš kar zajetno 
količino priboljškov in če ugotoviš, da tvoj pes obožuje take priboljške, prihraniš kar precej denarja pa še z večjim veseljem se bodo učili 
nove stvari.

Danijela Žalik

UPRAVNI ODBOR IMA  
NOVO ČLANICO

V skladu s 16. členom statuta SKBPP vas obveščam, da je bila za 
novo članico Upravnega odbora imenovana Meta Kjuder iz Ljublja-
ne. Meta je v klubu prisotna že dolga leta, saj je v spremstvu svo-
jega soproga Igorja in psičke Besi le redko manjkala na naših sre-
čanjih, sedaj pa se nam je pridružila kot aktivna članica in z novo 
psičko sprejela tudi nove zadolžitve. Svojo pripadnost pasmi je 
dokazala že velikokrat, trezna v razmišljanju, poštena in odločna v 
besedi pa je vedno pripravljena pomagati in delati v dobro kluba. 
Vesela sem, da bo odslej z nami kot članica upravnega odbora.

Mojca Sajovic

December 2010
Od nekod se pojavi vabilo, če bi se udeležile Talentov. Ker nas 

zanima samo predizbor, nova izkušnja zaradi snemanja, nastop v 
Drami pa ne, se odločimo, da ne bomo komplicirale in se prijazno 
zahvalimo za vabilo.

In med pisanjem teh vrstic me kliče Jelka, ki se ji pohvalim, da 
pišem ravno o nas. Pa pravi, da bova kar ostali pri pasjih zadevah 
ter me seznani s povabilom na Razstavo psov januarja v Ljubljani. 
Ker se ji je odvalil kamen od srca, da ji ni treba na Talente, nas na 
hitro organizira…

Spet sprememba plana, a pozitivna; zima je predvidena študijsko, 
domača naloga za vse nas je iskanje novih idej in nove glasbe. Imate 
kak predlog?

Simona Mušič
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VEČNA BITKA S KLOPI
Začela se je sezona teh nevarnih zajedavcev je, njihove nevarnosti pa se zavedamo še 
toliko bolj, ko naši štirinožci umirajo zaradi klopnih bolezni

Kljub pravi množici sredstev - ki se jim vsako sezono pridruži še kakšen novejši -  proti bolham in klopom, skrbniki psov, pa tudi mačk 
ugotavljamo, da je bitka s klopi vse bolj brezupna. Zaradi bolezni, ki jih prenašajo klopi, so slednji bistveno bolj nevarni od drugih zaje-
davcev, po stopnji okuženosti pa smo po zadnjih uradnih podatkih v samem evropskem vrhu. Nekateri psi imajo po agresivnih sredstvih 
velike težave, zato ne bo narobe, če poizkušamo najti ustrezen manj škodljiv pripravek.

Klopi spadajo med največje pripadnike reda pršic. Ixodes ricinus, ki ga pri nas imenujemo navadni klop, je najbolj pomembna in naj-
bolj razširjena vrsta v Evropi. Do nadmorske višine 600 m je klopov veliko, v višjih legah jih je manj. Zgornja meja, kjer jih še najdemo, 
je 1600 m. Klopi so zelo prilagojeni na določene geografske in druge ekološke razmere. Razširjeni so na zaraščenih, slabo kultiviranih 
površinah. Visoka trava z grmovjem, robovi jas in gozdna podrast so raj za širjenje teh krvosesnih zajedavcev. Pri nas so klopi aktivni od 
zgodnje pomladi, letos že v februarju, pa do pozne jeseni, v hudi vročini pa niso tako pogosti. Aktivnost klopa je tako odvisna od zunanje 
temperature. Kadar je temperatura nižja od 5 do 7 °C, klopi mirujejo. Zajedavec s čutnimi laski in kemičnim čutilom na prednjem paru 
nog zazna najšibkejše toplotne tokove, premike in rahel vonj. Tako odkrije primerno žrtev, na katero se prisesa. Gostitelji so najpogosteje 
mali gozdni sesalci in ptiči, lahko pa tudi večje živali. Preden klop začne sesati, izloči nekaj sline z mešanico snovi, ki ublažijo bolečino in 
preprečujejo strjevanje krvi. Klopi prenašajo med drugim povzročitelja klopnega meningitisa, borelioze in erlihioze. Če odstranimo klopa 
takoj, vsekakor pa v roku 24-ih ur, s tem bistveno zmanjšamo možnost okužbe. 

V zadnjih letih obolenja, kot so lymska borelioza, babezioza in erlihioza, postajajo vse usodnejše za pse. Če spregledamo začetne 
znake bolezni, je za zdravljenje lahko že prepozno, zato je preprečevanje klopovega ugriza toliko bolj pomembno. Med proizvodi, ki brez 
strupenih snovi, škodljivih za našega štirinožca, odganjajo klope, zagotovo velja priporočiti ayurvedski puder Erina EP iz linije proizvodov 
Himalaya. Puder je narejen iz mešanice štirih rastlin, (Azadirachta indica, Tephrosia purpurea, psoralea corylifolia, Acorus calamus), pri-
pravljenih po starodavnih ayurvedskih recepturah. Na klope, bolhe, pršice in uši deluje insekticidno, hkrati pa tudi kot repelent. Njegov 
vonj je še posebej neprijeten hišni muhi, za človeka pa je zelo privlačen, saj spominja na vonj sandalovine. Najbrž ni potrebno posebej 
poudarjati, da pripravke Himalaya lahko uporabljamo tudi pri mladičih in brejih ter doječih psicah, saj nimajo škodljivih stranskih učinkov. 
Posip uporabimo enkrat tedensko tako, da ga enakomerno vtremo v kožuh. Žal je edini uvoznik opustil promet s temi proizvodi, ker pa je 
vedno več turistov, ki potujejo v Indijo, se splača potruditi in ga kupiti na »alternativen« način.

Mnogi skrbniki psov za zaščito pred zunanjimi zajedavci uporabljajo pripravek cdVet. Oljne kapljice sestavljajo izvlečki rastlin Melaleuca 
alternifolia, Simmondsia chinensis, Lavandula angustifolia, Geranium. Tri tedne vsak dan zapored po eno kapljico vtremo v kožo na vihru 
in na korenu repa, nato pa zadostuje eno nanašanje tedensko. Učinkovitost pripravka cdVet je pri mačkah še boljša. Uvoznik za Slovenijo 
je podjetje Aler iz Ljubljane.

Ko se enkrat zgodi, še vedno ni prepozno za ukrepanje. Homeopatski pripravek Ledum CH 30 je odličen pri vbodih in pikih, še posebej pa 
preprečuje bolezni, ki jih prenašajo klopi. Primeren je za uporabo po ugrizu, ko je klop odstranjen, uporabimo odmerek petih granul. Če je 
klop napolnjen s krvjo, kar pomeni, da je bil na gostitelju prisoten dlje časa, se dajanje homeopatskega pripravka podaljša še najmanj za 
en dan. Psom ga dajemo tudi kot preventivo in sicer po 5 granul vsakih pet dni med sezono klopov.

Nekateri holistični veterinarji poročajo, da so v svoji praksi zasledili primere reakcij z vročino in bolečinami v sklepih pri psih po ceplje-
nju proti boreliozi. Nekateri so dobili simptome bolezni v nekaj dneh, drugi po dveh ali več mesecih, zato so jih povezali s cepljenjem. Tako 
ne bo napak, če homeopatski Ledum uporabimo tudi kot preventivo ob cepljenju.

Znano je, da je izbruh lymske borelioze povezan tudi s padcem naravne odpornosti organizma, zato holistični veterinarji priporočajo še 
posebej v sezoni, ko so ugrizi klopov najpogostejši, povečano skrb za imunski sistem. Ena od možnosti je uporaba Echinacee, t.j. ameri-
škega slamnika: psi do 9 kg naj dobijo ¼ dnevne količine, ki je predpisana za človeka, psi do 22,5 kg polovico, psom nad 22,5 kg telesne 
teže pa damo enako količino, kot je primerna za ljudi. 

Homeopatski pripravek Thymuline 9 CH smo v naših prispevkih že večkrat omenjali. Pomembno je, da ga lahko uporabljamo daljši čas in 
s tem poskrbimo, da v kritičnem času ohranimo visoko naravno odpornost svojega štirinožca. 

V zadnjem času prihajajo odlične ocene tudi za pripravek 4LifeTransfer Factor. Transfer Factor je najmanjša molekula v mlezivu, ki je za-
dolžena za prenos informacij o imunosti, o napadalcih in o tem, kako jih prepoznati ter kako jih najhitreje odstraniti. Spodbudi aktivnost 
celic ubijalk v telesu in s tem vzpodbudi tudi obrambne zmožnosti organizma. Za alergike je pomembno tudi dejstvo, da Tranfer Factor 
prepreči preveliko dejavnost imunskega sistema, kadar nenadzorovano napada zdrave celice. Zaviralni del Transfer Factor-ja namreč nad-
zoruje takšno neželeno dejavnost.

Nenazadnje velja omeniti pri nas že dlje časa poznani ayurvedski pripravek Immunol indijskega proizvajalca Himalaya. Sestavlja ga 
sedem rastlinskih izvlečkov, njegova uporaba je enostavna in varna. Poleg skrbi za telesno odpornost ga uporabljamo tudi za podporno 
terapijo ob cepljenjih, za hitrejše okrevanje po operativnih posegih po terapiji z antibiotiki pri akutnih bakterijskih infekcijah.  

O medicinskih gobah (npr. svetlikava pološčenka, smrekova kresilka, idr.) je bilo že veliko napisanega, v zadnjem času tudi v medi-
cinskih revijah. Sama imam odiče izkušje z njimi že polnih sedem let: delujejo protivnetno, protitumorsko, antimetastatsko in dvigajo 
naravno odpornost organizma tako, da so v boju proti klopom nepogrešljive. nekatere od njih se dobijo v obliki kapsul v lekarnah in se 
uporabljajo za boljšo učinkovitost v kombinaciji z vitaminom C.

Zagotovo je na tržišču še kar nekaj naravnih pripravkov, ki jih lahko poiščemo in z njihovo uporabo izboljšamo možnosti, da v boju s 
klopi zmagamo brez, da bi škodili svojemu kosmatincu.

Mojca Sajovic

Vir: http://imunski-sistem.blogspot.com
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BERNIJEV SKLAD   
 VPLAČILA IZPLAČILA 
     
HACE-MEŽNAR 4,00   
KJUDER 14,00   
BURJAK 14,00   
LOŽAR 24,00   
ZALOKAR 19,00   
BOROVŠAK 7,00   
TAVČAR 16,00   
MEZEK 19,00   
BAN 10,00   
DORNIK 10,00   
NEZNANI 13,50   
MIHELČIČ 20,00   
PREDALIČ 15,00 R  
OPERACIJA BERNI  135,00  
BRAČKO 100,00 R  
VREČEK 30,00 R  
URBANČIČ 10,00 R  
BARLIČ 3,00   
SAJOVIC 1,00   
VALIČ 5,00   
     
SKUPAJ 334,50 135,00  
     
STANJE 199,50 155,00  R
  44,50    G 

Finančno poročilo
SKBPP 2010
SALDO 1.1.2010  145,04 €

PRIHODKI:
- CAC RAZSTAVA JANUAR 2010 1.055,00 €
- ČLANARINE   2.290,00 €
- VZREJNI PREGLEDI  541,50 €
- DONATORSTVO EUROBERNER 1.400,00 €
- EUROBERNER PRIJAVE 2.725,00 €
- OBRESTI  1,17 €
- BERNIJEV SKLAD  155,00 €

SKUPAJ PRIHODKI:  8.167,67 €

ODHODKI:
- STROŠKI CAC JANUAR 2010 1.033,08 €
- STROŠKI INTERNETA  191,71 €
- BANČNI STROŠKI (PROVIZIJA, IZPISKI...)  177,34 €
- POŠTNINA  265,05 €
- KZS ČLANARINA  350,00 €
- GLASILO MOJ BERNI 737,40 €
- TISK VIZITK, ČL. IZKAZNIC 84,00 €
- STROŠKI VZREJNIH PREGLEDOV 349,90 €
- GOST. STORITVE (SKUPŠČINA, UO) 230,40 €
- MATER. STROŠKI (PIS. MATERIAL...) 145,08 €
- STROŠKI EUROBERNER 3.596,63 €
- DARILA ČLANOM – ODSEVNI TRAKOVI 173,40 €

SKUPAJ ODHODKI:  7.333,99 €

SALDO 31.12.2010  978,72 €

Pristojnost za vzrejo? Ne, hvala!
 Člani SKBPP smo se na svoji redni letni skupščini dne 12.2.2011 od-

ločili, da se klub odreka pristojnosti za vzrejo pasme BPP v Sloveniji. 
Delni zbor sodnikov za pasmo BPP je 1. junija 2010 sprejel nov vzrejni 
pravilnik, s katerim se člani SKBPP ne moremo strinjati, saj je po mnenju 
strokovnjakov na Veterinarski fakulteti, Ljubljana (priloga!) škodljiv za 
pasmo in po mnenju Veterinarske uprave RS v nasprotju z zakonodajo.

Nenazadnje so novi akti vzrejne komisije (VK) tudi v nasprotju s Pra-
vilnikom o strokovnem delu KZS. Da dialog z novo vzrejno komisijo ni 
možen, je potrdila s svojim poročilom o delu VK tudi predsednica VK Jel-
ka Simčič, saj npr. pravi, da »VK ni dolžna podajati poročila na skupščini 
kluba, pod katerega okriljem deluje.«

Novi vzrejni pravilnik je bil kljub predhodnim zagotovilom o sodelova-
nju med VK in SKBPP sprejet v popolni tajnosti oziroma tako, da člani UO 
niso imeli vpogleda vanj niti možnosti predlagati kakšne koli spremem-
be. Na napake in škodljiv učinek pravilnika smo opozorili tudi Komisijo 
za strokovna vprašanja KZS, ki je pravilnik potrdila, vendar komisija ni 
ukrepala.

 Člani SKBPP smo se odločili, da bomo še naprej zavezani svojemu 
etičnemu kodeksu in vzrejni priporočilom ter da bomo še izdatneje pod-
pirali naše vzreditelje – člane kluba, ki bodo za vzrejo uporabljali izključ-
no zdrave in pasemsko tipične pse.

 Za produkte vzreje na podlagi novega vzrejnega pravilnika SKBPP ne 
prevzema nikakršne odgovornosti.

 Mojca Sajovic, predsednica SKBPP
 Grosuplje, 28.2.2011

Dragica Kaiser
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 SLOVENSKI KLUB ZA BERNSKE PLANŠARSKE PSE
Predole 23, 1290 Grosuplje

www.bernski-klub.si, e-mail: bernski.klub@gmail.com

ZAPISNIK REDNE LETNE SKUPŠČINE SKBPP,
ki je bila v soboto, 12. februarja ob 16. uri v Gostišču Slovan, Vransko

Predlagani dnevni red:
1.   Uvodni nagovor predsednice kluba
2.   Izvolitev delovnih organov Skupščine
3.   Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda nadaljevanja 
skupščine
4.   Poročila:

a. o delu kluba (Mojca Sajovic)
b. o delu vzrejne komisije (Jelka Simčič, predsednica VK)
c. finančno poročilo (Dragica Kaiser)
d. poročilo nadzornega odbora (Ksenija Potočnik)
e. razprava in sprejem poročil

5.   Razprava o VZREJNEM PRAVILNIKU IN PRIPADAJOČIH AKTIH
6.   Predlog sprememb DISCIPLINSKEGA PRAVILNIKA
7.   Predlog sprememb STATUTA
8.   Določitev višine članarine za tekoče leto
9.   Plan dela za leto 2011 (Mojca Sajovic)
10. Razno

Ad 1/ Uvodni nagovor predsednice kluba
Izredno skupščino, ki se je pričela ob 16.00 uri, je otvorila predsedni-
ca kluba Mojca Sajovic. Ker ni bila prisotna več kot polovica članov, 
se je skupščina v skladu z določili statuta začela po 30-minutnem 
čakanju.
Predsednica kluba je v uvodnem nagovoru pozdravila vse zbrane in se 
jim zahvalila za njihovo pomoč pri delovanju kluba in organiziranju 
klubskih dejavnosti. 

Ad 2/ Izvolitev delovnih organov skupščine
V organe skupščine so bili predlagani naslednji kandidati:
• DELOVNO PREDSEDSTVO: predsednica Nina Barlič, člana Ivan Jane-
žič in Vlado Smole
• ZAPISNIKAR: Valentina Humski
• OVERITELJA ZAPISNIKA: Tone Burjak, Igor Kjuder
• VERIFIKACIJSKA KOMISIJA: Irena Burjak, Danica Rebov, Alojz Lah

SKLEP št. 1: Organi skupščine so bili soglasno potrjeni.

Ad 3/ Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda nadalje-
vanja skupščine
Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo na dan sklica skupščine 
111 članov kluba, na skupščini je bilo prisotnih 28 članov. Nina Barlič 
je ugotovila, da je skupščina sklepčna.

Jelka Simčič je v zvezi s predlaganim dnevnim redom glede sprememb 
statuta in pravilnika o disciplinskem postopku oporekala predlogu 
glede na to, da predlogi niso bili poslani vnaprej članom. Predlog je 
bil nato na glasovanju zavrnjen.

SKLEP št. 2: Predlagani dnevni red je bil potrjen s 27 glasovi ZA 
in 1 PROTI.

Ad 4/ Poročila
• O DELU KLUBA
Poročilo o delu kluba je podala predsednica kluba SKBPP Mojca Sa-
jovic. 
• Upravni odbor se je sestal na petih rednih sejah in 10-ih kore-
spondenčnih, pretežno zato, da smo tekoče potrjevali vloge za član-
stvo.
• Organizirana je bila 6. specialna razstava v Ljubljani 16. januarja. 

Sodila je sodnica Steffi Kirschbichler, Avstrija, prijavljenih je bilo 20 
samcev in 22 samic, strokovni vodja Marta Bandur.
• Prvomajski izlet na Cres z rekordno udeležbo.
• Na področju vzreje sta bila organizirana dva vzrejna pregleda: 27. 
marec in 16. oktober. Dobili smo nov vzrejni pravilnik, sprejet na zbo-
ru sodnikov 1. junija 2010. Na enem prvih sestankov je predsednica 
VK zagotovila, da v novembru načrtuje oceno do tedaj  ocenjenih 
psov in sestanek z vzreditelji, vendar do tega ni prišlo.
• Spomladanski piknik je bil 6. junija na Polževem nad Višnjo goro, 
udeležba je bila odlična.
• Jesenski piknik je bil načrtovan za 18. september in nato zaradi 
slabega vremena prestavljen, kasneje pa odpovedan.
• V okviru Evropske razstave v Celju je bila organizirana 7. special-
na razstava Euroberner 2010: sodnika Michael Forte, Irska - samci, 
Istvanne Juhasz, Madžarska – samice; prijavljenih 81 psov 62-ih raz-
stavljavcev iz 18-ih držav; 45 samcev in 46 samic. V okviru EDS je klub 
pripravil tudi nastop dveh skupin bernijev in predstavitev pasme, 
skupaj se je nastopa udeležilo 30 psov z rutkami in enotno oblečenih 
vodnikov.
• Miklavževanje se je dogajalo 4.12.2010 v Ribnem pri Bledu.
• Pridobili smo nekaj novih klubskih ugodnosti.
• Lotili smo se velikega projekta – prenove spletnih strani. Stare so 
bile tehnično in oblikovno zastarele, čeprav relativno dobro obiska-
ne. www.bernski-klub.si / 620.787 obiskovalcev. Predstavljen je bil 
nov izgled in opisane tudi nove vsebine.
• BERNIJEV SKLAD je pomagal dvema psoma, ki sta bila kastrirana 
in zanju je bil najden nov dom.

• O DELU VZREJNE KOMISIJE
Poročilo o delu vzrejne komisije je podala predsednica VK Jelka Sim-
čič. Poročilo je priloga zapisnika.
M. Sajovic je odgovorila na nekaj nejasnosti v poročilu J. Simčič:
- psi, ki so se prijavili na VP, so imeli vsi oceno kolkov v dovoljenih 
mejah in nihče ni bil odklonjen 
- za pomoč pri organizaciji vzrejnega pregleda je M. Sajovic ponudila 
sodelovanje članov kluba, vendar je J. Simčič zatrdila, da pomoči ne 
potrebuje
- glede paritev v tujini je bila nova rešitev predlagana tudi na seji UO
- promocija plemenjakov in plemenk na klubskih straneh je klubska 
ugodnost naših članov, zato podatkov o psih, katerih lastniki niso 
člani kluba, ne objavljamo. Da je to praksa tudi v drugih klubih, je 
potrdil tudi I. Janežič.
- glede očitanih paritev več plemenk z istim samcem (2 x po dve pari-
tvi istih vzrediteljic), ki  zapirajo krog vzrejnih linij, pa vidi M. Sajovic 
ključno nalogo in odgovornost pri VK, ki je paritev, ki je bila tokrat 
celo v vseh štirih primerih v tujini, odobrila v naprej. Če VK vidi, da se 
pari prevečkrat z istim samcem, potem mora posredovati. Odgovor J. 
Simčič je bil, da VK nima pravice prepovedi,  napisan je bil en predlog 
eni od vzrediteljic, a ni bil upoštevan. 

• FINANČNO POROČILO
Finančno poročilo je blagajničarka Dragica Kaiser predhodno poslala 
na naslov kluba, prebrala ga je predsednica kluba Mojca Sajovic. Po-
ročilo je priloga zapisnika.

• POROČILO NADZORNEGA ODBORA
Poročilo nadzornega odbora je ustno podala njegova predsednica 
Ksenija Potočnik. NO je bil vabljen na vse seje UO, pripomb na delo 
kluba niti na finančno poročilo nima. 



7- 1/2011

PRILOGA
SKLEP št. 3: Poročila so bila soglasno potrjena.

Ad 5/ Razprava o VZREJNEM PRAVILNIKU IN PRIPADAJOČIH AKTIH
Razpravo je pričela predsednica M. Sajovic. Povedala je, da je bil novi 
vzrejni pravilnik kljub predhodnim zagotovilom predsednice VK o so-
delovanju sprejet v popolni tajnosti oziroma tako, da člani UO niso 
imeli vpogleda vanj niti možnosti predlagati kakšne koli spremembe. 

Predstavila je nekaj ključnih novosti oziroma razlik med novimi in 
starimi pravili o pogojih vzreje BPP:
- rtg slikanje je zdaj dovoljeno pri veterinarski ustanovi, ki ima za 
to licenco (nihče ne ve, kdo to je) – prej na Veterinarski fakulteti, ki 
je vsakoletno obveščala klub o stanju kolčne in komolčne displazije
- po novem se lahko uporablja za vzrejo pse z displazijo kolkov do 
vključno stopnje C, komolcev vključno stopnje 1, ramenskega sklepa 
vključno stopnje 1 (več kot ta sploh ne obstoja!) – prej dovoljeno do 
vključno B2 in brez komolčne displazije
- novo je obvezno slikanje ramenskih sklepov, ki po mnenju stroke ni 
potrebno, pač pa le podraži ceno vzrejnega pregleda
- znižana je starostna meja za prvi pripust: od 20. meseca dalje za 
samice, za samce od 15. meseca (prej 24)
- odločitve komisije so dokončne; če oškodovani meni, da gre za krše-
nje pravil KZS, se mora pritožiti pisno pred koncem VP
- v leglu se dovoli obdržati vse zdrave mladiče, ki ustrezajo pasmi; iz 
tega sledi, da je treba zdrave mladiče, ki ne ustrezajo pasmi, pokon-
čati, kar je v nasprotju z zakonom
- nov pravilnik omenja možnost izjemnih primerov (9., 15. člen)…., 
ne določa pa, kateri so to; spet se vračamo leta nazaj, ko smo se za-
radi neenotnega tolmačenja vzrejnih pravil samostojno organizirali 
v lastnem klubu
- omejitve ponovne paritve po 290 dneh od kotitve ni (prej je bil 
predpisan poporodni premor 15 mesecev za samico, ki je imela devet 
in več mladičev in jo tako ščitil)
- omejitve pri pripuščanju plemenjakov ni (prej dve psici v tednu)
- VK je dolžna izdati vzrejno dovoljenje v 30-ih dneh (prej takoj ali 
najpozneje v 10-ih dneh)
- pravilnik določa, da vsa odstopanja izjemoma potrdi VK, katera pa 
so odstopanja, ni določeno; iz tega izhaja, da se pravilnika ni potreb-
no držati, če se s tem strinja VK

MNENJE STROKE
M. Sajovic je za mnenje zaprosila Veterinarsko fakulteto v Ljubljani, 
od koder ji je dekan poslal mnenje prof. dr. Zorka. Mnenje je bilo pre-
brano v celoti in ugotavlja škodljiv vpliv novega vzrejnega pravilnika 
na zdravje bodoče populacije BPP pri nas.   
Tudi Veterinarska uprava R Slovenije je poslala mnenje:
»Glede vprašanja v zvezi z usmrtitvami mladičev, ki ne ustrezajo do-
ločenim vzrejnim pogojem, vam sporočamo, da je v 26. členu Zakona 
o zaščiti živali - UPB (Uradni list RS št. 43/07) natančno določeno, 
v katerih primerih je dovoljeno žival usmrtiti. Posledično to pomeni, 
da bi bila usmrtitev dovoljena le v primeru, da gre po VETERINARSKI 
PRESOJI za agonijo, neozdravljivo bolezen ali poškodbo hujše sto-
pnje, ki živali povzroča trpljenje. V nasprotnem primeru gre za neu-
pravičeno usmrtitev, kar 4. člen definira kot mučenje živali. 
Določila pravilnika, ki predpisujejo ravnanje v nasprotju z veljav-
no zakonodajo, so nična, pravilnik pa v teh delih ne more veljati.«
Novi vzrejni pravilnik, protokol vzrejnega pregleda in poslovnik VK 
za BPP so v nasprotju tudi z akti KZS, t.j. s Pravilnikom o strokovnem 
delu in Statutom KZS. M. Sajovic je naštela nekaj očitnih napak.
M. Sajovic je posredovala prisotnim tudi mnenje statutarne ko-
misije KZS, kaj zajema pravica do opravljanja strokovnega dela na 
področju vzreje pasemskih psov (7. odstavek 21. člena statuta): Pra-
vica do opravljanja strokovnega dela na področju vzreje pasemskih 
psov zajema, da klub skupaj z vzrejno komisijo izvaja naloge iz 77. 
člena statuta KZS in iz 148. člena Pravilnika o strokovnem delu KZS 
(organiziranje vzrejnih pregledov, vodenje vzreje, strokovna pomoč 
lastnikom psov,…). Pobud in priporočil kluba VK ni dolžna upošte-

vati. Izkazalo se je, ugotavlja M. Sajovic, da sodelovanje z vzrejno 
komisijo, razen da SKBPP pripravi prostor za vzrejni pregled in objavi 
razpis, ni možno.

FINANČNI VIDIK
- stroški za strokovno delo enega sodnika za neto znesek 40,00 € 
na osnovi podjemne pogodbe s prispevki znašajo 72,07 €. Za tri so-
dnike je tako strošek dela 216,21 € brez potnih stroškov, prav tako 
niso upoštevani morebitna najemnina za prostor, stroški pogostitve 
za sodnike, delo osebja kluba.
PRIHODKI OD VP v preteklem obdobju: 17.10.2009 – 251,00 €; 
29.3.2008 – 517,00 €; 6.10.2007 – 293,50 €.
Iz navedenega je očitno, je povzela M. Sajovic, da je organizacija VP 
tudi ekonomsko slabo upravičena.

IZKUŠNJE PASEMSKEGA KLUBA
Izkušnje je predstavil g. Igor Rac, ki vodi pasemski klub za nemške 
doge. 
Poudaril je, da izkušenj še nimajo, ker bodo letos praznovali 1. oble-
tnico. Ob ustanovitvi so si postavili tri vprašanja:
1. Kje nastaja vzrejna politika?
2. Kako se postavljajo strokovna pravila vzreje?
3. Kakšna je pri tem vloga kluba?
Politika in pravila se postavljajo mimo klubov oz. z minimalnim sode-
lovanjem, tako klub VK zagotavlja le organizacijsko podporo. S tem, 
ko je VK samostojna, se ohranja tudi njena neodvisnost. 
Zato so se odločili, da se osredotočijo na osveščanje skrbnikov in 
vzrediteljev, pristojnosti za vzrejo v klubu ne želijo. Postavili bodo 
kriterije, spodbujali vzreditelje, da težijo k vzrejni odličnosti. Te kri-
terije za obstoječe skrbnike bodo jasno razložili preko medijev obve-
ščanja kluba. Vzreditelj, ki bo težil k vzrejni odličnosti, s kolki C ne 
bo paril. 
Pohvalil je prejšnji vzrejni pravilnik za BPP, ki je bil odgovor na teža-
ve, v katere je zašla pasma bernski planšarski pes. Prejšnji VP je po-
stavil za model za vse pasme, ki imajo težave. Žalosti ga liberalizacija 
novega VP, čeprav je to tendenca dandanes. Seveda je treba vzeti te 
pogoje kot minimalne pogoje, vzreditelje pa je potrebno pozvati, naj 
težijo k boljšim pogojem. 
Glede uskladitve pravil z matičnimi državami pa pravi, da bi bilo po-
trebno pogledati tudi velikost države. In ker je Švica majhna država, 
nima številčne populacije in bi brez liberalnih pogojev ostala brez 
svoje pasme. 
M. Sajovic je povedala, da je UO povabil vzreditelje, naj zastavijo 
vprašanja VK preko kluba; vprašanja članov bodo posredovana VK, 
odgovori pa objavljeni v sredstvih obveščanja kluba. Do sedaj so pri-
spela tri vprašanja.
Sledilo je vprašanje predsednice, ali je smiselno obdržati t.i. koncesi-
jo za vzrejo v okviru SKBPP ob konkurenčnih prednostih, ki jih imajo 
naši vzreditelji, če koncesije nimamo?

Razprava:
- M. Petretič: vzreditelje, ki bodo vzrejali po pravilih kluba, se pose-
bej oglašuje.
- I. Rac: vse stvari, pomembne za pasmo, je potrebno jasno objaviti 
in posebej izpostaviti vzreditelje, ki se poslužujejo strožjih kriterijev.
- A. Lah: oglašuje se člana ne glede na pripadnost klubu; kot član se 
je pridružil klubu zaradi tega, ker je imel le-ta vzrejo, ker se ve, da bi 
velika večina skrbnikov psov pazila na parjenje in mladiče, da bodo 
zdravi. Ker se je klub zavezal, da se bo z vzrejo ukvarjal, bi jo morali 
upoštevati, in ni sprejemljivo, da so se zamenjale 3 VK. Izbiro imajo 
le med 28 sodniki, ki so v delnih zborih sodnikov, in če jih vse zavrne-
mo, nam nihče ne more več soditi.
- M. Sajovic: gre za vprašanje sodelovanja z VK, ki ga sedaj ni. 
- A. Lah trdi, da imamo neformalno sodelovanje.
- J. Simčič: bila je potrebna liberalizacija pravil. Sprašuje pa se, če je 
res tako malo psov z displazijo, zakaj razburjanje. Vsak s C kolki bo 
moral pariti z A kolki.  Sama bi parila le zdrave pse in zato je opustila 
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pasmo buldog. Žal se težnja spreminja. Toda le 5 psov je prišlo na VP 
od 105 mladičev, ki se skoti na leto – kaj klub naredi za populacijo 
pasme?
- M. Sajovic: kaj se zgodi če psica s C kolki pari s samcem s kolki B? 
- J. Simčič: paritev se ne bo podpisala in se bo vzreditelja že na VP 
obvestilo, da mora pariti z A kolki. M. Sajovic je opozorila, da VP nima 
nikakršnega instrumenta sankcioniranja vzreditelja, ki teh opozoril 
ne bi upošteval.
- K. Potočnik: kaj se zgodi, če psica z B kolki pari s samcem s C kolki?  
- J. Simčič: tako se naj ne bi parilo po vesti vzrediteljev. Odgovor čla-
nov je, da se na vest vzrediteljev ne moremo zanašati.
- Miro Sajovic: ali je kdo sploh vprašal stroko, kako je s parjenjem 
z različnimi stopnjami kolčne displazije?  Sklepa, da ni nikakršnega 
sodelovanja med veterinarsko stroko in vzrejno komisijo.
- I. Rac: njegovo stališče je, naj se kinološka zveza ukvarja s stroko, 
ostali pa s članstvom. VP mora stvari dovoljevati in tudi preprečevati 
in ne le svetovati.

SKLEP št. 4: Z 22 glasovi za, 2 proti in 4 vzdržanimi je predlog za 
opustitev koncesije za vzrejo v okviru SKBPP sprejet. 

Ad 6/ Predlog spremembe DISCIPLINSKEGA PRAVILNIKA
Predlog delno spremenjenega Pravilnika o disciplinskem postopku je 
predstavil Janez Valič in so priloga zapisniku. Gre za nekatera določi-
la, ki pomenijo poenostavitev postopkov.

SKLEP št. 5: Sprememba Pravilnika o disciplinskem postopku je 
bila soglasno sprejeta.

Ad 7/ Predlog sprememb STATUTA
Predloge je predstavila M. Sajovic:

6. člen
Namen ustanovitve kluba je 
- izmenjava izkušenj pri negi, vzgoji, šolanju, prehrani, vzreji; 
- pomoč pri iskanju odgovornih in zanesljivih lastnikov za mladiče; 
- organiziranje prireditev (razstav, predavanj, ocenjevanj, ipd.) v 
skladu s pravilnikom o strokovnem delu in statutom KZS
- vodenje načrtne vzreje bernskih planšarskih psov  se spremeni 
v »načrtna vzreja bernskih planšarskih psov«
- vodenje evidence staleža psov »in vzrejne knjige« (označeno se 
izbriše) 
- izdajanje in vodenje evidence vzrejnih listin, kot jih predpisuje 
KZS (označeno se izbriše)
- osveščanje in izobraževanje bodočih lastnikov bernskih planšar-
skih psov 
- prizadevanje za dvig kvalitete vzreje pasme bernskih planšarskih 
psov 
- širjenje splošne kinološke kulture in razvijanja humanega in od-
govornega odnosa do psov ter vzpodbujati k izobraževanju in tekmo-
vanju na kinološkem področju.

7. člen
Namen in cilje klub uresničuje z izvajanjem naslednjih nalog:
- organizira tečaje vzgoje in šolanja psov ter izpite,
- organizira strokovna predavanja za svoje člane in člane drugih 
kinoloških društev,
- organizira posebne prikaze in predavanja za predšolske in osnov-
nošolske otroke, 
- organizira razstave, vzrejne preglede in tekmovanja psov, (ozna-
čeno se izbriše)
- organizira strokovne tečaje za vzreditelje, trenerje, kinološke so-
dnike in tetovirne referente,
- sodeluje s strokovnimi komisijami Kinološke zveze Slovenije,
- organizira srečanja s tujimi sorodnimi društvi,
- organizira kinološke dneve, na katerih lastnike in nelastnike psov 
seznanja z odgovornim odnosom do psov in okolja.

14. člen
Naloge skupščine so:
- sklepa o dnevnem redu,
- sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge akte kluba
- potrdi letni načrt dela kluba 
- sprejema finančni načrt in zaključni račun
- voli in razrešuje organe kluba

• predsednika/co kluba
• tri člane nadzornega odbora
• tri člane disciplinske komisije

- odloča o višini članarine,
- odloča o pritožbah zoper sklepe UO, NO in disciplinske komisije,
- odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organi-
zacijami,
- dokončno odloča o izključitvi člana iz kluba, (označeno se iz-
briše)
- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani kluba v 
skladu z
- namenom in cilji kluba,
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin kluba,
- sklepa o prenehanju kluba.

SKLEP št. 6: Spremembe statuta so bile soglasno sprejete. 

Ad 8/ Določitev višine članarine za tekoče leto
UO je na svoji zadnji seje sprejel predlog višine članarine za tekoče 
leto (članarina se zviša za 1 €, pristopnina se za isti znesek zmanjša):
 
• Člani – 25 eur
• Pristopnina – 5 eur
• Družinski člani - 12 eur
• Pristopnina – 3 eur
 
SKLEP št. 7: Predlagane višine članarin so bile soglasno sprejete.

Ad 9/ Plan dela za leto 2011 (Mojca Sajovic)

• CRES: 28. – 1. 5. 2011 
• Dve strokovni predavanji (homeopatija-fitoterapija, predavanje za 
vzreditelje o brejosti in porodu)
• SPOMLADANSKI in JESENSKI PIKNIK
• TRI ŠTEVILKE BILTENA
• 8. SPECIALNA RAZSTAVA V VRTOJBI – 12. 11. 2011
• Dokončanje prenove spletnih strani
• MIKLAVŽEVANJE predvidoma 3. december 2011
• VZREJNA KOMISIJA

• 26.3. – SPOMLADANSKI VZREJNI PREGLED
• 24.9. – JESENSKI VZREJNI PREGLED

Vse kinološke prireditve v okviru KZS so objavljene na spletni strani 
http://www.kinoloska-zveza.si/sl/razstave/seznam/ 

SKLEP št. 8: Plan dela za leto 2011 je bil soglasno potrjen.

Ad 10/ Razno

Pod to točko ni bilo predlogov, pripomb ali razprave.

Skupščina  je bila zaključena ob 19.15 uri.

Predsednica delovnega predsedstva:  Nina Barlič l.r.
Overitelja zapisnika: Igor Kjuder l.r., Anton Burjak l.r.
Zapisnikar: Valentina Humski l.r.
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Na podlagi 11.,14., 20. in 21. člena statuta Slovenskega kluba za bernske planšarske pse je skupščina Slovenskega kluba za bernske planšar-

ske pse dne 12.02.2011 sprejela naslednji

Pravilnik o disciplinskem postopku

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa disciplinske kršitve in ukrepe proti kršiteljem ter 
postopke in organe za ugotavljanje disciplinske odgovornosti in iz-
rekanja ukrepov. 
Postopek  se vodi v slovenskem jeziku.

2. člen
Disciplinski postopek po tem pravilniku se sme predlagati oziroma 
voditi le proti fizičnim osebam, ki so člani Slovenskega kluba za bern-
ske planšarske pse (v nadaljevanju: SKBPP).

II. TEMELJNA NAČELA POSTOPKA
3. člen

Pravilnik se uporablja za kršitve, storjene v Sloveniji in v tujini.

4. člen
Nihče ne more biti odgovoren za kršitev, ki v času storitve ni bila do-
ločena kot kršitev.

Član v postopku je odgovoren za kršitve, storjene namenoma ali iz 
malomarnosti.
Isto velja tudi glede povzročene materialne ali denarno določljive 
škode.

Disciplinska odgovornost nastane s storitvijo ali opustitvijo.

5. člen
Član v postopku ima pravico, da se zagovarja sam ali ima pooblašče-
nega zagovornika.
Zagovornik je lahko vsaka opravilno sposobna polnoletna oseba.
Članu v postopku se ni treba zagovarjati, če tega ne želi.

6. člen
Medsebojni osebni spori, žalitve in obrekovanja, ki ne pomenijo po-
sledic za klub oziroma za kinologijo nasploh, se ne smatrajo za disci-
plinsko kršitev  po tem pravilniku.

III. DISCIPLINSKI POSTOPEK

Stvarna pristojnost

7. člen
Disciplinski postopek vodi disciplinska komisija v sestavi treh članov, 
ki ji predseduje predsednik  
disciplinske komisije.

Začetek  postopka

8. člen
Disciplinski postopek se začne na pisno zahtevo člana ali organov 
kluba.

9. člen
Disciplinska komisija  lahko pozove predlagatelja in člana v postopku 
k udeležbi  zasedanja  komisije
o odločanju o uvedbi disciplinskega postopka in glavne obravnave .
Disciplinska komisija mora o zahtevi za uvedbo disciplinskega po-
stopka odločiti v 30 dneh s sklepom:

9.1  da disciplinskega postopka ne bo začela, če presodi, da ne gre za 
disciplinsko kršitev,   če ni nikakršnih dokazov, da je bila kršitev stor-
jena, če je kršitev zastarana ali če je bila  zahteva za uvedbo postopka  
pred začetkom zasedanja disciplinske  komisije pismeno umaknjena.     
9.2  da se prične disciplinski postopek.

Zoper sklep pod tč. 9.1 tega člena lahko predlagatelj postopka vloži 
ugovor Upravnemu odboru kluba v 8-ih dneh.
Zoper sklep pod tč. 9.2 tega člena ugovor ni dopusten.

O sklepu pod tč. 9.1 tega člena disciplinska komisija obvesti predla-
gatelja postopka

O sklepu pod tč. 9.2 se obvesti člana v postopku.
V primeru, da je član v disciplinskem  postopku prisoten na obravna-
vi, se lahko prične glavna obravnava.

Glavna obravnava

10. člen
Disciplinska komisija mora članu v postopku vročiti vabilo najmanj 
10 dni pred obravnavo, tudi če je glavna obravnava nadaljevanje po-
stopka iz 9. člena.

11. člen
Obravnava se prične s tem, da predsednik prebere zahtevo za uvedbo 
disciplinskega postopka, predsednik  zatem pozove člana v postop-
ku, da poda svoj zagovor in pismene dokaze. Po zagovoru mu člani 
komisije lahko postavljajo vprašanja. Če je v postopku več članov, 
podajo zagovor posamično, s tem. da član v postopku, ki se še ni za-
govarjal, ne more prisostvovati zagovoru drugih članov v postopku. 
Po zagovoru vseh članov v postopku je možno njihovo soočenje.

12. člen
Če predsednik disciplinske komisije ugotovi, da je bil član v postop-
ku na obravnavo pravilno vabljen in je vabilo izkazano s podpisano 
povratnico, pa svojega  izostanka ni opravičil ali opravičilo ni spreje-
mljivo ali da je zapustil glavno obravnavo, lahko sklene, da se obrav-
nava opravi v njegovi odsotnosti. 
Obravnava se lahko opravi v njegovi odsotnosti, če je izkazano, da 
vabljeni dvakrat ni sprejel pravilno naslovljenega vabila.
V postopku se lahko po potrebi zaslišijo morebitne priče ali izvedenec 
ustrezne stroke.

Zapisnik

13. člen
Na obravnavi se piše zapisnik. Zapisnik piše zapisnikar tako, da mu 
predsednik glasno narekuje njegovo vsebino. Stranke v postopku 
lahko dajejo pripombe in zahtevajo, da se določene navedbe vnesejo 
v zapisnik. Zapisnikarja določi predsednik disciplinska komisije iz-
med članov komisije ali kluba.

Zapisnik podpišejo vsi člani disciplinske komisije in zapisnikar, ni pa 
potrebno, da ga podpišejo stranke v postopku.

Odločitev disciplinske komisije in razglasitev sklepa

14. člen
Po posvetovanju in glasovanju disciplinska komisije razglasi svojo 
odločitev, s katero lahko: 



10 - 1/2011

PRILOGA

Z namenom skrbeti za zdravje in tipičnost bernskih planšarskih psov ter s poudarkom na zaščiti populacije bernskih planšarskih psov v lasti 
članov Slovenskega kluba za bernske planšarske pse je upravni odbor na svoji seji dne 23.3.2011 sprejel naslednja

VZREJNA PRIPOROČILA
I.  Splošni določbi 

1. člen
(vsebina priporočil) 

Priporočila opredeljujejo pogoje glede vzreje bernskega planšarske-
ga psa (v nadaljnjem besedilu: BPP), postopka pridobitve vzrejnega 
dovoljenja, prepovedi vzreje, starosti živali pred pridobitvijo vzrej-
nega dovoljenja, načina paritve, pregledov legla in ostalih obvezno-
sti, na katere prostovoljno pristaja vzreditelj.  

2. člen
(obveznosti) 

S podpisom se vzreditelj, član Slovenskega kluba za bernske planšar-

ske pse (v nadaljnjem besedilu: SKBPP), prostovoljno obveže spošto-
vati ta priporočila. SKBPP bo podpisnike priporočil objavil na svojih 
spletnih straneh in promoviral njihovo vzrejno odličnost. 

II.  Pogoji 

3. člen
(prijava k vzrejnemu pregledu) 

Ob prijavi k vzrejnemu pregledu morajo psi in psice ter njihovi skrbni-
ki izpolnjevati naslednje pogoje: 
• imeti morajo rodovnik, ki ga priznava FCI; 
• vpisani morajo biti v slovensko rodovno knjigo Kinološke zveze Slo-
venije (v nadaljnjem besedilu: KZS); 

14.1 ugotovi odgovornost člana v postopku za storjeno kršitev in mu 
izreče disciplinski ukrep
14.2 oprosti člana v postopku
14.3 zavrne zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka

O odločitvah iz predhodnega odstavka tega člena mora disciplinska 
komisije članu v postopku in predlagatelju uvedbe postopka izdati 
pisni sklep v roku 15 dni po sprejeti odločitvi.
Odločitev mora vsebovati sklep, obrazložitev in možnost pritožbe na 
skupščino kluba kot pravni poduk. Podpiše jo predsednik disciplinske 
komisije.

IV.  DISCIPLINSKE KRŠITVE

15. člen
Disciplinsko kršitev stori, kdor:
15.1 krši določila statuta, kodeksa etike ter drugih splošnih in stro-
kovnih aktov SKBPP, sklepe organov SKBPP ter zakonske in druge 
akte s področja kinologije.
15.2 uveljavlja samovoljo, izkorišča svoj položaj ali na nedovoljen 
način posega v pristojnost posameznih organov SKBPP.
15.3 deluje v nasprotju s politiko in cilji vzreje in vzgoje psov v SKBPP.
15.4 na kakršen koli način škoduje interesom SKBPP oziroma kinolo-
giji nasploh, mu jemlje ugled in zmanjšuje klubska prizadevanja za 
čim večje uspehe in dosežke pri vzgoji in vzreji pasme in mu povzroča 
moralno ali materialno škodo

16. člen
Za hujše kršitve je šteti zlasti tiste:
16.1 ki so povzročile večjo materialno ali moralno škodo SKBPP (če je 
prizadet klubski ugled).
16.2 ki so storjene z zlorabo položaja oziroma samovoljo člana.
16.3 ki merijo na razbijanje enotnosti SKBPP.
16.4 ki so storjene z zelo malomarnim opravljanjem funkcij ali zadol-
žitev v SKBPP.
16.5 ki grobo kršijo politiko SKBPP na področju kinologije in zmanj-
šujejo njegova prizadevanja za čim večje dosežke in uspehe, zlasti pri 
vzgoji in vzreji pasme.
16.6 ki kršijo zakonodajo s področja zaščite živali in ljudi.
16.7. ki kršijo določila kodeksa etike.

V. DISCIPLINSKI UKREPI

17. člen
Za kršitve izreka disciplinska komisija naslednje sklepe:
• opomin za  kršitve

• javni opomin in izključitev iz članstva kluba za hujše kršitve

Javni opomin in izključitev iz članstva kluba se po pravnomočnosti 
objavi v klubskem glasilu.

18. člen
Za objavo in izvršitev pravnomočnih sklepov iz 17. člena tega pravil-
nika je zadolžen Upravni odbor SKBPP.

Ugovor in pritožba
19. člen

Član v postopku in vlagatelj zahteve za uvedbo disciplinskega po-
stopka imata pravico pritožbe proti odločitvi disciplinske komisije v 
roku 15 dni od prejema pisnega odpravka sklepa.
Pritožba se naslovi na skupščino kluba in mora biti obrazložena, da-
tirana in podpisana.
Pritožba zadrži izvršitev sklepa do odločitve skupščine, ki je dokonč-
na .

VI. ZASTARANJE

20. člen
Začetek in vodenje disciplinskega postopka zastara po enem letu od 
dneva, ko se je izvedelo za kršitev in storilca, oziroma po treh letih od 
dneva, ko je bila kršitev storjena.

VII. NADOMESTILO ŠKODE

21. člen
V kolikor se v disciplinskem postopku ugotovi  škoda, povzročena z 
disciplinsko kršitvijo, komisija napoti oškodovane na poravnalni ali 
tožbeni postopek .

VIII. KONČNE DOLOČBE

22. člen
Pravilnik začne veljati z dnem sprejema na skupščini SKBPP. Objavi se 
ga v klubskem glasilu.

Predsednica SKBPP:
Mojca Sajovic l.r.
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• imeti morajo pridobljeno oceno zunanjosti, ki se pri živalih oce-
njuje pri starosti najmanj 15 mesecev; 
• opraviti morajo rentgenski pregled kolkov in komolcev in pridobi-
ti ob pregledu strokovno mnenje Veterinarske fakultete v Ljubljani. 
Iz tujine se priznava le rentgenski pregled s strokovnim mnenjem, 
pridobljenim na veterinarskih fakultetah na Dunaju, v Münchnu in 
v Utrechtu. 

4. člen
(vzrejno dovoljenje) 

Vzreditelj prijavi žival na vzrejni pregled, če ob vzrejnem pregledu ta 
izpolnjuje naslednje pogoje: 
• ocena zunanjosti mora biti najmanj prav dobra; 
• zobovje mora biti škarjasto, izjemoma so dovoljena odstopanja v 
skladu s standardom pasme; 
• stopnja kolčne displazije (HD) ne sme biti večja od B2; 
• stopnja komolčne displazije (ED) ne sme biti večja od 0; 
• žival mora biti prosta displazije ramenskih sklepov (OCD 0); 
• žival mora imeti tipičen značaj v skladu s standardom pasme (ne 
sme kazati znakov plašnosti, nezaupljivosti, biti mora strpna do ljudi 
in drugih živali, dopustiti mora merjenje, otipavanje, pregled zobov-
ja). 

5. člen
(rentgensko slikanje)

Živali morajo biti ob rentgenskem slikanju kolkov in komolcev stare 
najmanj 20 mesecev. 

6. člen
(vzrejna prepoved)

Glede na standard pasme vzreditelj ne bo uporabljal za vzrejo živali, 
ki imajo naslednje hibe: 
• razklan smrček in/ali volčje žrelo; 
• modro ali marmorirano oko; 
• krajša ali sršeča dlaka; 
• pomanjkanje trobarvnosti; 
• osnovna barva kožuha ne sme biti drugih barv, kot je črna; 
• manjkajoči testis ali bolezenske spremembe na enem ali obeh te-
stisih; 
• vidni bolezenski znaki na rodilih psice (malformacije na sramnici 
ali nožnici, kronično vnetje maternice); 
• stopnja kolčne displazije, ki je večja od B2; 
• stopnja komolčne displazije, ki je večja kot 0; 
• displazija ramenskega sklepa; 
• dedne bolezni (hude bolezenske spremembe kostne mase, srčne 
napake, bolezni ledvic in rodil, hemofilija, diabetes in epilepsija); 
• bolezenske spremembe na očeh, če se napake ugotovijo pri pre-
gledu (svetlo oko, entropij oziroma ektropij, tudi v primeru, če je bil 
opravljen kirurški poseg, oči različnih barv); 
• napake zobovja: progenija zgornje ali spodnje čeljusti, manjkajo-
či zobje, deformacije ali atrofija zobovja, nadštevilčni zob; 
• prestrašeni, plašni, agresivni, prekomerno nervozni, nezaupljivi 
in popadljivi psi. 
Če živalim manjka zob zaradi mehanske poškodbe, je potrebno ob 
prijavi na vzrejni pregled predložiti veterinarsko potrdilo. 
Vzreditelj šteje za vzrejno prepoved tudi, če se ugotovi, da je: 
• žival nosilec dednih oziroma konstitucijskih napak; 
• žival v zelo slabi zdravstveni ali plemenski kondiciji; 
• žival brez ustreznih nastanitvenih in zoohigienskih pogojev. 

7. člen
(ugotovitveni postopek)

V kolikor obstaja utemeljen sum, da je pes z vzrejnim dovoljenjem 
oplodil psico brez vzrejnega dovoljenja, mora upravni odbor SKBPP 
izpeljati ugotovitveni postopek v tej zadevi. V primeru potrditve 
suma take paritve se šteje, da gre pri lastnikih obeh živali za kršitev 
Kodeksa etike SKBPP. 

8. člen
(starost vzrejnih živali) 

Najnižja starost, pri kateri se lahko psico uporabi za vzrejo, je 24 me-
secev. 
Prvo leglo mora imeti psica do dopolnjenega petega leta starosti. 
Najvišja starost za psa v vzreji ni določena, pogoj pa je, da ima ta 
ustrezno telesno, oploditveno in plemensko kondicijo. Najvišja sta-
rost za psico v vzreji je dopolnjeno osmo leto starosti. 
Samca se v koledarskem tednu (od ponedeljka do nedelje) sme pripu-
ščati največ k dvema psicama. 

9. člen
(izbira partnerjev za paritev) 

Skrbnik živali praviloma partnerje za paritev prosto izbira. Vzreditelj 
mora vzrejo usmerjati ciljno in preudarno, z namenom izboljšanja 
pasme. V ta namen naj bi se posluževal svežih paritvenih kombinacij 
oz. iskal kombinacije, ki bi doprinesle k širjenju genetskega potenci-
ala v Sloveniji. 
Za paritev psice s psom iz tujine mora vzreditelj preveriti rtg izvide 
kolkov in komolcev ter ramenskih sklepov ne glede na to, ali se v ma-
tični državi psa zahteva vzrejno dovoljenje ali ne.

10. člen
(preverjanje živali pred paritvijo)

Skrbniki živali se morajo pred njihovo paritvijo prepričati, da imata 
oba partnerja: 
• za paritev veljaven rodovnik, ki ga priznava FCI; 
• opravljen vzrejni pregled; 
• dokazilo o ustreznosti kolčnih in komolčnih sklepov; 
• primerno vzrejno starost. 

11. člen
(prijava paritve)

Po vsaki paritvi, opravljeni v Sloveniji ali v tujini, je potrebno izpol-
niti obrazec »Prijava paritve« in en izvod poslati na naslov SKBPP. S 
tem vzreditelj zagotovi tudi objavo na spletnih straneh SKBPP.

12. člen
(prijava in prvi pregled legla)

Skrbnik psice mora enemu od pooblaščenih vzrejnih referentov, ki ga 
določi SKBPP, prijaviti leglo najkasneje v treh dneh po rojstvu mla-
dičev. 
Vzrejni referent mora po ogledu legla po četrtem tednu starosti mla-
dičev legla izpolniti obrazec »Pregled legla« in ga poslati na naslov 
SKBPP. Prepovedano je pokončati zdrave mladiče. Če vzrejni referent 
pri pregledu legla ugotovi pri mladičih vidne napake, le te vpiše v 
obrazec kot opombo. 
Skrbnik psice je dolžan poskrbeti, da doktor veterinarske medicine 
odstrani slednike (peti prst) na zadnjih nogah in uspava mladiče s 
prenatalnimi napakami v razvoju, kot so na primer volčje žrelo ali 
razklan smrček, oziroma če se po rojstvu mladičev pokažejo na njih 
večje telesne napake, ki jih strokovno oceni in potrdi doktor vete-
rinarske medicine na predlog pooblaščenega vzrejnega referenta. 
Odstranitev slednikov in humano pokončanje mladičev opravi doktor 
veterinarske medicine najkasneje v treh dneh po njihovem rojstvu. 

13. člen
(pred oddajo mladičev)

Mladiče je prepovedano oddajati novim skrbnikom pred devetim te-
dnom starosti in preden so označeni v skladu z veljavnimi predpisi 
(mikročip). Biti morajo zdravi in večkrat redno po programu tretirani 
proti notranjim zajedavcem. Preventivna cepljenja so opravijo med 
sedmim in devetim tednom starosti. Skrbnik psice je dolžan sporočiti 
podatke o mladičih SKBPP, prav tako naslove njihovih novih skrbni-
kov, če se ti s tem strinjajo, na predpisanem obrazcu. 
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14. člen

(poporodni premor psice)
Poporodni premor psice je odvisen od njene zdravstvene, starostne 
in plemenske kondicije ter od števila živorojenih mladičev v zadnjem 
leglu. 
Psica ima lahko v enem koledarskem letu le eno leglo. 
Če je imela psica v prejšnjem leglu enega do dva mladiča, je ponovna 
paritev možna v naslednjem pojatvenem ciklusu (estrusu). Tovrstna 
izredna paritev je dovoljena samo enkrat v plemenskem obdobju psi-
ce. 
Če je imela psica v prejšnjem leglu tri do osem živorojenih mladičev, 
se izpusti en ciklus, v primeru nad osem mladičev pa dva ciklusa.

III. Obveznosti 

15. člen
(prehrana, nega in oskrba)

Skrbnik doječe psice mora imeti osnovno znanje o prehrani, negi in 
oskrbi psice ter njenih mladičev in sicer od njihovega rojstva pa do 
oddaje novim skrbnikom. Psici in mladičem mora biti vedno na razpo-
lago ustrezna hrana, poskrbljeno pa mora biti tudi za njihovo nego. 
Za dohranjevanje legla se uporablja že pripravljena ustrezna hrana 
za mladiče velikih pasem (briketi). 
Živalim mora biti vedno na razpolago dovolj sveže vode. 

16. člen
(kotilnica)

Kotilnica mora prostorsko in opremsko ustrezati pogojem za vzrejo 
velikih pasem. Vsaka kotilnica mora imeti pokrit prostor in prostor za 
izpust živali (tekališče) v bližini skrbnikovega bivališča. 
Kotilnica mora biti suha in zaščitena pred prepihom. Stene in tla mo-
rajo biti dobro izolirani. Narejeni morajo biti iz materialov, ki se dajo 
mokro čistiti in razkuževati. Prostor mora biti primerno velik, dobro 
dostopen, zračen, z dovolj dnevne svetlobe. Za legla, ki so skotena 
pozimi in za številčna ali slabotna legla (predčasno rojeni mladiči 
ali mladiči z manjšo poporodno težo), mora biti zagotovljeno tudi 
ogrevanje. 
Kotilni prostor mora imeti ustrezno nedrsečo podlago, psici pa mora 
omogočati dovolj prostora, da se lahko zadovoljivo giba (priporoče-
ne mere kotišča 145 x 90 x 80 cm). Dovolj površine je treba nuditi tudi 
številčnejšemu leglu. Psici mora biti omogočeno, da se lahko umakne 
pred mladiči (pregraden prostor). 

Po vsaki oddaji mladičev se mora kotilnica in prostor za izpust teme-
ljito mehansko očistiti in oprati ter razkužiti. Razkužila se uporablja 
izključno po navodilu proizvajalca. 

17. člen
(prostor za izpust)

Prostor za izpust živali (v nadaljnjem besedilu: tekališče) mora biti 
po svoji velikosti in gibalnih potrebah pasme BPP prilagojen tako, da 
se lahko psica in mladiči nemoteno prosto gibljejo. Tekališče mora 
imeti tla iz naravnih materialov (prod, pesek, trava in podobno), 
imeti mora tudi neposredni dostop do kotilnice ali vsaj pokrito, pred 
vetrom zavarovano ležišče, katerega tla morajo biti zaščitena pred 
mokroto in mrazom. Če je tekališče ograjeno, mora biti ograja stabil-
no (fiksno) izdelana, da živali ne morejo pobegniti, živalim pa ne sme 
povzročati poškodb. Tekališče mora biti pestro urejeno, s sončnimi in 
senčnimi mesti, mladičem naj nudi možnost za igranje. 
Glede na število mladičev v leglu so normativi za tekališče sledeči: 
• osem mladičev: najmanj 40 m2; 
• več kot osem mladičev: najmanj 50m2. 

18. člen
(ostale obveznosti)

Poleg obveznosti, navedenih v teh priporočilih in v strokovnih aktih 
KZS, je skrbnik živali dolžan sporočiti SKBPP vse dedne in konstitucij-
ske bolezni ter pogin vzrejne živali v roku 7 dni. 

IV.  Disciplinske kršitve

19. člen
(disciplinske kršitve)

Kršitev teh priporočil pomeni kršitev Kodeksa etike SKBPP in se 
obravnava v skladu s Pravilnikom o disciplinskem postopku.
Vzreditelj, ki krši ta priporočila, izgubi tudi pravico do objave najave 
legel na spletnih straneh SKBPP. 

Upravni odbor SKBPP
Mojca Sajovic, predsednica

LETNO POROČILO O DELU VZREJNE KOMISIJE ZA LETO 2010 
Moje poročilo bom začela s dejstvom, da je vzrejna komisija 

dolžna podati poročilo o delu izključno delnemu zboru sodni-
kov KZS in KSV KZS, nikakor pa ni dolžna podajati poročila na 
skupščini kluba, pod katerim okrilem deluje. Vzrejna komisija je 
suverena — izvoli in potrjuje jo le delni zbor sodnikov, potrdi pa 
KSV in U0 KZS. VK je sestavljena iz 5 kinoloških sodnikov za pa-
smo in je za svoje delo odgovorna le delnemu zboru sodnikov, 
ki jo je izbral. (147.člen PSD KZS). 

S tem sem želela vsem prisotnim pojasniti, da sem na dana-
šnji skupščini prostovoljno in nikar ne zato, ker naj bi iz tol-
mačenja posameznikov klub imel »koncesijo za vzrejo«. Vzrejo 
vodi izključno le vzrejna komisija in to vseh BPP v RS in ne le 
članov tega ali katerega koli kluba. 

Na lanski redni letni skupščini je bilo moje poročilo o delu 
vzrejne komisije zelo kratko, saj smo delovali le dva meseca. 
V letu 2010 smo imeli 3 redne seje in 15 korespondenčnih, saj 

vsak primer vedno rešujemo skupaj. Dne 1.6. smo organizirali 
delni zbor sodnikov za BPP in izdali nova pravila o vzreji. 

Izvedli smo dva redna vzrejna pregleda in 6 izrednih. Izdali 
smo 29 vzrejnih dovoljenj ( M-7, F-22). Oceno zunanjosti smo 
opravili za 3 samice in enega samca. Na prvi vzrejni pregled je 
pristopilo le 5 berncev, vse ostalo so bile podaljšave. Ta poda-
tek je zelo zaskrbljujoč, saj se na leto poleže cca 100 mladičev 
— lani se jih je poleglo kar 105, letošnja številka pa mi žal še ni 
bila posredovana s KZS. Vse že pregledane plemenke in pleme-
njake smo si ponovno ogledali, ostalo jih je le še nekaj, ki se 
bodo verjetno udeležili letošnjega spomladanskega vzrejnega 
pregleda. 

V lanskem letu smo potrdili 22 prijav paritev; ugotovili smo, 
da jih je bilo 8 neuspešnih. Za izbiro plemenjaka iz tujine se je 
odločilo 15 lastnikov psic. Naši vzreditelji so prijavili v lanskem 
letu 12 legel, kar je 5 manj kot lansko leto. 
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Kmalu po prevzemu funkcije predsednice VK sem od predsednice dobila arhiv in ugotovila, da je prejšnja vzrejna komisija delo-

vala brez poslovnika o delu. Nikjer v arhivu nisem našla nobenega zapisnika seje prejšnje VK. Ugotovila sem tudi, da v arhivu ni bilo 
nobenega bernca, ki bi mu izrekli vzrejno prepoved zaradi displazije kolčnega ali komolčnega sklepa. Iz poročila sem ugotovila, da 
je bilo v obdobju 2007 — 2009 od vseh pregledanih psov izdana le 4 pogojna dovoljenja in ena vzrejna prepoved. Sprašujem se, ali 
so bili prej privedeni res tako dobri psi ali pa se psi z slabimi rtg izvidi sploh niso udeleževali VP, ker so bili že ob prijavi eliminirani. 

Kot je bilo zapisano v starem pravilniku o pogojih vzreje, so bili za ogled legel s strani kluba pooblaščeni le 4 vzrejno-tetovirni 
referenti. Ta zahteva je popolnoma v nasprotju s 27. členom PSD KZS, ki navaja, da leglo popiše tetovimi referent KZS, vzrejni refe-
rent pristojnega organa pa si lahko po lastni presoji ali po sklepu strokovnega organa (op. to je VK in ne klub) leglo ogleda. Meseca 
marca sem poslala vsem štirim referentom dopis in jih zaprosila, da mi pošljejo poročilo o pregledu legel v letu 2009. Prejela sem 
le odgovor od g. Sajberta ter kratko sporočilo od dr. Petriča, ki v letu 2009 ni pregledal nobenega legla BPP. Ostala dva referenta 
dr. Štrkalj in dr. Levstek na dopis nista odgovorila. Tudi v letu 2010 sem prejela le 3 obrazce o pregledu legla od g.Sajberta, kar po-
meni, da ali obrazci ne prihajajo na naslov VK ali pa jih ostali referenti ne izpolnjujejo. V začetku leta mi je ga.predsednica izročila 
člansko izkaznico kluba in mi povedala, da po 16. členu statuta kluba s prevzemom funkcije predsednice VK postanem tudi član UO 
kluba kot strokovni vodja kluba. Funkcijo sem sprejela in se tudi skoraj vedno udeleževala sej UO. Žal sem zelo površno prebrala 
statut kluba, v katerem ni nikjer zapisano, da je strokovni vodja predsednik VK oz. v statutu ta funkcija sploh ni opredeljena. 

Ko sem prejela prvo glasilo revije Moj berni, sem na prvi strani prebrala kritiko na račun dela VK, ki me ni nič presenetila. Na 
seji UO sem zaprosila, da bi glasilo poslali tudi vsem ostalim 4 članom VK, vendar je bila moja prošnja zavrnjena. Obrazloženo mi 
je bilo, da je glasilo namenjeno le članom kluba. Le nekaj dni po tej seji sem sama in tudi ostali 4 člani brez, da bi vedeli za ta 
incident, prejeli revijo Bernimanija, ki ga izdaja klub PILBPP. Enako kot z veseljem preberemo Bernimanijo, bi brali tudi Moj berni. 

Vzrejna pregleda sta bila tudi sporna za nekatere člane kluba. Na prvi vzrejni pregled ni prišel niti en predstavnik UO, tako da 
sem bila blagajničarka kar sama. G. Janežič je na pregled pripeljal svoja psa in mi nato tudi pomagal, za kar se mu zahvaljujem; 
na naslednji seji UO sem izrekla kritiko na ta odnos in se je za jesenski vzrejni pregled uredilo. Le prostor, ki je zelo dober, ni imel 
sanitarij, kar smo tudi za v bodoče uredili. Želja naše VK je, da bi bil jesenski VP nekje na Štajerskem oz. vsako leto drugje, da bi se 
lastniki ne vozili vedno le v Grosuplje. 

Popravili smo protokol pregleda, ker se nam je zdel preveč tog. Vem, da se večina z novim protokolom strinja, le redki pa to tudi 
povedo na glas. Ne razumemo zakaj bi morali določevati točen prihod na pregled, saj vsak lahko malo počaka in se med tem tudi 
druži z ostalimi lastniki. Na prvem pregledu smo člani VK zaradi urnika gledali v zrak 45 minut, ker so se trije lastniki opravičili. 
Zato smo urnik opustili. 

Tudi oddajo vloge za paritev samice v tujini smo skrajšali na razumni rok. Vem, da se mora ozaveščen vzreditelj o paritvi z lastni-
kom plemenjaka dogovarjati čim prej, vendar se nam je zdel rok 2 mesecev za oddajo vloge predolg.Lastniki samic imajo pravico, 
da si sami izbirajo samca; naša VK je le svetovalni organ. Za bodoče leglo odgovarja lastnik in ne VK. Izjemoma pa seveda lahko 
kakšno paritev naša VK odsvetuje, če samec ne bi odgovarjal našim pravilom ( pravila FCI-ja ). 

Po objavi rezultatov vzrejnega pregleda v reviji Kinolog sem ugotovila, da se moje pojmovanje o pasmi razlikuje od pojmovanja 
nekaterih članov UO. Člani U0 sprejemajo in pomagajo le tistim lastnikom BPP, ki so člani kluba, vsi ostali BPP pa za njih skorajda 
niso pomembni. Nismo pričakovali, da bo klub delal »reklamo« za nečlane, vendar smatramo, da bi seznam vzrejno pregledanih 
BPP morali objaviti v celoti, saj je VK je zadolžena za vse BPP v Sloveniji. Iz prijav paritev namreč ugotavljam, da je vse več lastnikov 
psov članov teritorialnih društev. 

Pri pregledu paritev ugotovljamo, da se vedno bolj zapletamo v ozke kroge. Slovenskih plemenjakov se skoraj nič ne uporablja 
(lani je parilo le 5 slov. plemenjakov), zelo pa se poslužujete tujih plemenjakov. Pri tem delate škodo pasmi, saj izbirate iste sam-
ce. (op. najprej se pari Pikica z Bobijem, čez en mesec pa k te istemu Bobiju pride na paritev še Agica). Če bomo tako nadaljevali 
bodo imeli bodoči vzreditelji čez pet preveč zaprt krog paritvenih možnosti. 

Največ hude krvi pa je seveda povzročil novi pravilnik. Klub ima res »koncesijo za vzrejo«, kar pa ne pomeni, da o vzreji stro-
kovno tudi odloča. Predsednica je bila povabljena na ta zbor, katerega pa se ni udeležila. Da smo držali pravilnik v »tajnosti« je le 
delna resnica. O pravilniku nismo hoteli debatirati, dokler nam ga ni potrdila KSV in UO KZS, ki sta organa »nad nami« . Zagota-
vljamo vam le, da smo v novih pravilih upoštevali vse novosti, ki jih o vzreji predpisuje FCI, KZS in več slovenskih zakonov. Poleg 
tega smo tudi bolj upoštevali vzrejni pravilnik matične dežele. S to izjavo se nekateri ne bodo strinjali z nami, saj smo že slišali, 
kako so celo Švicarji pohvalili prejšnja pravila. Z besedo jih lahko hvalijo — super, zakaj pa potem svojih ne popravijo. Pravilniki 
niso nespremenljivi in tudi naš se bo sigurno v doglednem roku spremenil. Lahko, da smo se pri ramenskem sklepu preveč ozirali 
na Všpp — počakajmo na rezultate in kar bo potrebno v prid vzreji bomo popravili oz. dopolnili. 

Ugotavljam, da se z idejami nekaterih članov UO na račun pravil ne strinjamo. Nesramno bom povedala, da mi je pravila pohva-
lilo kar nekaj članov UO, vendar jih ne bom imenovala in s tem kompromitirala. 

Spletna stran je tako slabo ažurirana, da so kot člani VK vpisani še vedno stari člani VK ( primer: vzreja od A do Ž). Upam, da se 
bo sedaj, ko se stran ažurira to uredilo. 

Moje poročilo končujem z izjavo, da pri vzreji niso pomembni le rtg izvidi, pomembno je celostno gledanje. V veljavnem FCI 
standardu pasme so naštete vse diskvalifikacijske napake, o katerih pa se v klubu skoraj nič ne govori. Tudi zunanjost je za dobre 
vzrejne rezultate zelo pomembna. 

Jelka Simčič
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Vse člane kluba prosimo, da pri nakupu pokažejo veljavno člansko izkaznico, ker vam  v 
nasprotnem primeru žal ne bodo obračunali popusta!!!
• Veterina Laško

V centru za fizikalno terapijo (Marija Gradec 36 a) članom kluba nudijo 
10%-ni popust za magnetoterapijo, t.j. alternativno metodo zdravljenja 
po principu magnetne resonance za blaženje težav pri artritisu, spondi-
litisu , artrozi...

• Veterinarska bolnica Ptuj d.o.o.

Ambulanta za male živali, Ormoška cesta 28, Ptuj (Emil Senčar, dr.vet.
med.): nudi članom 10% popusta pri pregledu v ambulanti, brezplačno 
stiskanje perianalnih žlez, brezplačen pregled zobovja, 10% popusta v 
trgovini Dr. ZOO na vse artikle razen zdravil.

• Aljaž Laharnar – sobodajalec

Slap ob Idrijci 25, Slap ob Idrijci:  nudi članom 10% popust za najmanj 
3 dnevni najem Apartmaja Foni Cvetkova 35, Cerkno, nudi članom biva-
nja enega psa (ali drugega hišnega ljubljenčka) v apartmaju brez zara-
čunavanja dodatnih stroškov, možnost nakupa dnevna smučarske karte 
za Smučarski center Cerkno z 10% popustom, možnost nakupa dnevne 
karte za obisk plavalnega bazena in savn s 30% popustom.  http://www.
apartma-cerkno.com/

• Cremona

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

• Gostilnica - kavarna Marjanca

Kolodvorska ulica 5, Kamnik, tel: 01 839 26 78, nudi 10% popust pri sto-
ritvah, berniji dobrodošli!

• Spletna trgovina www.malezivali.com  

nudi vsem članom društva kluba bernskih planšarskih psov, pri nakupu v 
spletni trgovini 10% popusta. Izbirate lahko med cca. 3000 artikli, med 
pasjimi hranami Eukanuba, Belcando, Royal Canin, Hill`s, Technical Pro 
- Plan, Regal, Pro Pac, NutraGold, Cibau, Taste of the Wild, Fish4Dogs, Bo-
sch, Dog Chow, Dogland ter ostalim prodajnim programom za pse, mačke, 
za ribnike, akvarije,  plazilce, ptice... Pri naročilu nad 42€ vam ob 10% 
popustu naročene artikle tudi brezplačno dostavimo! Pri naročilu do 42€ 

plačate stroške dostave 4,50€. Za artikle na zalogi (naročene do 14. ure) 
je dostava naslednji delovni dan. Naročilo lahko oddate preko spletne tr-
govine ali nas pokličete na tel. št. 02 843 17 83. Popust ne velja za artikle 
v akciji. Popusti se ne seštevajo. Tel.: 02 843 17 83, Fax.: 02 843 17 84, 
email: trgovina@malezivali.com ,www.malezivali.com . Preden zaključi-
te in oddate naročilo, vpišite v opombe, da ste član Slovenskega kluba za 
bernske planšarske pse.

• Arden Grange

Vrhunska popolna suha hrana za pse in mačke na osnovi svežega piščan-
ca ali lososa brez umetnih barvil in konzervansov. Posebej primerna za 
delovne in razstavne pse, ter za pse z alergijami, saj ne vsebuje rdečega 
mesa, pšenice, soje in mlečnih izdelkov. Več informacij o sestavi hrane 
najdete na internetni strani www.avanturist.si.Člani SKBPP imajo pri na-
kupu 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 2990 88 ali e-mailu: info@avanturist.
si.

• Pikin butik

Popust pri nakupu vseh izdelkov v višini 5% v trgovinah Pikin butik:

Pikin butik, Čebelarska 19 b, 1000Ljubljana - Dravlje, tel. 0l 519 71 88, 
Pikin butik, Ormoška cesta 100, 2250 Ptuj, tel.: 02 77 11 612, Internetna 
trgovina Pikin butik, www.pikinbutik.si, e-mail: info @pikinbutik.si.

• City Dog, Ljubljana

Sprehajanje psov, varstvo in oskrba psov na vašem domu, oskrba drugih 
domačih živali, šolanje psov, svetovanje, dobava kvalitetne pasje in ma-
čje hrane, prevozi psa ali drugih hišnih živali k veterinarju, v salon....tel. 
051 624 458 , e-mail:info@citydog.si Ta email naslov je zaščiten pred 
spam roboti, za ogled morate imeti omogočen Javascript (Alenka Spaz-
zapan) - 5%-ni popust za člane!

• Veterina Jagodič d.o.o.

Dušan Jagodič, DVM, Dole 9, 3230   Šentjur pri Celju: popust pri veteri-
narskih, terapevtskih in diagnostičnih storitvah brez zdravil v višini 12% 

pri plačilu v gotovini oz.  10 %  pri negotovinskem plačilu, popust pri 
nakupu hrane in pripomočkov v višini 7%  pri plačilu v gotovini oz. 5% pri 
negotovinskem plačilu.

 • Frizerski salon Petra

Dolenjska cesta 250, 1291 Škofljica nudi članom kluba popust pri stori-
tvah, 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, tel: 01 515 15 60, GSM: 041 750 676,web: www.vrami.si, 
e-mail: info@meradog.si

• Rentgensko slikanje kolkov in komolcev ter ramenskih sklepov

na Kliniki za kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete, Univerza v 
Ljubljani, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana. Za člane kluba klinika nudi 
10%-ni popust in brezplačen klinični pregled psa, obvezna je telefonska 
najava na tel. 01 4779 277. Pes mora biti pred slikanjem tešč, za celoten 
proces si vzemite približno uro in pol časa.

• Pletilstvo Jakopina

Dvorje 22, 4207 Cerklje, tel. 04 252 15 73; nudi pri nakupu izdelkov v 
svoji trgovini članom kluba 10%- ni popust. Na zalogi so nogavice in pu-
loverji z motivom bernija ter veliko kakovostnih modnih pletenin.

• Univerzalna metla

z gumijastimi ščetinami V oblike za pometanje brez prahu, idealna za či-
ščenje vseh vrst talnih površin znotraj in zunaj hiše, edina učinkov1to 
odstranjuje dlake, blato iz talnih oblog, vodo, sneg, pri pometanju ne 
dviguje prahu in dlak, pripomoček pri pomivanju gladkih površin. 10% 
popusta za člane kluba. krtača za oblazinjeno pohištvo, obleko,… ena-
kih lastnosti! Dostava na dom, naročila: Ludvik Lendvaj, Borova vas 13, 
Maribor, tel. 02 421 57 74, GSM 041 751 619; http://www.nelirena-sp.si.

• Gali d.o.o.

Ljubljana, Linhartova 66 - Martin Simončič: trgovina - 5% popusta nad 
21 € nakupa izključno z gotovino!

• Veterinarska ambulanta Toplica

Milan Matko, dr.vet. med., Topolšica 15, Topolšica, tel. 03 589 21 00: 10% 
-ni popust pri storitvah (brez zdravil).

• Veterinarska ambulanta Buba, Grosuplje

Marjan Kastelic, dr.vet.med., tel. 01 786 46 58 od 7. do 19. ure: 10% -ni 
popust pri storitvah (brez zdravil) in 7%  popust pri nakupu pripomočkov 
in hrane. Obiščete lahko tudi poslovalnico v Novem mestu in Ljubljani.

• Tukano - Hobby Program

Izkaznica za članstvo v Tukano Bonus Klubu: trgovine za male živali 
Hobby Program Hoče (14 trgovin po Sloveniji): 3% -ni popust pri nakupu 
hrane in pripomočkov, vsakih 6 mesecev pa dodatni bonus glede na viši-
no opravljenih nakupov.

• Salon Snoopy

Rogaška Slatina: 10%-ni popust pri nakupu hrane in pripomočkov z go-
tovino nad 20 eur.

• ZOO Dingo

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 brezplač-
na dostava po vsej Sloveniji.

• ZOO market Rex

Lackova c. 50, Radvanje, Maribor: 10%-ni popust za gotovino, 5%-ni po-
pust pri plačilu s kartico (Eucanuba, Technical,Hill's, Royal Canin, Bosch, 
Purina - ProPlan; brezplačna dostava! Nagrada za vsakega novega kupca 
in posebna nagrada za stalne stranke, ki privedejo novega kupca! Stalne 
stranke (od 3. nakupa dalje) prejmejo člansko izkaznico ugodnosti.

• Pasja šola Ognjena
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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)

Metka Kjuder: blagajničarka (041 659 621)

Valentina Humski: tajnica,urednica spletnih strani in glasila 

Moj berni (031/832-611) 

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

• Prispevki za objave ali spremembe na spletni strani, prispevki za glasilo, mali oglasi, legla...: bernci.web@gmail.com 

Sinja Gorica pri Vrhniki: 15%  popust za vse oblike šolanja psov. Tudi čez 
poletje imajo tečaje poslušnosti, malo šolo za mladičke in otroške delav-
nice - skozi igro do boljšega razumevanja psa. Informacije: Branka Hobič, 
tel.: 041 721 262, 01 754 62 53.

• Veterinarska ambulanta LESDOG

mag. Sabina Bajc - Piškur, dr. vet.med., Kočevje, Cesta v Log 14, tel. 01 
895 3992, 895 56 33, 041 614 291: 15%  popusta pri diagnostičnih in te-
rapevtskih storitvah (brez zdravil) pri plačilu v gotovini oz. 5%-ni popust 
pri negotovinskem plačilu.

• Semenarna Ljubljana

Za člane kluba nudi 7 % popusta pri nakupu hrane in opreme za vse hi-
šne 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:

VC Kalia , Dolenjska c. 242, 1000Ljubljana, TEL: 0l 427 14 43,

VC Kalia Vrhnika, Robova 6, Vrhnika,

VC Kalia BTC, Šmartinska 152 (na tržnici BTC), Ljubljana,

VC Kalia ASTRA-JAMA, Bežigrad 11, Ljubljana,

VC Kalia, Tišinska c., Murska Sobota (pri Petrolovi črpalki)

VC Kalia, Kidričeva ul., Celje,

VC Kalia, Tržaška 35, Maribor,

VC Kalia, Vetrinjska ul., Maribor in

VC Kalia, Slovenska Bistrica.

• KZ Tolmin – Kmetijska trgovina

Rutarjeva 15, Tolmin: 5%-ni popust pri nakupu izdelkov za nego in pre-
hrano v vrednosti nad 20 eur.

• Kinološko društvo Krim

vežbališče Snebrje, Ljubljana - 10% -ni popust pri šolanju. Informacije o 
tečajih: Karmen Zahariaš - GSM 041679 578

• Biomill hrana za pse

Proizvodnja po švicarskih standardih, ki so enaki kot za prehrano ljudi. 

Priporoča tudi Švicarski klub za BPP! 15%-ni popust pri naročilu 15 kg 
in več ter brezplačna dostava na dom. Naročila: Boštjan Vidmar – GSM 
041 625 620

• Trgovina Orka Kovač k.d.

Tržaška 50, Ljubljana, nudi članom kluba popust pri nakupu v trgovini 
ZOO Orka v višini 10 % .

PRI IZKUŠENIH 
VZREDITELJIH NA VOLJO 

ŠE NEKAJ MLADIČEV

Golden Styria: http://www.goldenstyria.com/
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MOJ BERNI – glasilo Slovenskega kluba za bernske planšarske pse, št. 1/2011. 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: Ksenija Potočnik, Mojca Sajovic
Priprava in tisk: Amset d.o.o, Grosuplje

KONOPLJA ZA PSE
Zakaj je konoplja kot dodatek k prehrani za pse tako 

koristna?
Lastniki starejših, predvsem pa bolnih psov se vedno znova spra-

šujete, kako bi lahko svojemu ljubljenčku izboljšali vsakodnevno 
počutje in zdravje nasploh. Vedno več ljudi po svetu sedaj ponovno 
odkriva to visoko vredno rastlino kot odlično hrano za pse, s čimer se 
strinjajo mnogi strokovnjaki, ki prav konopljo ocenjujejo za najpo-
polnejši prehrambeni vir, ne samo za ljudi, ampak tudi za živali. Pa 
vendar se je nekako namerno ali nenamerno pozabila.

Konoplja za pse je prava dragocenost za vaše štirinožne prijatelje. 
Je izjemno bogata z nenasičenimi maščobnimi kislinami (omega3/
omega6), vsebuje vse esencialne aminokisline, številne antioksidan-
te in druge pomembne snovi.

Izredno veliko pozornosti je bilo namenjeno temu, da bi to zakla-
dnico koristnih snovi, čimbolj optimalno prilagodili za pse in rezultat 
obsežnih raziskav in testiranj je produkt, ki vam je sedaj na voljo.

Konoplja za pse krepi in lahko pomaga:
- krepi splošno počutje, zlasti pri starejših, obolelih ali poškodo-

vanih psih;
- ščiti srčno–žilni sistem in prebavila;
- podpira dihala, zlasti pri kroničnem kašlju;
- pozitivno vpliva na kožo in daje sijaj dlaki; še posebej v obdobju 

menjave dlake (preprečuje tudi izpadanje dlake);
- skrbi za zdrave sklepe;
- vzpodbuja imunski sistem in aktiviranje telesu lastnih obramb-

nih mehanizmov;
- odpravlja napetost in živčnost; 
- vpliva na pridobivanje telesne teže in povečanje mišične mase.

Kaj je v tem dodatku hrani?
Konopljazapse vsebuje izključno najkakovostnejše dele konoplje 

v optimalni sestavi za vašega psa, popolnoma brez konzervansov, 

arom, ojačevalcev okusa ali kakršnih koli drugih umetnih dodatkov.

Konopljazapse - 100% čista narava!
- naravno pridelano in obdelano;
- brez škodljivih snovi in pesticidov;
- ne vsebuje glutena, ne povzroča alergij;
- 100% zmleta konoplja brez dodatkov.

Priporočena dnevna količina je 10 g na dan (za pse teže od 20 do 
50 kg).

Naročila in več informacij na www.konopljazapse.si!

Priloženi letak vsebuje kodo za popust - brez stroškov poštnine.

Članarina
Vljudno prosim da članirano plačate najkasneje 30. maja 2011 po vzorcu na položnici. Za družinske člane znaša članarina 12 evrov.


