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Na pragu poletja vas pozdravlja nova 
številka Mojega bernija!

Po korenitih spremembah – odpoved 
t.i. pristojnosti za vzrejo to vsekakor je - 
ki smo jih bili deležni vzreditelji v našem 
klubu, me veseli, da se tisti, ki so ostali z 
nami, zavedajo resnosti svojega poslan-
stva.  Od njih je polovica vzrediteljev in dva 
lastnika psarn od petih že podpisalo izjavo 
o strinjanju z vzrejnimi priporočili. Ta niso 
nič drugačna kot naš stari vzrejni pravilnik, 
vendar pomenijo veliko več kot prej: podpi-
sniki, ki so objavljeni tudi na naših spletnih 
straneh, bodo zagotovo pri iskanju novih 
lastnikov za svoje mladičke v prednosti.

Izkušnje zadnjih mesecev kažejo, da je – 
tudi zaradi bistveno zmanjšane kupne moči 
– vse težje prodati mladička velike pasme, 
še posebej bernca, ki je v vseh pogledih bolj 
zahteven. Kar je po eni strani slabo, je za 
drugo stran zagotovo dobro: upamo lahko, 
da se bo zaradi manjšega povpraševanja 
zmanjšalo število komercialnih rejcev in da 
bodo po mladičkih povpraševali res tisti, ki 
se bodo zavedali, kaj kupujejo. Ni vse zlato, 
kar se na daleč sveti! Odgovornost, preda-
nost in pripadnost vzreditelja se da brez 
dvoma izmeriti tudi po številu pristopnih 
izjav, ki jih dobimo, ko posameznik odda še 
zadnjega mladička.

V tokratni številki smo namenili nekaj 
več prostora našim družabnim dogodkom 
in nasvetom, še posebej z veseljem pa vas 
vabimo na naše naslednje: kmalu po jesen-
skem pikniku –ideje in predloge za lokacijo 
že zbiramo! - napovedujemo KLUBSKO SPE-

CIALNO RAZSTAVO v Vrtojbi. Upam, da se 
vidimo na našem druženju, bolj družabnem 
kot razstavnem, v soboto, 12. novembra. 
Prijavite svoje bernčke, pripeljite jih na 
našo razstavo in preživite popoldan v do-
bri družbi. Prepričali se boste, da so naše 
razstave drugačne, kot smo drugačni tudi 
mi v našem klubu. Za to, da se boste znali 
pokazati sodniku in za dobro vzdušje bomo 
poskrbeli mi!

Naš upravni odbor deluje trenutno v 
okrnjeni sestavi, saj nas je zapustila naša 
tajnica Valentina in se podala novim priča-
kovanjem naproti. Zagotovo zasluži, da se 
ji na tem mestu za vse predano delo in skr-
bi, ki mi jih je nemalokrat odvzela, v imenu 
vseh toplo zahvalim. Srečno, Valentina!

Da gre ne glede na vesele in žalostne 
dogodke življenje naprej, priča tudi nekaj 
novih mladičkov, ki nekaterim srečnikom 
med nami popestrijo vsakdanjik. Vsakega 
klubskega »prirastka« sem na moč vesela, 
zato skrbnikom in malim medvedkom od 
srca želim vse dobro.

Za konec naj vas ponovno povabim na 
obisk naših spletnih strani, kjer se vsak dan 
kaj dogaja, pišite našim strokovnjakom, pa 
tudi nam: sodelujte, fotografirajte, predla-
gajte, hvalite…. In ne grajajte preveč. Piši-
te s počitnic in o počitnicah, pazite na svoje 
bernije in nasvidenje jeseni!

                      Vaša

Upravni odbor 
ima novega člana
V skladu s 16. členom statuta SKBPP vas 
obveščam, da je Zoran Borovšak iz Šen-
tjurja  prijazno pristal na sodelovanje in 
postal novi član upravnega odbora. Zoran 
je vsestransko dejaven član naše družbe, 
zato bomo njegov dragoceni čas, ki ga bo 
posvetil klubu, znali še posebej ceniti. Kjer 
je on, je zagotovo zraven tudi dobra volja. 
In kjer je on, je ponavadi tudi njegov Hugo. 
Obeh se boste z veseljem spomnili vsi, ki 
ste sodelovali na našem nastopu na Evro 
Dog Show lanskega oktobra v Celju. Celo 
poletje sta s Hugotom marljivo hodila na 
vaje in njun nepozaben nastop je zagotovo 
zaznamoval našo odlično predstavo. Če bo-
ste naleteli na idejo, kam na piknik ali kako 
»oplemenititi« naša srečanja, pokličite 
Zorana – on je pravi naslov za to!

Mojca Sajovic
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NAPOVEDUJEMO 
IN VABIMO

avgust

26.8. - 28.8.: 50 Jahre Verein für Schweizer Sennenhun-
de in Österreich : na spletnem naslovu http://www.vs-
soe.at/ausstellung/Jubilaeumsklubschau.php oziroma 
na klubskih spletnih straneh lahko najdete informacije o 
praznovanju 50. letnice avstrijskega pasemskega kluba za 
švicarske pse. Praznovanje se bo začelo v petek z vodenim 
sprehodom in zvečer z družabnim srečanjem, v soboto in 
nedeljo pa bosta dve CAC razstavi: Richard Kirschbichler 
Memorial Show in 50 Years Jubilee Show. 

28.8.: CAC Trbovlje (KD Trbovlje)

september

11.9.: Klubschau KBS - Burgdorf/BE, Švica
22., 23.9.: International Bernese Mountain Dog Health 
Seminar, Kenilworth, England
24., 25.9.: BMDC of GB Championship Show Weekend
24.9.: Jesenski vzrejni pregled (VK za BPP)

oktober

1., 2.10.: CACIB Koper I + II (Kinološka zveza Slovenije)

november

12.11.: Klubska specialna razstava v okviru CACIB Vrtojba

 
POKROVITELJ SPECIALNE RAZSTAVE

12.11.: CACIB Vrtojba (ŠKD Vrtojba)
12.11.: Championclubmatch in the Hanzehal in Zutphen 
(Holland).
13.11.: CACIB Šempter (ŠKD Vrtojba)

december

17.12.: CACIB Celje - Winter Winner (Klub 5, Slovenski klub 
za špice in pratipske pse)

NUJNO OBVESTILO  
VZREDITELJEM IN LASTNIKOM 
PLEMENJAKOV

Ponovno naprošamo vse vzreditelje, ki imajo pse ozi-
roma psice z veljavnim vzrejnim dovoljenjem, da pošljejo 
podatke po navodilih, ki so objavljena na spletnih straneh 
kluba na strani za vzreditelje. Klub od vzrejne komisije žal 
ne dobiva več  informacij in tako kupci mladičev in tisti, 
ki se zanimajo zanje, brez vaših podatkov žal ne morejo 
navezati stika z vami. To stanje s pridom izkoriščajo drugi 
vzreditelji in tisti, ki vzrejajo bernce brez rodovnikov. 

Kljub temu, da so naše spletne strani dobro obiskane in 
se trudimo z novimi povezavami zasesti čim boljše mesto v 
brskalnikih, brez vaših podatkov žal ne moremo ustrezno 
posredovati informacij in usmerjati kupcev mladičev. 

Ponovno vabimo vse vzreditelje in lastnike registriranih 
psarn k podpisu vzrejnih priporočil (izjava je objavljena na 
spletnih straneh), saj podpisnikom namenjamo posebno 
pozornost pri promociji legel. 

Nedavno izkušnje kažejo, da je mladičke vse težje proda-
ti, še posebej, če iščemo zanje prave bernske ljudi, pri tem 
pa nimamo načrtne promocije kot npr. pogosta udeležba 
na razstavah, informiranje  in pojavljanje v javnosti, la-
stne spletne strani…. Pomoč kluba je pri tem dragocena, 
če je ustrezno podprta s strani vzrediteljev samih, zato 
svetujemo, da upoštevate zgornja priporočila.

Mojca Sajovic

UREJANJE PODATKOV  
ČLANOV NA SPLETNIH STRANEH

Vsem članom, ki so poravnali letno članarino, je 
bilo na njihov elektronski naslov samodejno poslano 
geslo za dostop do zaprtih strani. V kolikor gesla ni-
ste prejeli, ga bomo poslali ponovno, prosimo le, da 
sporočite točen naslov e-pošte. Morda je bilo geslo 
poslano na neaktualen ali napačen naslov ali pa je 
pristalo v predalu »Neželena pošta«? 

Eno od orodij novih spletnih strani je tudi ureja-
nje osebnih podatkov. To za tajništvo kluba pomeni 
pomembno novost, s katero želimo imeti ves čas na 
razpolago vaše točne, t.j. posodobljene podatke, saj 
vam bomo zaradi zniževanja stroškov marsikatero no-
vico ali obvestilo lahko poslali elektronsko. Zato vas 
vljudno prosimo, da izpolnite vse rubrike v zavihku 
»Za člane« v poglavju »Urejanje osebnih podatkov«. 

Za vse, ki elektronske pošte nimate, bomo še naprej 
skrbeli, da boste na tekočem z vsemi novicami po obi-
čajni pošti, če nam boste vse spremembe naslova in 
telefonske številke javili pravočasno.
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Naši člani so dejavni pri delu z otroci

PROJEKT »MODRI PES«
Projekt  preprečevanja 

ugrizov psov »Modri pes« 
je nastal leta 2002 na Bio-
tehniškem izobraževalnem 
centru Ljubljana – Gimna-
zija in veterinarska šola 
v okviru programa »Skriti 
zaklad« Ministrstva za šol-
stvo in šport. 

Projekt »Modri pes« 
vključuje računalniško 
predstavitev in je name-
njen otrokom v vrtcih in 
prvi triadi osnovne šole.

Otrokom sem s  pomočjo 
animiranih ilustracij na 
DVD-ju v prvem delu sreča-
nja predstavila »pasjo go-
vorico« in osnovna pravila 
varnega vedenja ob psih, v 
drugem delu pa opozorila 
na morebitno nevarne si-
tuacije in ravnanje ob pasji 
grožnji ali napadu. 

Obisk sem letos aprila izvedla na povabilo vrtca H. C. Andersen v enoti Marjetica. V prvem delu sem se z otroki pogo-
varjala o prepoznavanju razpoloženja psa glede na telesno govorico. Predstavila sem jim možnost, kako se s svojim ob-
našanjem izogniti grozečemu napadu. Čeprav je bilo v kabinetu nekoliko utesnjeno, so nadebudneži pozorno spremljali 
dogajanje. Otroke je razveselil tudi moj bernski planšarski pes Bal, ki je bil ves čas ob meni.

 Ker nam je bilo vreme 
naklonjeno, smo drugi del 
izvedli na vrtčevskem igri-
šču. Predstavila sem opre-
mo, ki jo pes potrebuje in 
opozorila na odgovornost 
in skrb, ki jo zahteva: pra-
vilno hrano, večkratne 
vsakodnevne sprehode, 
pobiranje kakcev… Ob 
zaključku je spremljajoči 
»kuža« pokazal nekaj tri-
kov in otroci so ga nagradi-
li s priboljški.

 
Zahvaljujem se g. Andre-

ju Strajnu in g. Bogdanu 
Zdovcu za pomoč ter avto-
rici DVD-ja in pobarvank 
ge. Karmen Zahariaš za na-
potke glede izvedbe učne 
ure.

Simona Mušič
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NA SPOMLADANSKEM PIKNIKU NI BILO DOLGČAS
Prireditveni in piknik prostor Ribno je ponovno gostil bernije

Po našem decembrskem miklavževanju 
smo se na drugo junijsko nedeljo ponov-
no vrnili »na kraj zločina«, na idilični 
prostor pod Ribensko goro. Objela sta 
nas zelenje in svežina, pa tudi prijazni 
gostitelji so se izkazali. Nedvomno se 
radi vračamo tja, kjer so naši psi dobro-
došli in ni potrebno paziti na vsak njihov 
korak…. čeprav nezavedno to vedno poč-
nemo. 

Vreme je bilo spremenljivo, kar nam je 
povsem ustrezalo, saj je našim kosmatin-
cem vse prehitro prevroče. Kar nekaj časa 
je trajalo, da smo po dolgem času pozdra-
vili stare znance in izmenjali novice. Klic 
k malici nas je posedel za mize, da smo 
si nabrali moči za načrtovani sprehod. 
Kljub temu, da pot ni bila ravno tlakova-
na z rožicami, smo se dodobra razgibali, 
najvažneje pa je bilo, da so se razgibali 
naši berniji. 

Že nekaj časa v našem klubu pogreša-
mo »vozičkarje«: nekaj tistih, ki so znali 
to prvinsko bernsko »obrt« nas je žalo-
stno zapustilo, mlade generacije pa se 
s to veščino še niso spoprijele. Ivan je z 
Adisom poskrbel, da so se nam pocedi-
le sline in kar nekaj mladincev je vleko 
vozička preizkusilo na lastni dlaki. Tudi 
pasje princese, ki jim človek ne bi pri-
pisal, da bodo to kdaj počele! Sosednji 
nogometaši so nam prijazno posodili 
veliko travnato površino in Ivan jo je ob 
vozičku in vsakokratnem pasjem vajencu 
neštetokrat prehodil. A se je splačalo, saj 

smo se prepričali, da se lahko s pomočjo 
izkušenega vodnika prav vsak berni (pa 
tudi kakšen beauceron!) nauči voziti vo-
ziček. Upajmo, da se bo kmalu opogumil 
še kdo, nabavil voziček in sodeloval pri 
naših odmevnih javnih dogodkih. Kakor-
koli: kosilo smo si pošteno zaslužili. Med-
tem je rahel dež ohladil že sicer prijetno 
ozračje, mi pa smo spet izkoristili čas za 
druženje in klepet. Popoldne se nam je 
pridružila Sonja Obolnar, inštruktorica v 
KD Grosuplje. Prijazno se je odzvala vabi-
lu, da nam pokaže nekaj osnov discipline 
rally obedience (RO). Sonja je licencira-
na vodja tečaja osnovnega šolanja psov 
in vodja šolanja za RO. V letu 2007 je 
bila edina izmed tekmovalcev, ki je na 
tekmi RO dosegla 100 % uspeh. S svojo 

Taro ima opravljen izpit RO III. stopnje. 
Je tudi uspešna vzrediteljica in lastnica 
beauceronov, naši člani pa jo poznajo kot 
odlično inštruktorico v mali šoli. Sonja je 
postavila progo z oznakami, predstavila 
pravila in s Taro sta pokazali, kaj znata. 
Disciplina je brez dvoma primerna za ber-
nije, saj je veliko manj fizično naporna 
kot npr. agility, po drugi strani pa psa in 
vodnika polno zaposli ter tesno poveže v 
skupen delavni team. Seveda nas ni bilo 
potrebno dvakrat povabiti: nekateri smo 
se ojunačili in pokukali v skrivnostni svet 
RO. Sonja je odgovarjala na radovedna 
vprašanja in morda bo disciplina pridobi-
la še kakšnega novega udeleženca.

Več fotografij najdete v galeriji na sple-
tni strani www.bernski-klub.si 
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Dragi bratec Fellow!

Oglašam se ti, ker ti moram sporočiti, kako super sem se imel letos 
na dopustu na otoku Hvaru.

Na pot smo se odpravili ravno na dan mladosti. Do Splita je pot 
minila kot bi trenil, saj sem  jo večinoma prespal. Bil sem kar slabe 
volje, ker sta me moja dva med potjo brez potrebe dvakrat zbudila, 
da sem šel lulat.

Na trajekt sem se vkrcal z lahkoto, saj to je velika ladja za avtomo-
bile in ljudi. Dve uri do Starega Grada sem preležal na zgornji palubi 
v senci. Imel sem veliko človeških občudovalcev. So pa ljudje čudni, 
vsi so me hoteli slikati. Obnašali so se, kot da še nikoli niso videli psa 
na trajektu. Kmalu sem imel dovolj poziranja in sem se zleknil pod 
sedeže in se nisem dal več motiti. Izkrcal sem se zadnji, saj se kar 
nisem mogel ločiti od takega ugodja.

Ko smo prispeli v hotel, so mi določili sobo v prvem nadstropju, 
čeprav sem si želel biti nastanjen v pritličju, saj mi stopnice niso po 
volji. Kmalu sem opazil, da imajo tudi dvigalo. Nič več nisem zavil na 
stopnice, ampak sem počakal na dvigalo. Dobil sem novo ime LIFT 
BOY, sklepam, da je to nekaj v zvezi z dvigalom.

Sicer pa nisem delal nobenih neumnosti, saj imam pri obnašanju v 
hotelih že kar nekaj kilometrine za seboj. Na plaži sem ležal v senci in 

opazoval okolico. Imel sem vse pod kontrolo, tudi moja dva skrbnika, 
ki sem ju vzel s seboj. Če sta šla v vodo, sta bila videti prav čudna, saj 
jima je gledala ven le glava, pod vodo pa sta nekaj mahala z rokami 
in nogami. Tudi mene sta hotela spraviti v vodo, vendar se nisem dal 
prepričati, ker jaz vendar nisem morski pes.

Vsako jutro in zvečer sem šel tudi v mesto na obvezno kavo in pivo, 
sprehod je bil postranska stvar. Našel sem gostilno z mojim imenom. 
Sedaj imam tudi na hrvaški obali nepremičnino, pa ne govori okrog, 
da me ne obdavčijo.

Moram priznati, da mi je bilo malo dolgčas po tebi, saj se nisem 
imel s kom preganjati (se spomniš kakšen žur sva imela v Poreču? ), 
saj sem tu srečeval same majhne kužke, ki so jih lastniki raje dvignili 
v naročje, kot pa bi mi jih pustili povohati, kaj šele, da bi se lahko z 
njimi igral. Upam, da boš lahko šel kdaj z mano, seveda tudi Wenaya, 
da bo fešta popolna.

Po tednu dni sem  se zopet peljal s trajektom, saj sem morali iti do-
mov. Ne boš verjel, da sem tudi na njem našel dvigalo in se elegantno 
pripeljal na zgornjo palubo, vendar me je z nje kmalu pregnal dež.

Sedaj sem že več kot teden dni doma in se mi zelo toži po Hvaru.
Lepo te pozdravljam in upam, da se kmalu vidiva!

Faros s krdelom
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Berni pri frizerju
Nikoli si nisem mislila, da se bom odločila za kaj takega, pa vendar... Vito sem odpeljala k 
pasjemu frizerju!

Do nedavnega sem namreč verjela in zatrjevala, da je berni dovolj lep, že če ga 
samo počešeš, kaj šele, da ga poleg tega še skopaš. Tako se nisem mogla načuditi 
udeležencem lanske klubske razstave na Euroberner v Celju. Še zlasti Italijani in Rusi 
so imeli svoje pse tako sfrizirane (in postrižene!), da sem bila kar zgrožena. Proti 
koncu razstavnega dne se je oko že navadilo in tiste okrogle ritke sploh niso bile 
več tako grozne. Resice po nogah pa niti več tako nujno potrebne. In če ob videnih 
modnih zapovedih pomislim (predvsem) še na pasje trpljenje v teh vročih poletnih 
dneh, je rešitev na dlani: Vita gre k frizerju.

Po priporočilu naše članice Ksenije sem izbrala salon Smrček na Brnčičevi v Lju-
bljani. Nadvse prijazni frizerki sta mojo punco skopali, jo med sušenjem temeljito 
razčesali, da je poddlanka kar frčala naokrog, nato pa diskretno pobrili po trebuhu, 
postrigli dlake med prsti in resice na sprednjih in zadnjih tacah ter odstranili vozle za 
ušesi. Pa nohte sta ji tudi uredili. Za celoten tretma sva porabili uro in pol, plačali pa 
45 evrov. Všeč mi je bilo tudi to, da sem bila lahko ves čas zraven.

Vita sprva seveda ni bila navdušena in je prav nesrečno stala v tisti kopalni kadi 
(ki se, mimogrede, odpre pri strani, da pes enostavno zleze vanjo, nato pa jo zaprejo 
in dvignejo na delu primerno višino), fena se je tudi malo prestrašila, na koncu pa je 
vendarle ugotovila, da je hladen piš med dlako prav dobrodejen, čohljanje frizerk pa 
nadvse prijetno. Prav važna je tekala po salonu in z nekaj pasjimi priboljški, ki sem 
jih prinesla s sabo, je »hudo« izkušnjo hitro pozabila. 

Zdaj je lepa, čista in dišeča, kožuh pa je precej bolj lahkoten in prepričana sem, da 
bo vročino lažje prenašala. Vsem, ki nimate dovolj časa ali spretnosti, da bi se tega 
lotili sami, zato toplo priporočam nego v pasjem salonu. Kuža vam bo hvaležen. 

Nina Barlič

Pa še kontakt: Pasji salon Smrček, Brnčičeva 13, Ljubljana – Črnuče, 040 435 224, www.smrcek.si

VETERINARSKI HOMEOPATSKI 
PRIROČNIK »NAŠI PSI – ZDRAVI S 
POMOČJO HOMEOPATIJE« TUDI 
V SLOVENŠČINI
Vse, ki radi sežejo po dopolnilnih metodah zdra-
vljenja, bo razveselila nova knjiga o homeopatiji, ki je 
izšla v sredini junija 

Eden najbolj branih avtorjev priročnikov o homeopatiji Hans Günter 
Wolf je prevajan v mnogih državah sveta, celo v Braillovo pisavo, zaradi 
enostavnega jezika, uporabnega pristopa in širokega znanja. Priročnik 
je prvič izšel v Angliji leta 1994 in je doživel že 14 izdaj. Tokrat ga je pod 
budnim očesom homeopatinje dr. Irene Gorišek in Irene Furlan izdala 
založba Anu Elara d.o.o., namenjen pa je tako veterinarjem kot skrb-
nikom psov in je zaradi svoje pregledne vsebine uporaben tudi za tiste, 
ki so na področju homeopatije popolni začetniki. V veselje in izziv bo 
tistim, ki se globoko zavedajo škodljive pretirane uporabe zdravil in ne-
potrebnih cepljenj. Uvod nam razjasni temeljne principe homeopatije. 
Avtor je prvi del knjige posvetil patologiji organov in organskih siste-
mov, ni zanemaril niti vedenjskih težav niti poškodb. V drugem delu pa 
so zgovorni opisi primerov, opisi lastnosti posameznih homeopatskih 
pripravkov in dragoceni izvlečki strokovnih člankov in predavanj, ki 
so dovolj razumljivi, zelo zanimivi in poučni. Knjiga bo zagotovo ne le 
privlačno čtivo, ampak tudi vsakdanja spremljevalka pasjih skrbnikov. 
Naročite jo lahko v trgovini Puppy na Vrhniki na tel. št. 040 135 048 ozi-
roma naročilo na e-mail juhart.monja@gmail.com ali  puppy.vrhnika@
gmail.com.

Mojca Sajovic



7- 2/2011

Preprečimo poškodbe pri  
odraščajočem mladičku 

Prav nič nenavadnega ni videti 11-mesečnega mladiča, ki se z vso 
močjo zapodi po dvorišču, namesto da bi se varno ustavil na želenem 
cilju pa se na primer zaleti v kanto za smeti. Pri tej starosti mladiči 
preprosto še ne poznajo svojih meja in zmogljivosti in se lahko kaj 
hitro poškodujejo. Prav tako so zelo radovedni in dovzetni za razno-
vrstne šume in zvoke, zaradi katerih se med tekom lahko nenadoma 
obrnejo, njihove tačke pa nerodno zapletejo.

Pasji mladiči rastejo neenakomerno, poleg tega pa imajo slab ob-
čutek za varnost, so nepazljivi in se impulzivno odzovejo na kakršen-
koli »plen«, najsi bo to veverica ali pa papirnata vrečka, ki jo veter 
nese po cesti.

Ni nujno, da boste vedno videli, kje in kako se je kuža poškodoval, 
zato je toliko bolj pomembno, da znate prepoznati znake poškodbe. 
In tudi če vidite, kako se vaš mladi kuža zaleti v kamnito ograjo, se 
vam bo zaradi povišanega adrenalina v njem sprva zdelo, da poškod-
be ni. Če pa začne pes nenadoma šepati, težko vstaja, si liže določeno 
mesto na telesu ali med gibanjem stoka, gre zagotovo za poškodbo.

Preventiva je v tem primeru najboljše zdravilo in marsikatero po-
škodbo lahko preprečite z ustreznim učenjem in zavarovanjem pas-
jega okolja.

Pogoste poškodbe pri mladičih
1. Zvin – Zvin kolena ali gležnja je najpogostejša poškodba mladi-

čev pri omenjeni starosti. Zvin je neredko posledica udarca, lahko pa 
nastane tudi zaradi prevelikega napora med tekom. V primeru zvina 
bosta koleno ali gleženj na dotik boleča. Zvin običajno zdravimo s 
prevezovanjem prizadetega mesta.

2. Poškodba mišic – Pogosta poškodba je tudi nategnitev mišic na hrbtu, v vratu ali dimljah. Lahko je posledica telesne aktivnosti ali pa 
pretežkega bremena na pasjem hrbtu (otroci, pasji nahrbtnik). Poškodbe mišic sicer težje prepoznamo, zdravimo pa jih s toplimi obkladki in 
počitkom.

3. Zlom – Zlomi so najpogostejši na nogah in običajno posledica padca. Veterinar bo dal prizadeto okončino v mavec, kuža pa bo morda 
moral nositi plastični ovratnik, da se bo rana bolje celila.

Kako preprečiti poškodbe?
1. Sterilizacija in kastracija – Če psička niste sterilizirali oziroma kastrirali, je več verjetnosti, da se bo poškodoval, saj se taki psi med 

seboj večkrat spopadejo in pogosteje potepajo.
2. Otroška varnostna ograja – Da kuža ne bi brezglavo letal gor in dol po stopnicah, jih zavarujte z otroško ograjo, ki jo namestite na vrh 

ali dno stopnic, odvisno od tega, v katerem nadstropju se kuža nahaja.
3. Pospravljajte – Predmete, kot so igrače, knjige in obleke, pospravite! Kuža se tako ob njih ne bo mogel spotakniti.
4. Boks – Da kužka zavarujete pred poškodbami, ga med svojo odsotnostjo zaprite v pasji boks.

5. Povodec in ograja – Kuža naj bo med spre-
hodom na povodcu, spustite pa ga le v ograjenem 
prostoru, npr. na pasjem igrišču ali dvorišču. Ne ra-
čunajte na to, da bo kuža stekel iz hiše naravnost 
v avto, če boste pustili avtomobilska vrata odprta. 
Zapomnite si, da jih v tem obdobju marsikaj zmoti 
in preusmeri njihovo pozornost.

Nujno je, da se na vsakršno poškodbo takoj odzo-
vete, še bolje pa bo, če jo uspete preprečiti. Čeprav 
se poškodbe pri tako mladih psih hitro celijo, vselej 
obstaja možnost, da se ne bo zacelila pravilno ali 
popolnoma.

Ob vsem tem je učenje ključnega pomena, saj 
kuža, ki ve, kaj pomeni »Počasi!« in pride, kadar ga 
pokličemo, verjetno ne bo divjal naokrog. Naučite 
ga, da se počasi daleč pride!

Nina Barlič

Vir:
How to Prevent Injuries in Your Growing Puppy
http://www.dogster.com/puppies/How-to-Prevent-
-Injuries-in-Your-Growing-Puppy-79 
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Odpravimo kopanje po vrtu 
Ste tudi vi na svojem vrtu naleteli na luknje vseh velikosti, 

ki jih je izkopal novi član družine? Nekateri mladiči prav radi 
kopljejo in na trati za seboj puščajo pravo razdejanje. Drugi so 
morda bolj sofisticirani in ustvarjajo zgolj majhne »jase« na tra-
vi, kar pa za ponosnega lastnika vrta ni nič manj boleče.

Psi se lotijo kopanja, kadar se dolgočasijo, če so pod stresom 
ali osamljeni. Kopljejo tudi zato, da bi se ohladili, kadar je vro-
če, ali pa ogreli, kadar jih zebe. Kopljejo, da bi kaj našli ali kaj 
skrili. Mladiči kopljejo preprosto tudi zato, ker je zakopavanje 
predmetov pač v njihovi naravi ali pa ker si želijo izkopati brlog 
oziroma zatočišče pred plenilci.

Znak, da imate doma kopača, je precej očiten, saj lukenj in 
oguljene trave nikakor ne morete prezreti. Možno pa je prepo-
znati tudi potencialnega kopača, torej psa, ki se bo tega početja 
lotil, ko bo sam. Kopača močno zanimajo vonji v dvorišču. Prav 
tako se zanima za vse, kar se premika, npr. žuželke, na katere bo 
takoj položil svojo taco in z njo vlekel po zemlji, kot bi jih skušal zakopati. Če greste v hišo in pustite psa na dvorišču, opazujte 
njegovo obnašanje. Če sproščeno sedi v senci, bo morda tako tudi, ko boste zdoma. Če pa nemirno tava sem in tja, obstaja kar 
velika verjetnost, da se bo v vaši odsotnosti lotil preurejanja vrta.

Kako odpraviti kopanje 
1. Na vrtu ne pustite ničesar, kar bi se psu zdelo vredno zakopati – poberite vse igrače, palice in podobno s tal. Razmislite 

tudi o sredstvu za odpravljanje žuželk, da ga ne bi preveč zamikale.
2. Ne puščajte mladička zunaj – če vaš kuža res veliko koplje, ga morda ne boste mogli puščati na vrtu brez nadzora. Zunaj 

je lahko npr. 15 minut, potem pa je čas, da se vrne v hišo.
3. Na voljo naj ima veliko vode – ne glede na to, ali je zunaj vroče ali mraz, pustite psu veliko vode. Ohladil in predvsem 

zamotil ga bo tudi kak kos ledu. 
4. Ponudite mu zanimive predmete – poleg ledene kocke mu lahko pustite stvari, ki ga bi zanimale, a jih ne bi želel zakopati: 

to je lahko velika igrača, npr. žoga premera 65 cm, s katero se bo igral, zagotovo pa je ne bo želel zakopati. Njegovo pozornost 
bo morda pritegnila tudi zelenjava, npr. mlado korenje ali zelena, ki jo bo pojedel še preden se bo spomnil, da jo lahko zakoplje.

Pse lahko odvadimo kopanja tudi z ustreznim učenjem, najbolj uspešni pa bomo, če zadevo zatremo v kali. Če imate čas in se 
želite posvetiti odpravi neželenega vedenja, pojdite na vrt in pozorno opazujte njegovo početje. Takoj ko začne kopati, stecite 
proti njemu in zganjajte veliko hrupa, morda s pomočjo pločevinke, polne kovancev, ter zavpijte »Ne!« Ko preneha s kopanjem, 
ga nagradite. To boste morali večkrat ponoviti, a prej ali slej se bo obrestovalo.

Ne glede na to, kaj psa spodbuja h kopanju, vedite, da zgolj sledi svojemu nagonu, zato morate biti vi tisti, ki boste njegovo 
pozornost preusmerili k manj škodljivim dejavnostim.

Na našem vrtu je bila prva pomlad po Vitinem prihodu prav pe-
stra. Vsak dan nas je na travi čakalo novo presenečenje. Seveda je 
preurejala, ko nas ni bilo doma ali pa ko ni vedela, da smo… Tako 
sem se ji kdaj tudi skrila, da bi jo le dobila in flagranti. Mojega gla-
snega »Ne!« iz zasede (občasno sem poskusila tudi s kakim šopom 
ključev) se je najprej sicer prestrašila, nato pa vsa vesela stekla pro-
ti meni, da me pozdravi. No, in kako naj bom potem še huda nanjo? 
Vse skupaj se je nekako samo od sebe rešilo leto dni kasneje: Vita je 
zrasla, vrtnarjenje je ni več toliko zanimalo, pa še »nadzornica« sem 
bila iz zdravstvenih razlogov pretežno doma. Očitno je najbolj učin-
kovit ukrep prav ta, da jih imamo ves čas na očeh. V kolikšni meri je 
to izvedljivo, pa je druga zgodba… 

Nina Barlič

Vir:
Four Ways to Stop Your Puppy from Digging
http://www.dogster.com/puppies/Four-Ways-to-Stop-Your-Puppy-
-from-Digging-80
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KLUBSKE UGODNOSTI
Vse člane kluba prosimo, da pri nakupu pokažejo veljavno člansko izkaznico, ker vam  v 
nasprotnem primeru žal ne bodo obračunali popusta!!!
Veterinarska ambulanta MAX, Lavrica
Ambulanta, prijazna živalim - Milan Hrovatin, dr.vet.med., Dolenjska cesta 
250, Škofljica; tel. 01 366 65 44; GSM 031 394 678; del. čas od 10.00 do 
19.00, sobota od 8.00 do 12.00; od popust 10% za člane kluba pri veteri-
narskih storitvah in 10% pri nakupu hrane in opreme.
 

Trgovina za male živali Dogmania d.o.o., Grosuplje
Bogato založena trgovina za male živali Dogmania d.o.o., Grosuplje nudi 
članom 10% popusta pri nakupu hrane, 15% pri nakupu opreme in 12 % 
pri nakupu kozmetike ter pri storitvah salona za nego psov. Delovni čas: 
vsak dan od 8. do 20. ure, sobota od 8. do 13.ure. Ugodnosti za vzreditelje: 
vsaka 10.vreča zastonj. Brezplačno veterinarsko svetovanje ob ponedeljkih 
od 17. - 19. ure (mag.Rok Pelc). Poglejte še v spletno trgovino!
 

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 tr-
govini 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 bivanja 
enega psa (ali drugega hišnega ljubljenčka) v apartmaju brez zaračunava-
nja dodatnih stroškov, možnost nakupa dnevna smučarske karte za Smu-
čarski 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,  podjetje 
nudi 5% popust na svoje storitve.
 
Gostilnica - kavarna Marjanca
Kolodvorska ulica 5, Kamnik, tel: 01 839 26 78, nudi 10% popust pri stori-
tvah, 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 piščanca 
ali lososa brez umetnih barvil in konzervansov. Posebej primerna za delov-
ne 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 nakupu hra-
ne 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, Pi-
kin butik, Ormoška cesta 100, 2250 Ptuj, tel.: 02 77 11 612, Internetna 
trgovina Pikin butik, www.pikinbutik.si, e-mail: info @pikinbutik.si.
 
City Dog, Ljubljana
Sprehajanje psov, varstvo in oskrba psov na vašem domu, oskrba drugih 
domačih živali, šolanje psov, svetovanje, dobava kvalitetne pasje in mačje 
hrane, prevozi psa ali drugih hišnih živali k veterinarju, v salon....tel. 051 
624 458 , e-mail: info@citydog.si (Alenka Spazzapan) - 5%-ni popust za 
člane!
 
Veterina Jagodič d.o.o.
Dušan Jagodič, DVM, Dole 9, 3230   Šentjur pri Celju: popust pri veterinar-
skih, 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 negoto-
vinskem 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 Lju-
bljani, 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 puloverji 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 od-
stranjuje dlake, blato iz talnih oblog, vodo, sneg, pri pometanju ne dviguje 
prahu in dlak, pripomoček pri pomivanju gladkih površin. 10% popusta za 
člane kluba. krtača za oblazinjeno pohištvo, obleko,… enakih lastnosti! 
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.
 
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 
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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)

Ivan Janežič: član (041 612 007)

Janez Valič: član (01 430 0040)

Zoran Borovšak: član (070 848 274)

NADZORNI ODBOR:

Ksenija Potočnik, predsednica (031 618 748)

Danica Rebov, članica (040 606 796)

VZREJNO-TETOVIRNI REFERENTI

NOVA VZREJNA REFERENTKA 
Ksenija Potočnik, dr.vet.med. (SKBPP)

Glavarstvo 22, 2391 Prevalje

031 618 748

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
Mag. Peter Levstek dr.vet.med (SKBPP)

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 

in pripomočkov, vsakih 6 mesecev pa dodatni bonus glede na višino opra-
vljenih nakupov.
 
Salon Snoopy
Rogaška Slatina: 10%-ni popust pri nakupu hrane in pripomočkov z goto-
vino 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 brezplačna 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
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 tera-
pevtskih 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 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:
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 prehra-
no 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 % .
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PRVOMAJSKO BERNSKO POTEPANJE
Tokrat smo jo za spremembo mahnili v Poreč in njegova okolica nas je navdušila

Že večkrat so naši člani predlagali, da bi zamenjali našo prvomajsko 
destinacijo, vendar je bil zame gostoljubni Cres vedno »zakon«. Na 
vse pobude sem odgovarjala: »Ko bo za naše bernije enako dobro po-
skrbljeno kot na Cresu ali celo bolje, potem bomo šli drugam!«. Letos 
smo po spletu naključij našli tisto, kar smo želeli: prijazno namesti-
tev, zanimivo okolico, izborno kulinarično ponudbo, za nameček pa še 
»lokalnega vodiča«. Po zaslugi naših Milice, Josipa in njune Tare smo 
videli, doživeli in okusili veliko več, kot bi sicer. Tudi občutek, da smo s 
kosmatinci dobrodošli in nemoteči, je dodal svoje k nepozabnim doži-
vetjem. Naš »stric doktor Peter« je poskrbel za zdravstveno in športno 
plat naše zgodbe. Pa pojdimo po vrsti.

Vsi udeleženci razen Levstkovih, ki so jih zadržali nujni opravki, 
smo se zbrali na počivališču Lom in v poznem jutru pretegnili noge 
ter tačke. Nikogar ni bilo potrebno čakati, saj smo očitno vsi želeli 
čim bolje izkoristiti prvi počitniški dan, ki je bil za večino ostalih še 
delavnik. Mahnili smo jo naprej preko meje, skozi hrvaški Buzet in se 
spet kmalu odločili za postanek. Tu smo opravili prvo »ukrdeljenje« in 
spoznali naše pasje popotnike med sabo. Brez težav so si družno delili 
vodo in priboljške, pa tudi nam je prijala kapljica kratkega domačega. 
Dolina Mirne je slikovita in premalo poznana tako, da nas je večina 
uživala v na novo odkritih lepotah Istre. 

Naša naslednja postaja je bil počitniški dom naše Milice, kamor sta 
naju z Josipom prijazno povabila na pijačo dobrodošlice. Kot dobra 
gostiteljica se je izkazala tudi Miličina Tara, saj je svojim skoraj dese-
tim letom navkljub potrpežljivo prenašala četico razposajenih bern-
cev. Milica in Josip zelo dobro vesta, kaj ti potrebujejo, da so njihovi 
skrbniki srečni in brez skrbi in to sta tudi ponudila: prostran ograjen 
vrt z obilico sence, sklede hladne vode in veliko novih vonjav. Povodci 
so nam rade volje padli iz rok in počitnice so se zares začele v pravem 
pomenu besede, ko je Josip natočil v kozarčke več vrst domačega ape-
ritiva, eno boljšo od druge. Oblizovali smo prste, ko smo pojedli ribice v marinadi in jih nato zalili s kozarčkom rdečega. Josip nas je v poznem 
popoldnevu pospremil v naš hotel nedaleč naprej.

Hišice v »bernski ulici« poleg hotela so se hitro napolnili in veseli črni repi z belo konico so kukali od vsepovsod. Prebivalci hotelskega 
naselja so, tudi sami po večini skrbniki psov, zelo strpno prenašali obiske naših kosmatincev toliko časa, dokler vsak vogal ni imel svojega 
lastnika. Po ustaljenem protokolu smo se pred večerjo družno odpravili na kratek sprehod.

Naslednji dan se je jutro kopalo v soncu, Milica in Josip pa sta nas na jutranjo kavo odpeljala v bližnjo Novo vas, kjer se nahaja znamenita 
kraška jama Baredine. V osupljiv podzemni svet človeške ribice nas je povedel vodič, zabaven možakar, ki je poleg znamenitosti jame pove-
dal še marsikaj in nemalo nasmejal slovensko in nemško govoreče goste. Naši berniji so pod budnim očesom Milice in Josipa za čas spusta 
svojih skrbnikov počakali v senci. Jama z okolico je skrbno urejena, nedaleč stran stoji muzej stare kmetijske mehanizacije in muzej oljarstva 

ter vinogradništva. Ko smo napasli svojo ra-
dovednost, so se oglasili želodci. Josip se je 
zopet izkazal kot izjemen vodič in nas odpe-
ljal na obalo, kjer smo imeli dovolj prostora za 
prijeten piknik, naši berniji pa so si privoščili 
svobodno tekanje, okušanje morskih valov, 
dremanje v senci… pa tudi z mizic je padlo kaj 
okusnega. Kot vsako leto so se iz prtljažnikov 
kot po čudežu pojavile domače dobrote, pi-
jača, sladice. Dan je bil več kot bogato izpol-
njen in po gurmanskih užitkov polni večerji je 
bil do spanja dovolj le kratek sprehod. Milica 
in Josip pa sta imela v žepu že pripravljen na-
črt za naš naslednji počitniški dan.

Škoda bi bilo, da si ne bi od bližje ogledali 
mesta Poreč. Avtomobili so ostali v gosti bo-
rovi senci, mi pa smo se v pozornost vzbujajo-
či skupini peš odpravili na ogled mesta. Vrvež 
in pisanost starega istrskega mesta vedno 
očara in tako je bilo tudi tokrat. Za ogled oba-
le vse tja od Poreča do Zelene lagune pa smo 
si izbrali prevozno sredstvo – vlakec. Vse nas 
je presenetila izjemna prijaznost domačinov, 
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MOJ BERNI – glasilo Slovenskega kluba za bernske planšarske pse, št. 2/2011. 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: Mojca Sajovic 
Člani uredniškega odbora: Nina, Barlič, Ksenija Potočnik
Priprava in tisk: Amset d.o.o, Grosuplje

ne le turističnih delavcev, in brezhibna urejenost obale, cest, plaž, 
objektov, nasadov … ki je doslej nismo bili vajeni v taki meri. Naši 
berniji so se spet izkazali: na vožnjo s turističnim vlakcem najbrž res 
ni navajen vsak, ampak obnašali so se tako, kot bi to počeli vsak dan 
– večkrat! – in seveda nehote postali dodatna turistična atrakcija. 
Po povratku na obrobje Poreča v gosto senco borovcev smo si spet 
privoščili izdaten piknik, našim kosmatincem pa svežo vodo in hla-
dno senco. Pa tudi kaj od mizic je padlo v vsesplošno bernsko zado-
voljstvo! Za dobro voljo je spet poskrbel Josip tako, da nas niti nekaj 
kapelj dežja ni zmotilo. Medtem, ko smo sedli k večerji, so nas naši 
pasji sopotniki pridno čakali vsak v svoji hiški. 

Poleg veterinarske službe, ki tokrat res ni bila posebno zahtevna, 
se je mag. Peter Levstek, naš veterinar, zavzel tudi za »športno sek-
cijo« in pokazal, kako je treba igrati badminton. Nekateri so ga celo 
posnemali… Kot je že v navadi  in ta je tudi pri bernijih »železna 
srajca« - je večerji sledilo še Petrovo predavanje. Tokratna tema je 
govorila o klopih in klopnih boleznih, saj invazija klopov ne izbira 
žrtev, posebno bernci pa so še kako dovzetni za klopne bolezni. Če 
dobro poznamo sovražnika, smo zmagi veliko bližje, smo si rekli, in z 
velikim zanimanjem spraševali mag. Levstka o tem in onem. 

Vsako leto znova ugotavljamo, da so naše prvomajske počitnice 
veliko prekratke, saj se je bilo naslednji dan treba posloviti. Da slovo 
ne bi bilo prehitro, smo se na poti domov ustavili še v starodavnem 
istrskem mestecu Motovun. Kdo ne pozna malega mesteca na se-
verozahodu Istre jugozahodno od Buj, ki je postal znana turistična 
točka, polna zgodovinskih znamenitosti? Stoji na vrhu 277 m visoke 
strme vzpetine, ki prevladuje nad dolino reke Mirne. V okolici so vi-
nogradi in sadovnjaki. Najstarejši del mestnega jedra je obzidan z 
dobro ohranjenim obzidjem iz 13. in 14. stoletja, po katerem smo se 
sprehodili in uživali nad prelepim razgledom. Ob trdnjavi je baročna 
cerkev svetega Stjepana, zgrajena leta 1614. Nekoč v pozni antiki je 
tu stala starokrščanska bazilika. 

Z zadnjim postankom v Ljubljani smo sklenili letošnje prvomajsko 
potepanje, sklenili pa tudi nova prijateljstva, kar je v teh časih ne-
skončno dragoceno. 

Mojca Sajovic


