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NAMESTO UVODA 
vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na našem tradicionalnem prvomajskem izletu na morje. Letos bomo ponovili lansko uspešnico 

- Poreč - od 27. do 30. aprila. Nastanjeni bomo v naselju Village Laguna Park, ponudba obsega tri polpenzione (zajtrk + večerja + pijača pri 
večerji) v dvoposteljnih sobah. 

Cena je 82 € na osebo. Do-
plačilo za psa znaša 8 €/dan. 
Tudi letos nas bo spremljal 
naš veterinar mag. Peter Lev-
stek, dr.vet.med.

Skrajni rok za prijave je 
20. marec oziroma do raz-
prodaje rezerviranih kapa-
citet. Dodatne informacije in 
prijave na tel. št. 041 63 16 16 
ali na e-naslov bernski.klub@
gmail.com.

NE SPREGLEJTE
Spomladanski vzrejni pregled za BPP

bo 31. marca na vežbališču KD Pluton, Ložnica pri Žalcu. Rok 
prijave je 27. marec 2012. Informacije: Jelka Simčič, predsednica 
VK (tel: 01 282 22 89 zvečer; jelka.simcic@siol.net).  Prijavite se 
z vzrejnim listom, ki je objavljen na klubskih spletnih straneh oz. 
straneh KZS, in s pripadajočimi prilogami.

Spletne strani
Naj spomnimo: v lanskem letu je klub vložil znatna sredstva, 

znanje in trud v prenovo spletnih strani. Te nam omogočajo tudi 
enostavno pošiljanje elektronske pošte vsem članom z e-naslo-
vom, zato vas vljudno prosimo, da posodabljate svoje podatke 
v rubriki »Za člane« - »Uredite osebne podatke«. Le tako bodo 
naše informacije dosegle vaš e-naslov.  Novosti za vzreditelje 
objavljamo v aktualnih obvestilih vzrediteljem! 

Prav tako opažamo, da se na naše ugledne strokovnjake, ve-
terinarje in druge sodelavce obrača več skrbnikov drugih pasem 
kot skrbnikov bernijev. Ko smo povabili strokovnjake k sodelova-
nju, smo mislili predvsem na vas, naše člane. Tako vas ponovno 
vabimo, da izkoristite to člansko ugodnost, kadar jo potrebujete. 

Člani, ki ne uporabljate elektronske pošte, svoja vprašanja 
lahko posredujete po navadni pošti na klubski naslov ali po tele-
fonu. Poskrbeli bomo, da boste dobili tudi odgovor.

V aprilski številki revije Moj pes 
v glavni vlogi nastopa bernski planšarski pes – uživajte v bra-

nju opisa pasme izpod peresa Toneta Hočevarja. 

Nasvidenje!
Mojca Sajovic, predsednica SKBPP

PLAČILO LETNE ČLANARINE
Na nedavni skupščini smo sklenili, da bo tudi letošnja člana-

rina znašala 25 € za redne člane in 12 € za družinske. Vljudno 
prosimo, da znesek poravnate čim prej. Po pošti boste prejeli le-
tno nalepko za izkaznico in z njo boste lahko uveljavljali klubske 
ugodnosti. Podatki za nakazilo:
Prejemnik: Slovenski klub za bernske planšarske pse, Predole 23, 
1290 Grosuplje
Transakcijski račun: SI 56 0310 8100 0476 720
BIC banke (SKB d.d. Ljubljana): SKBASI2X
Koda namena: OTHR
Referenca: 00  XX (vaša članska številka, ki jo najdete v seznamu 
članov na klubskih straneh)2012  ali pustite prazno

Zaradi znatnih stroškov poslovanja se je skupščina odločila, da 
neplačnikom po 31. marcu ne bomo mogli več nuditi članskega 
statusa. Kljub vse slabšim življenjskim pogojem upamo, da boste 
ostali z nami in nam dali priložnost, da ostajamo vaš najboljši 
klub. V naprej hvala za vaše nakazilo.
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POVZETEK ZAPISNIKA REDNE LETNE SKUPŠČINE SKBPP,
ki je bila v soboto, 18. februarja 2012 ob 15. uri v Pivnici 
Anton, Grosuplje

Predlagani dnevni red:
1. Uvodni nagovor predsednice kluba 
2. Izvolitev delovnih organov 
3. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda nadaljevanja skupščine
4. Poročila:
- o delu kluba 
- finančno poročilo
- poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije
- razprava in sprejem poročil
5. Določitev višine članarine za tekoče leto
6. Plan dela za leto 2012
7. Razno

Ad 1/ Uvodni nagovor predsednice kluba: Predsednica kluba je v uvodnem 
nagovoru pozdravila vse zbrane in se jim zahvalila za njihovo pomoč pri delo-
vanju kluba in organiziranju klubskih dejavnosti. 

Ad 2/ Izvolitev delovnih organov skupščine: DELOVNO PREDSEDSTVO: pred-
sednica Nina Barlič, člana Zoran Borovšak in Irena Burjak; ZAPISNIKAR: Bar-
bara Šolc; OVERITELJA ZAPISNIKA: Anica Ban, Tone Burjak; VERIFIKACIJSKA 
KOMISIJA: Miro Sajovic, Meta Kjuder

SKLEP št. 1: Organi skupščine so bili soglasno potrjeni.
Ad 3/ Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda nadaljevanja 
skupščine
Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo na dan sklica skupščine 90 čla-
nov kluba, na skupščini je bilo prisotnih 26 članov. Komisija je ugotovila, da 
je skupščina sklepčna.

SKLEP št. 2: Predlagani dnevni red je bil potrjen s 26 glasovi ZA in 0 PROTI.
Ad 4/ Poročila
- O DELU KLUBA
Poročilo o delu kluba je podala predsednica kluba SKBPP Mojca Sajovic. 
• Upravni odbor se je sestal na štirih rednih sejah in treh korespondenčnih
• Izvedena je bila izredna skupščina kluba 1.10.2011 zaradi izvolitve manjka-
jočih članov organov kluba.
• Soorganizirali smo vzrejni pregled 26.3. v Grosupljem.
• Prvomajski izlet v Poreč
• Prenovljene spletne strani: člane kluba obveščamo preko e-pošte na 78 
naslovov, zaživela je rubrika vprašajte naše strokovnjake, objavljamo koledar 
dogodkov, legla, aktualne novice za vzreditelje.
• Na novo sprejetih članov je bilo pet, rednih članov 68, družinskih članov 
13, izredni člani so štirje tako, da ima klub trenutno 90 članov.
• Statistika stanja BPP v Sloveniji: trenutno je vpisanih v Slovensko rodovno 
knjigo 1386 psov. 

leto št. legel število 
mladičev št.ml./leglo uvoz skupaj

2008 17 104 6,1 1 108

2009 11 76 6,9 7 83

2010 12 71 5,9 2 73

2011 14 90 6,4 8 98

• 3 številke glasila Moj berni; objava predstavitve kluba v reviji Kinolog 
št.9/2011
• Izlet v Poreč maja 2011.
• Spomladanski piknik je bil 12. junija v Ribnem pri Bledu.
• Jesenski piknik je bil 1.10. na Braslovškem jezeru.
• Klub se je predstavil na prireditvi Grosuplje v jeseni 24.9. s klubsko stojnico 
in povorko z vozičkom.
• Miklavževanje se je dogajalo 6.12.2011 v Gostišču Ulipi pri Slovenskih Ko-
njicah. 
• Pridobili smo nekaj novih klubskih ugodnosti.
• Priprave na 8. klubsko razstavo v Ljubljani.
• Novoletna darila (obeski za ključe) za člane.

FINANČNO POROČILO
Finančno poročilo je podala blagajničarka Meta Kjuder. 

  
račun 
SKB

gotovi-
na

konto 
izrednih 

prihodkov

bernijev 
sklad

  273,18   

STANJE SKUPAJ na 
dan 1.2.2012:

444,68 244,20 0,00 28,98 171,50 

neplačane obve-
znosti do KZS

195,12     

STANJE BERNIJEV 
SKLAD:

171,50     

STANJE KLUB: 78,06     

POROČILO NADZORNEGA ODBORA
Poročilo nadzornega odbora je podal Tone Burjak. NO je bil vabljen na vse 
seje UO, pripomb na delo kluba niti na finančno poročilo nima.
POROČILO DISCIPLINSKE KOMISIJE
Poročilo disciplinske komisije je podal Filip Česenj. Komisija je brez pripomb.
SKLEP št. 3: Poročila so bila soglasno potrjena.
Ad 5/ Določitev višine članarine za tekoče leto
UO predlaga skupščini NESPREMENJENO višino članarine za leto 2012 v zne-
sku 25 € in pristopnino 5 €, za družinske člane 12 € in pristopnino 3 €.
SKLEP št. 4: Predlagane višine članarin so bile soglasno sprejete.
Ad 6/ Plan dela za leto 2012 (Mojca Sajovic)
• strokovno predavanje Prva pomoč (mag. Peter Levstek, dr.vet.med.)
• 3 številke biltena (izvedba odvisna od finančnega stanja)
• 2 piknika
• prvomajske počitnice v Poreču od 28.4. do 1.5. : cena: 3 X POLPENZION 

= 82  EUR / OSEBA + 8 € za psa/dan
• 24. 3. – “Očistimo Slovenijo”: sodelovanje s  KS Račna in čiščenje Ra-

denskega polja (glede na vremenske pogoje), sicer pa zelo zanimiv 
sprehod

• Miklavževanje 1. ali 8. 12.
• Strokovno predavanje za vzreditelje
• Prednostna naloga je pridobivanje novih članov.
Pri pridobivanju novih članov je potrebno poudariti naslednje prednosti član-
stva:
• popusti pri nakupih
• druženje članov na različnih dogodkih
• osnovna dejavnost kluba NI vzreja in razstave, pač pa je glavna usme-

ritev zdrava in stabilna vzreja mladičev tako na telesnem kot tudi du-
ševnem nivoju

• svetovanje glede vseh vprašanj, ki se lastnikom pojavijo v zvezi z nji-
hovim psom

SKLEP št. 5: Plan dela za leto 2012 je bil soglasno potrjen.
Ad 7/ Razno
- T. Burjak je že pri poročilu NO predlagal temo glede boljše promocije kluba. 
Predlagal je intenzivnejše pridobivanje novih članov, kar smo obdelali v pla-
nu dela za leto 2012, kjer smo tudi poudarili prednosti članstva. Predlagal je 
tudi nakup več vozičkov – informacija, kje bi se jih dalo kupiti, bi bila dobro-
došla. Z nakupom vozičkov in več psi, ki bi le-te vlekli, bi bile predstavitve 
kluba atraktivnejše.
- M. Sajovic je predlagala spremembo 10. člena statuta: rok za plačilo letne 
članarine je 15.3. ČLEN BI SE PO NOVEM GLASIL: »…Člana črta iz članstva 
upravni odbor, če član kljub opominu ne plača članarine do 31.3. v tekočem 
letu.« Iz tega sledi, da je rok za plačilo članarine 15. marec.
- T. Burjak je podal predlog, da se prvomajski izlet prestavi na zadnji teden 
v avgustu. Takrat je morje primerno za kopanje, večeri so topli. Pojavili so se 
dvomi, da je avgust za naše kosmatince pretopel, da so počitnice maja nekako 
ločene od ''standardnih'' počitnic in prvi izlet v letu, ki ga vsi neučakano 
čakamo. I. Burjak je predlagala, da se v tem primeru naredi dva izleta – maja 
in avgusta.
- I. Janežič je podal predlog o spremembi letošnjega prvomajskega izleta iz 
datuma 28.4. – 1.5. na 27.4. – 30.4. 
SKLEP št. 6: Predlagana sprememba statuta je bila soglasno sprejeta.
SKLEP št. 7: Predlagana sprememba datuma letošnjega prvomajskega iz-
leta na 27.4. – 30.4. je bila soglasno sprejeta.
M. Sajovic je seznanila skupščino z odpovedjo T. Sajberta z mesta vzrejnega 
referenta. 
Skupščina  je bila zaključena ob 16.20 uri.

Predsednica delovnega predsedstva: Nina Barlič 
Zapisnikar: Barbara Šolc
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Bernka Beri med rimskim cvetjem in snegom

Dolenjska bernka Beri, ki se je od Urbasovih iz Ivančne gorice predlanskim preselila v Rim, je letos doživela rimsko zimo! Tako, ki se pojavi 
samo takrat, ko bodo papeža menjali, se norčujejo Rimljani, ki v resnici pri tem ne mislijo na papeža, ki domuje na koncu naše ulice, ampak 
na to, da je zima v Rimu strašno redka stvar. Samo najstarejši se spomnijo, da so jo imeli leta 1929, pa leta 1956 in potem še leta 1985. Leta 
1929 je bilo ob začetku velike svetovne krize, skoraj tako kot leta 2012, se kislo nasmehnejo. Takrat, leta 1929 je bilo tako, da se je potem 
končalo z vojno … 

Rimska zima vsekakor ni navadna zima, kakor jih poznamo pri nas. Mi smo zim in snega in mraza navajeni, Rimljani pa ne. In rimski psi 
tudi ne. Ker je Beri rimski pes, se ji je kar zmešalo od sreče, ko je zagledala sneg. Še dan prej je v njenem parku vse cvetelo, mandljevce smo 
opazovali, ki so bili polni poganjkov, cvetov pa je tudi že bilo toliko, da je bilo videti vse belo, mimoze so se nam na široko rumeno smejale že 
ob izhodu iz hiše, kamelije so cvetele pod oknom, ciklame so se bohotile na otočkih med potkami na dvorišču. 

Vse to je Beri opazovala še tistega jutra, ko se je opoldne vreme skisalo, popoldne je začelo deževati in potem so se med dežnimi kapljami 
pojavile prve debele snežinke, kot krpe snega so bile, sto ali pa tisoč naših snežink skupaj. Zjutraj, ko smo vstali, je bilo kaj videti! Vse cvetice 
so bile bele, nikogar ni bilo ne spregled. Samo hišnik, ki je doma iz Neaplja in snega od blizu še ni srečal, je z močnim curkom škropil dvorišče 
in odganjal sneg. Še Beri in njena spletična Zlatka-Aurelia sta ga čudno gledali. Pozneje se je res otoplilo, ampak v trenutku, ko je hišnik škro-
pil dvorišče, se je voda spreminjala v led. Drsalnica je bila, kar je bilo še malo prej čisto navadno dvorišče s petimi, morda osmimi centimetri 
mokrega snega. Dokler se ni stopilo, nihče ni mogel iz hiše…

Da bi ljudje za odstranjevanje snega uporabljali lopate, še niso slišali, navsezadnje tudi lopat nimajo. In kupiti jih tudi ni bilo mogoče, prve 
trgovine so odprli čez tri dni. Šole so bile tudi zaprte, še kruh je bilo težko najti, kaj šele kaj drugega. Mladenič, ki je vso zimo čakal, da bo 
šel smučat kam daleč, zato si je tudi kupil opremo, se je po cesti Gregorja VII. proti Vatikanu peljal s smučmi! Škripalo je pod njimi, saj je bilo 
snega premalo, nič ni bil steptan, navadna plundra je bila. Fant pa je užival in vriskal od veselja. Ali je smuči doli na koncu ulice, pri Vatikanu, 
vrgel stran, ne vemo, veliko pa na koncu klančka ni moglo ostati od njih.

Beri in Zlatka sta bili tisto jutro med redkimi rimskimi psi, ki so šli na spodoben sprehod. Vsi drugi so pokukali na plano, se prav na hitro 
polulali in pohiteli na toplo. Tudi na toplem pa ni bilo toplo, kajti v Rimu niso vajeni kuriti kot pri nas. Zjutraj zakurijo za pol ure, opoldne za 
pol ure in zvečer za pol ure ali uro. Okna so enojna, špranje široke. Bilo je mraz kot v Sibiriji!

Rimska zima jo je bernki Beri z Dolenjskega zagodla, da je kaj! Rimljani so hitro ugotovili, da je sneg huda in nevarna stvar. Tako nevarna, 
da sta se župan in šef civilne zaščite skoraj stepla med seboj, ko sta drug na drugega kazala s prstom in ljudstvo prepričevala, kdo je kriv, da se 
je svet nenadoma ustavil, da ni bilo avtobusov in taksijev in da nihče ni mogel z avtom na cesto. Dovolili so samo vožnjo z zimskimi gumami, 
pa ljudem nihče ni znal prav razložiti, kaj so zimske gume. Za vsak primer sta dala župan in poveljnik civilne zaščite zapreti vse parke. Morda 
je podrlo kakšno drevo, lahko bi kaj padlo na sprehajalce. Psi in pesjanarji smo ugibali, da so nam vrata zaklenili zaradi lisic, ki morda iščejo 
hrano na planem, pa mestni očetje nočejo, da bi jih psi strašili. Pa ni bilo zaradi lisic, tudi zaradi volka ne, ki je menda skrit nekje tam, pa ga 
še nismo videli (lisice smo že velikokrat). Bilo je zato, ker so delavcem iz parka ukazali, naj pregledajo vseh deset kvadratnih kilometrov gozda 
in travnikov in ugotovijo, ali ni kje skrita kakšna nevarnost za sprehajalce. Kakšno polomljeno drevo, saj rimske pinije res niso primerne za 
zimo in za sneg. 

Ko je sneg skopnel, je bilo še mokro, pa niso mogli kar takoj začeti z ogledovanjem in pospravljanjem, potem je bil zmeraj že kakšen razlog, 
da je park ostal zaprt ves mesec. Bilo je grozno in grozljivo! Rim brez parka je za Beri in njeno pasjo spletično Zlatko-Aurelio kot kletka, kot 
zapor, kot kazen in šiba božja! Veteranka Ajša je zimo preživljala na večjem mrazu v Sloveniji, ampak tam se svet ne ustavi zaradi petih cen-
timetrov snega. 

Ko so naposled park po mesecu dni spet odprli, se je vesela novica razširila po vasi kot blisk. Vsi smo leteli tja, psom se je kar mešalo od 
sreče. O kakšni zimi ni bilo nikjer več nobene sledi. Sneg pa je poskrbel, da so mimoze še vedno cvetele, celo mandljevci se niso usuli, kakor 
se ponavadi, ko pozimi ni prave zime. Samo kamelije je sneg polomil in bo treba na nove počakati do naslednje zime. 

Bernka Beri z Dolenjskega je spet zadovoljna. Pripravlja se že, da bo naslednjo zimo preživela na severu, v Sloveniji. Tam ji ne bodo zaprli 
Sračje doline, če bo padlo malo snega.  

Tone Hočevar

Nove klubske ugodnosti
NOVO: Pasji raj, Salon za nego in varstvo psov, Dolenjska cesta 441a, 
1291 Škofljica (http://www.pasji-raj.si/), tel. 030/348-054,  Milka Kuplenk: za člane kluba je cena nege in varstva psov za 15% nižja.

NOVO: Spletna trgovina »kosmatinčki.si« 
V spletni trgovini na naslovu www.kosmatincki.si boste lahko kupovali kakovostno briketirano hrano po 10% nižji ceni od običajne, ob 

nakupu nad 50 € poštnine ni.
O hrani Canis 2000 plus, ki je proizvedena v Nemčiji v omejenih količinah, lahko preberete več na spletnih straneh. Kontaktna oseba: 

Jure Borišek GSM 041 558 161.

NOVA PONUDBA: Autocollant
Berni nalepke, predpražniki, obeski za ključe, pogrinjki, razglednice, majice...; poleg hrane in priboljškov Meradog zdaj še dodatki in 

kozmetika za pse odličnega proizvajalca CANINA - 10% - ni popust za člane kluba nudi podjetje Vrami d.o.o., Ljubljana, Podjunska 22, tel: 
01 515 15 60, GSM: 041 750 676, spletna stran: www.vrami.si, e-mail: info@meradog.si
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Flexi povodec – udobje ali nevarnost?

PRIPOROČAMO!
Z veseljem posredujemo vabilo, ki je prišlo z Ranča Kaja in Grom. 

Kdo še ni slišal za 
Mednarodni center Ambasadorjev živali in TTEAM center Slovenija 

v Razgorju pri Vojniku? 
Tokrat je tema seminarja »O komunikaciji s psom in harmoniji 

med človekom in psom«, seminar vodi mednarodno priznana trenerka 
in behavioristka Sarah Fisher. 

Kdaj? 7. in 8. aprila 2012 od 9. do 17. ure
Kje? na Ranču Kaja in Grom, Razgorje pri Vojniku
Cena: 2-dnevna delavnica s svojim psom :250€, 1-dnevna delavnica 

brez psa 80€

Prevod je zagotovljen.
Prijave in informacije: Darja Žnideršič, Razgor 11, 3212 Vojnik, 

Slovenija; tel. 00386 41 639 822; http://www.ranckajaingrom.com  
E-mail: aron@siol.net

»Moj berni« bo zagotovo tam!
*****************************************************

LEGLA – LEGLA – LEGLA
Naši vzreditelji, podpisniki vzrejnih priporočil SKBPP, obveščajo, 

da mladički iz njihovih legel že čakajo nove skrbnike.

Leglo psičke Blueberry Bernieshine, CH SLO 
Poležena: 18. 2. 2006; HD, ED: A/A, 0/0; vzrejna ocena: I. 
oče: Herodes van't Stokerybos, CH PL; poležen: 15.2.2008; HD, ED: 
A/A, 0/0; vzrejna ocena: I.; lastnik: Robert Nowak, Poljska
Vzreditelj: Ivan Janežič, Vir pri Stični 7, 1295 IVANČNA GORICA;
GSM 041 612 007,  e-pošta: ivan.janezic2@siol.net; bernieshine@
bernieshine.net;
spletna stran Bernieshine
4.2.2012 se je skotilo 11 mladičkov: 7 samčkov in 4 samičke!
  

Leglo psičke Mayre
Poležena: 17. 1. 2007; HD, ED: A/A, 0/0; vzrejna ocena: A; 
oče: Adis Bernieshine, CH SLO, CH BIH, CH CRO; poležen: 4. 5. 2005; 
HD, ED: A/A, 0/0; vzrejna ocena: I.
Lastnik: IVAN JANEŽIČ, Vir pri Stični 7, Ivančna Gorica
Vzreditelja: Milena - Jože Liner, Mahovci 13, 9253 Apače;

GSM 030 911 213, 070 878 922,  e-pošta: joze.liner1962@gmail.com
25.12.2011 se je skotilo 7 mladičkov: 4 samčki in 3 samičke!

Leglo psičke Afrodite
Poležena: 11. 6. 2006; HD, ED: A/A, 0/0; vzrejna ocena: II.
oče: Adis Bernieshine, CH SLO, CH BIH, CH CRO; poležen: 4. 5. 2005; 
HD, ED: A/A, 0/0
vzrejna ocena: I.
Lastnik: IVAN JANEŽIČ, Vir pri Stični 7, Ivančna Gorica
Vzrediteljica: Ksenija Kukovič, Dobrava 53, Zreče; 041 924 840,  ku-
kovic.ksenija@gmail.com
28.11.2011 se je skotilo 11 mladičkov: 7 samčkov in 4 samičke!

Prosimo, da morebitne nove kupce mladičkov opremite z ustreznimi 
informacijami in napotite na naše vzreditelje. 
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Oglejmo si nekaj najpogostejših stanj:
1. IZPADANJE DLAKE
V času menjave dlake spomladi in jeseni 

je izpadanje običajno, sicer pa je velikokrat 
za izpadanje dlake kriva presnova. Skupaj z 
veterinarjem je priporočljivo poiskati vzrok 
za to. Če je koža suha in se luskasto lušči 
predvsem na predelu hrbta in križca, lahko 
uporabimo pripravek SULPHUR 6 CH in sicer 
v treh odmerkih na dan. V primeru, da je pre-
hrana psa ustrezna, dlaka pa močno izpada 
že, če psa pobožamo, zraven pa opažamo 
še povečano žejo, nagnjenost k ugrizu brez 
predhodnega opozorila, razdražljivost in 
utrujenost psa, uporabimo NATRUM MURIA-
TICUM 12 CH. Na koži včasih opazimo krožna 
brezdlaka mesta, ki se pojavljajo simetrično 
na hrbtnem delu, večinoma pri starejših psi-
cah. Ti znaki govorijo za hormonsko nerav-
notežje , zato uporabimo pripravek SEPIA 6 
CH. Če se s težavo izpadanja dlake srečujemo 
pri predebelih psih, ki so leni, se ne gibljejo 
radi, so depresivni, nervozni in imajo težave 
z zaprtjem, potem bomo verjetno naleteli na 
suho kožo, ki je na prehodu kože v sluznico, 
t.j. na predelu telesnih odprtin, razpokana. 
Takrat uporabimo pripravek GRAPHITES 12 
CH. Kadar psici izpada dlaka po kotitvi – in 
vemo, da ji močno izpada običajno približno 
štiri mesece po kotitvi – priporočamo pri-
pravka SEPIA ali LYCOPODIUM v potenci 12 
CH. Katerega od obeh bomo uporabili, bo 
svetoval izkušen homeopat na podlagi dolo-
čitve konstitucijskega tipa psa.

2. ALERGIJE
Alergične reakcije so običajno nenadne, 

gre pa večinoma za kombinacijo zunanjih 
dražljajev in strupenih produktov presnove. 
Pes izgleda podobno, kot bi ga opikale če-
bele. Lahko se pojavijo otekla mesta s srbe-
njem le posamezno ali po vsej koži. Glava je 
prav tako lahko otečena in koža na glavi je 
lahko vneta. Ta pojav se lahko opazi tudi pri 

mladičih v obdobju rasti zob. V tem primeru 
uspešno uporabimo APIS 6 CH. V začetku da-
jemo pripravek vsakih 10 do 20 minut, nato 
lahko redkeje, dokler se stanje ne izboljša. 
Ta pripravek v kombinaciji s kisovimi obklad-
ki povzroči veliko olajšanje. 

3. SRBENJE / PRASKANJE
Če je koža suha in se luskasto lušči, je por-

dela in pes čuti olajšanje na hladnem, je pri-
poročljivo uporabiti SULPHUR 6 CH štirikrat 
dnevno. V primeru, da je koža prav tako suha 
in srbeča, pes pa se bolje počuti na toplem in 
hkrati opazimo, da se stanje izrazito poslab-
ša ponoči takoj po polnoči, kar psa seveda 
izčrpava, uporabimo pripravek ARSENICUM 
ALBUM 6 CH. Pri psicah, ki imajo težave s 
srbečo kožo predvsem ponoči, opazimo pa 
tudi rdeče lise, lahko sklepamo, da gre za 
hormonsko neravnovesje, zato homeopati 
priporočajo pripravek PULSATILLA 30 CH.

Pogost pojav trdovratnega srbenja se 
pojavlja tudi na tacah. Prizadeti so podpla-
ti, večkrat gre za sprednje kot zadnje tace, 
lahko so vneti podplati na vseh štirih. Pes se 
liže, kar srbenje začasno olajša, vendar hoja 
in lizanje povzročita tudi vnos dodatnih pov-
zročiteljev infekcije, zato so take težave zelo 
trdovratne. Včasih je potrebno, da se pes 
lahko giblje, tace zaščititi. V takih primerih 
uspešno uporabimo manj znan pripravek 
RHUS VENENATA 6 CH.

4. »HOT SPOT« - bakterijska gnojna vne-
tja kože

Mnogim skrbnikom psov je ta izraz zelo 
dobro poznan, gre pa za pogosto odprto 
vnetno mesto na koži, ki srbi in boli tako 
močno, da se pes intenzivno praska in grize. 
Dlako ob obolelem mestu, ki se v primeru, da 
ga ne zdravimo, bliskovito veča, bo veterinar 
verjetno odstranil in rano očistil. Uporabimo 
lahko več homeopatskih pripravkov: ARNICA 
30 CH dvakrat na dan dva do tri dni; APIS 
30 CH, BELLADONA  30 CH ( izbruh nastane 

čez noč, mesto na koži je vroče, pes je žejen, 
nemiren in razdražen), GRAPHITES 30 CH ( 
pogost pri debelih psih, izcedek iz rane je ru-
menkast, na toploti pa se stanje poslabša), 
SULPHUR 30 CH (če gre za nečist izcedek z 
izrazito neprijetnim vonjem).

5. POŠKODBE KOŽE
so razmeroma obsežno poglavje, ki potre-

buje posebno obravnavo glede na vzrok in 
mehanizem poškodbe.

V vsakem od naštetih primerov je obisk 
veterinarja skoraj neizogiben, homeopatsko 
zdravljenje pa naj poteka vzporedno pod 
kontrolo izkušenega homeopata. Idealno je, 
da sta veterinar in homeopati v isti osebi, 
kar je glede na vedno večje število sloven-
skih doktorjev veterinarske medicine, ki se 
usposabljajo na področju homeopatije, vse 
bolj izvedljivo.

Vso našteto patologijo v zvezi s kožo uspe-
šno obvladujejo holistični veterinarji, tudi 
s pripravki tradicionalne indijske medicine, 
ki se uporablja po pravilih ayurvede in s ho-
meopatskimi pripravki. Slednji so v Slove-
niji že dosegljivi in na voljo tudi skrbnikom 
psov. Njihov seznam z značilnostmi in upo-
rabo je objavljen v reviji Moj pes v številkah 
12/2011, 1/2012 in 2/2012. Informacije o 
lekarnah, kjer prodajajo homeopatske pri-
pravke, najdemo na spletnih straneh, uspo-
sobljeni farmacevti – homeopati pa znajo 
tudi svetovati glede uporabe, priporočenih 
odmerkov in načinov dajanja.

Mojca Sajovic

Viri: Martin Zucker: Veterinarians' Guide to 
Natural Remedies for Dogs; H.G.Wolf: Homo-
eopathic Medicine for Dogs; Don Hamilton, 
DVM: Homeopathic Care for Dogs and Cats; 
Richard H.Pitcairn, DVM, RhD: Dr. Pitcairn's 
Complete Guide to Natural Health for Dogs & 
Cats

Preverite sluh svojega psa 
Kadar svojega psa pokličete in se ta ne odzove, verjetno takoj pomislite: »Presneto, spet me ignorira!«To je seveda ena od možnosti 

(in – verjetno se strinjate – precej pogosta), možno pa je tudi, da vas preprosto ne sliši. Dober sluh in zdrava ušesa so za pse izrednega 
pomena, saj jim zagotavljajo varnost in ravnotežje, ključni pa so tudi za njihovo sporazumevanje in interpretacijo drugih čutil.

Znaki prizadetosti pasjega sluha so zlahka prepoznavni: pes se ne odziva na ustne ukaze, prekomerno spi, zbudi se le na vaš dotik, gre v 
napačno smer, ko ga pokličete, stresa z glavo in se praska po ušesih. Zato je njegov sluh dobro občasno preveriti. V nadaljevanju je nekaj 
predlogov.

1. Vedenjski test–Opazujte, ali pes premakne glavo oz.vsaj trzne z ušesi, ko ga pokličete.
2. Pregled ušes –Veterinarski pregled z otoskopom bo izključil morebitne infekcije ali bolezni ušes.
3. Elektronsko testiranje sluha (BAER) –Strokovnjaki psu v mirnem prostoru nadenejo slušalke, ki oddajajo različne zvoke, in ocenjujejo 

njegov odziv nanje.
4. Rentgenski pregled in magnetna resonanca–Ti pregledi se opravljajo v anesteziji. Ocenjuje se stanje srednjega ušesa.
Če ima vaš kuža res težave s sluhom, obstaja veliko rešitev – od zdravljenja do kirurških posegov. Če je okvara posledica prizadetosti 

živcev, operacija ne pomaga, na voljo pa so posebni slušni aparati za pse.
Gluhost pa je tudi genetsko pogojena. Tako se pogosto gluhi rodijo psički z modrimi očmi, h dedni gluhosti so bolj nagnjene nekatere 

pasme, npr. akite in koker španjeli. Tudi gluhi psi pa lahko živijo povsem kakovostno življenje. Lahko jih naučite, da ubogajo ukaze z 
roko, na ovratnico pa jim namestite zvonček, da jih kadarkoli najdete. Psi so namreč izredno prilagodljivi in svoje pomanjkljivosti hitro 
obvladajo.

Nina Barlič
Vir: http://www.dogster.com/puppies/A-Guide-to-Testing-Your-Puppys-Hearing-103

KOŽA PO HOMEOPATSKO (nadaljevanje)
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(Kačji) pik
V poletnih dneh pogosto pride do kačjega 

pika pri psih. Na srečo pa v Sloveniji ni tako 
strupene kače, da bi povzročila pogin. Pes 
je veliko bolj odporen proti kačjemu strupu 
kot človek. Nevarno pa je, če pride do pika v 
področju grla, ker zaradi otekline, ki nasta-
ne, lahko pride do zadušitve živali. Enako je 
nevarno, če pride na tem področju do pika 
čebele ali ose, ko se pes igra z njimi in jih po-
skuša pojesti. Ob piku kače žival močno za-
cvili, na mestu ugriza pa vidimo dve okrogli 
rani. Področje močno oteče in pomodri. Žival 
se začne tresti, lahko se pojavi bljuvanje in 
dvigne se ji temperatura.

Električni šok
Električni tok pri prehodu skozi telo okvari 

različne organe. Predvsem pa lahko povzroči 
zastoj srca. Najprej odklopimo električni tok, 
nato pa psa odnesemo iz področja električ-
nih napeljav. Pri psu opazimo, da so sluznice 
blede, šape so hladne, srčni utrip je hiter, 
pes je v komi. Ko smo psa odstranili od izvo-
ra električne napetosti, ga položimo z glavo 
nižje od srca in pričnemo z reanimacijo (oži-
vljanjem).

Toplotni udar
Pri psu se pojavi, če je dalj časa izposta-

vljen sončni pripeki, posebno v zaprtem av-
tomobilu. Določene pasme z dolgo dlako in 
rotweilerji so bolj dovzetni za toplotni udar. 
Zato moramo poleti vedno postaviti avto 
v senco in pustiti okna odprta, če imamo v 
avtu psa. Pri toplotnem udaru poznamo raz-
lične stopnje, ki so odvisne od časa, ko je bil 
pes izpostavljen soncu in od temperature. V 
začetnem stadiju postane žival nemirna, ima 
izbuljene oči in pospešeno diha. Dihanje je 
hitro in površno, oči so močno nabrekle, na 
očesnem zrklu in veznicah opazimo močno 
poudarjene krvne žile. Jezik visi iz ust in je 
vijoličaste barve. Pes lahko pogine zaradi 
možganske kapi.

Prvo pomoč nudi lastnik, tako da poizkuša 
naglo znižati telesno temperaturo. Pomaga 
si tako, da psa oprha s hladno vodo, ki je 
3-4° manjša od telesne temperature psa. 
Psu lahko damo tudi aspirin ali andol za zbi-
janje temperature.
POMEMBNO

• nikoli nagobčnika,
• damo ga v senco,
• psa damo v banjo z mlačno vodo za 30 

minut ali ga obložimo z vlažnimi krpa-
mi po telesu in okoli glave, psa ne škro-
pimo,

• damo mu piti manjše količine vode za-
radi dehidracije,

• merimo mu telesno temperaturo,
• kontroliramo stanje šoka in čeljusti.

ZNAKI
• slinjenje,
• pomanjkanje koordinacije,
• pospešeno dihanje,
• vroča glava
Najhitreje je potrebna pomoč veterinarja!

Merjenje telesne temperature
Zelo dobro je, da zna lastnik sam izmeriti 

temperaturo psu, kar je lahko v veliko pomoč 
veterinarju pri zdravljenju bolezni. Tako lah-
ko lastnik sam spremlja temperaturo in nje-
no gibanje.

Temperaturo merimo tako, da termometer 
potisnemo psu v danko, da je razširjeni del 
vsaj 1cm v njej. Dobro je, da termometer prej 
navlažimo z oljem. Temperaturo merimo od 5 
do 8 minut. Pri merjenju moramo paziti, da 
je pes pri miru, da ne bi zlomil termometra.

Temperature zdravega psa:
• veliki psi (nemški ovčar, doberman,…): 

37°C do 39 °C
• mali psi (španjel, čivava,…): 38°C do 

39,5°C
POMEMBNO

• damo mu nagobčnik,
• dezinficiramo termometer,
• vstavimo ga v danko,
• počakamo 5 - 8 minut,
• dezinficiramo termometer,
Če ima pes temperaturo, jo zapišemo, saj 

je to dragocena informacija za veterinarja, 
merimo jo zjutraj, opoldne in zvečer.

Stanje šoka
Zunanje in notranje poškodbe lahko pov-

zročijo stanje šoka.
ZNAKI

• čeljusti bele ali blede - sluzasto,
• rožnata barva pomeni, da ni v šoku,
• hitro bitje srca,
• depresivno stanje
Počasi se psu približamo in mu nežno pri-

govarjamo. Psa opazujemo, ne da bi se ga 
dotikali.

Nikoli ne dajemo nagobčnika.

Zaustavitev krvavitve iz ran
Prevezo pri psu nameščamo, če želimo za-

ustaviti krvavitev iz rane. Preveza mora biti 
prožna, da popolnoma ne zaustavi kroženja 
krvi in hkrati dovolj čvrsta, da ohrani svojo 
učinkovitost. Za to je najboljša gumijasta 
preveza. V nujnih primerih pa jo lahko na-
domestimo z robčkom, pasom ali trakom iz 
tkanine.

Ko nameščamo prevezo moramo paziti na 
naslednje:

• kroženje krvi ne smemo popolnoma 
ustaviti. Če se v eni uri obtok krvi ne 
obnovi, povzroči pomanjkanje kisika in 
odmiranje tkiva.

• če je kri, ki teče iz rane svetlo rdeča, je 
to arterijska kri. Prevezo moramo na-
mestiti nad rano čim bližje srca.

• če je kri, ki teče iz rane temno rdeča, je 
to venozna kri. Prevezo moramo name-
stiti pod rano, na mesto, ki je najbolj 
oddaljeno od srca.

Preveza je pomoč v sili. Namestimo jo 
lahko le za kratek čas, dokler ne pridemo 
do veterinarja, rano pa je potrebno kirurško 
obdelati.

Preveza lahko ostane čvrsto nameščena 
največ dve uri. Če ostane dlje, jo moramo 
razrahljati, da tkivo dobiva dovolj kisika.

Ko psu namestimo prevezo, ga moramo 
neprenehoma nadzirati, da si jo ne poizkuša 
z grizenjem 

odstraniti.
Hkrati je potrebno določiti tip poškodbe 

(ali je globoka ali samo površinska).

Pregled in pomoč pri poškod-
bah

Pregledamo rano, najprej obravnavamo 
krvavitve, očistimo dlako (obrijemo) okoli 
rane, kjer je poškodba. Očistimo rano z vodo 
in 3% vodikovim peroksidom. Odstranimo 
ev. tujke v rani, majhne koščke s pinceto.

• Površinske poškodbe - krvavitve iz ka-
pilar: dezinfekcija rane, na rano steril-
no gazo.

• Arterijske krvavitve: lokalna kompresi-
ja, damo lahko prevezo (za zaustavitev 
krvavitve) največ 15 minut, potem na 
novo podvežemo, pritiskamo na rano, 
da ustavimo krvavitev.

PAZI: preveza se ne daje, razen če ni to 
nujno potrebno.

Povijanje
Povijanje rane je nujno potrebno, da 

preprečimo okužbo, posebno pri živalih, 
ki si rano neprestano ližejo. Preden rano 
povijemo, jo moramo očistiti, odstraniti 
moramo vso nečistočo (zemljo, pesek, tra-
vo, zrnca…). Rano očistimo z tekočo vodo, 
večje kose nesnage pa odstranimo s pince-
to. Na rano nato položimo sterilno gazo in 
šele nato povijemo.  Del telesa, ki bo povit 
s povojem, pod povojem obvezno zaščitimo 
z vato. Ta zaščita nam omogoča, da lahko 
povoj nemoteno močno učvrstimo. Vata 
omogoča nemoteno kroženje krvi. Če močno 
povijemo in pred tem nismo uporabili vate, 
se lahko zgodi, da zaustavimo kroženje krvi 
in pride do odmiranja tkiva. 

Celjenje rane povzroča srbenje, še poseb-
no četrti dan, in žival poizkuša na vsak način 
rano praskati. Ta pojav traja 48 ur. S povojem 
tako zavarujemo rano, da si je pes ponovno 
ne odpre ali potrga šive. Povoj moramo vsa-
ki drugi dan menjati, posebno če se umaže 

PRVA POMOČ
Mag. Peter Levstek, DVM (povzetek predavanja dne 18.2.2012)
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SLOVENSKI KLUB ZA BERNSKE PLANŠARSKE PSE
Predole 23, 1290 Grosuplje
e-naslov: bernski.klub@gmail.com 
fax: ++ 386 (0)1 786 51 46
Davčna št.:  568 92292
Št. računa:  03108-1000476720

UPRAVNI ODBOR:
Mojca Sajovic: predsednica kluba (041 631 616)
Nina Barlič:  podpredsednica kluba (041 365 748)
Barbara Šolc: tajnica (041 669 046)
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)
Tone Burjak, član (041 488 489)

LETNA ČLANARINA po sklepu skupščine kluba z dne 18. 2. 2012: 
redni člani – 25 €, pristopnina 5 €; družinski člani – 12 €, pristo-
pnina 3 €; Novim članom, ki poravnajo članarino od meseca no-
vembra dalje v tekočem letu, se prizna plačana članarina tudi za 
naslednje koledarsko leto.
NOVO: Lastniki mladičev, kupljenih pri vzrediteljih – članih 
SKBPP, pri vpisu ne plačajo pristopnine.

VZREJNO-TETOVIRNI REFERENTI

ŠTAJERSKA REGIJA:
Ksenija Potočnik, dr.vet.med. (SKBPP)
Glavarstvo 22, 2391 Prevalje
031 618 748

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

DRŽAVNA VZREJNA KOMISIJA ZA BPP PRI KZS
Jelka Simčič, predsednica (tel: 01 282 22 89 zvečer; jelka.sim-
cic@siol.net ); Litijska 12, Ljubljana

ali če se iz rane poceja izcedek. Psu moramo 
preprečiti, da bi si povoj sam odstranil tako, 
da psa redno kontroliramo ali pa mu damo 
ovratnik, ki preprečuje grizenje. Ko je ovra-
tnik nameščen, mora segati čez smrček psa. 
Drugi konec pa privežemo za ovratnico in 
tako preprečimo, da bi jo pes odstranil.

Zlomljena rebra 
ZNAKI
• deformacija prsi (prednjega dela)
• ostra bolečina
• težko dihanje
PREGLED IN POMOČ 
• otipavanje prsnega koša in opazovanje 

gibanje dihanja
• lokalizirati tip poškodbe 
• dihanje počasno in globoko = rana na 

pljučih (brez obvez)
• dihanje hitro in sunkovito = (zaviti pr-

sni koš s povojem)
• preveriti stanje šoka
Potrebna je hitra pomoč veterinarja.

Ugriz
Najprej je potrebno ugotoviti, katera žival 

je psa ugriznila. Približati se mu je potrebno 
počasi in mu prigovarjati, opazovati ga je 
treba brez dotikanja, nato mu po potrebi na-
denemo nagobčnik.

Krvavitve ušes
Ušesa lahko zelo krvavijo, tudi če je rana 

majhna.
PREGLED IN POMOČ 
• majhne rane: psa primemo z obeh stra-

ni s sterilnimi gazami, na rani držimo 

pet minut in preverimo, če je krvavenje 
prenehalo, če ni, še drugič drži pet mi-
nut.

• velike rane: primemo glavo z obeh stra-
ni in mu damo gazo na rano, zdravo 
uho je položeno nad ranjenim ušesom, 
okoli glave in vratu povijemo (naredi-
mo kapuco) .

Oživljanje
• pokliči psa po imenu 
• uščipni ga
• potegni za njegove ude, preveri, ali se 

odziva
• poglej pulz, če je negativen začni z oži-

vljanjem
• dvigni ustnice, če so čeljusti blede ali 

modre, začni z oživljanjem
POMEMBNO
• obrni ga na desni bok
• dlan daj čez prsni koš
• pritisni na 1, spusti na 2 (30 x): vsakič 

ko pritisneš 1, moraš počakati, ker se 
mu lahko bronhiji zamašijo

• reanimirata ena ali dve osebi
• počakaj, da začne dihati - opazuj barvo 

čeljusti

Umetno dihanje
• pregled - raztegniti psa
• zravnati čez bok
• če ne diha, se izvaja umetno dihanje
POMEMBNO
• pazi, da jezik ne pade nazaj in zapre di-

halen poti
• sprosti prehod za dihanje

• usta psa morajo biti zaprta
• pihaj čez nosnice +/- 3 sek.
• ponovi
• preverjaj ritem srca
• reanimirata ena ali dve osebi
• počakaj, da začne dihati - opazuj barvo 

čeljusti

Zdravje  psa
Urin mora biti rumen ali čisto rumen, bla-

to mora biti dobro oblikovano (brez sledu 
krvi, brez sluzi), pomembna je telesna teža 
in komponente prehrane (hrana + pitje).

• smrček: vlažen na dotik
• oči: bleščeče, brez izcedka
• ušesa: simetrična
• hrbet: raven, ne izbočen kot krap
• dlaka: svetleča, da ne izpada, koža ela-

stična
• dihanje: pri počitku pes vdihne 12-20 

x na minuto, po naporu pes vdihne 60 
- 90 x na minuto, dihalno gibanje =  2 x 
vdih + izdih

• srčni utrip: star pes 70 - 80 x na minu-
to, odrasel pes 90 - 100 x na minuto, 
mlad pes 110 - 120 x na minuto

• sluznice: žrelo, oči, smrček - vedno ro-
žnate barve: če je rdeča, to pomeni in-
fekcijo; bela pomeni šok, anemičnost; 
rumena je znak bolezni jeter.

Primere povijanja okončin in posameznih 
telesnih delov bo mag. Levstek v praksi pred-
stavil na naslednjem srečanju, predvidoma 
na prvomajskem izletu.

Povzetek pripravila: Mojca Sajovic



- 1/20128

MOJ BERNI – glasilo Slovenskega kluba za bernske planšarske pse, št. 1/2012. 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, Simona Mušič, Ksenija Potočnik
Priprava in tisk: Amset d.o.o, Grosuplje

8. SPECIALNA RAZSTAVA ZA BERNSKE PLANŠARSKE PSE
Letos je Slovenski klub za bernske planšarske pse po enoletnem premoru za svojo klubsko razstavo spet izbral prizorišče ljubljanske CACIB 

razstave in 14. januarja organiziral že svojo osmo razstavo. Organizacijski odbor se je trudil pod taktirko Janeza Valiča, pod strokovnim vod-
stvom Lidije Okleščen in z izdatno pomočjo podjetja BTL Marketing, zastopnika hrane za pse in mačke Purina ProPlan. Kot vsako leto smo tudi 
tokrat na klubski stojnici ponudili informativno gradivo o pasmi, o klubu in o nakupu mladička, niso manjkali niti brezplačni izvodi klubskega 
glasila Moj berni. 

V katalog smo vpisali 30 prijavljenih psov, 23 slovenskih, po enega 
iz Hrvaške in ZDA, pet pa se jih je prijavilo iz Italije. Več kot polovica 
prijavljenih psov je v lasti članov kluba, kar je razveseljiv podatek. 
Uvod v razstavo je popestril častni obhod razstavnega kroga, ki ga 
je vprežen v voziček, prevozil samec Adis Bernieshine. Obiskovalci in 
udeleženci razstave so se lahko ponovno prepričali, kako edinstven 
je lahko bernski planšarski pes v svojem elementu – vleki mlekarske-
ga vozička.

Vabilu kluba se je z veseljem odzval kinološki sodnik mag. Blaž 
Kavčič, ki je razstavo suvereno odsodil. Z ravnijo privedenih psov 
je bil zadovoljen, o čemer pričajo tudi dobre ocene. Razumevajoče 
je sprejel tudi dejstvo, da se je kar nekaj mladih psov na razstavi 
pokazalo prvič, pri tem pa je tenkočutno opazoval tudi značaj, ne 
le lepoto privedenih psov. Mag. Kavčič je kot poznavalec pasme va-
bljen na velike specialne razstave bernskih planšarskih psov v tujini, 
zato je njegova ocena v mnogočem vzpodbuda in napotek skrbnikom 
ocenjenih psov. 

Naziv najlepšega psa razstave si je prislužil HIGH OAKS X-TREME 
MAKEOVER (lastnica Maddalena Manciani, Italia), najlepša psica je 
CONTE VENETO HATTIE ELLA ( lastnica Nada Grubišič, Slovenija), na-
ziv klubskega prvaka je zasluženo dobil ADIS BERNIESHINE lastnika 
Ivana Janežiča, ki je razstavljal tudi odlično vzrejno skupino in skla-
den par. 

Sodnik je podelil nazive CAC še samcu GHOST RIDER FROM 
ORSINA'S LAND (lastnika Darja Kožamelj & Robin Leclair, USA), psici 
JOJOLUNA (lastnica Ilaria Trefoloni, Italia), psici MON CHERIE VOM 
JAUNTAL (lastnici; Avrelija & Sanja Sivec, SLO), prvo mesto med ve-
terankami pa si je prislužila desetletna TARA TRATARSKA (lastnica 
Milica Mihelčič, SLO). Prijetno druženje smo zaključili ob klubski 
stojnici in nazdravili novim razstavnim uspehom.

Mojca Sajovic, predsednica SKBPP


