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BESEDA PREDSEDNICE
Drage članice, spoštovani člani našega kluba!

Letošnja prva številka klubske-
ga glasila je res bogata, ne le po 
količini, pač pa tudi po vsebini. 
Z veseljem smo se v uredniškem 
in upravnem odboru lotili novih 
izzivov, saj smo poleg ostalega 
tudi uspešno izpeljali redno letno 
skupščino in sprejeli pomembne 
sklepe. 

Da jih bomo lahko uresničili, 
pa potrebujemo tudi vašo nede-
ljeno podporo: moralno, pa tudi 
finančno. Tako vsem, ki ste že po-
ravnali letno članarino, kličemo 
iskrena hvala!, vsem ostalim pa 
prilagamo položnico. 

Znesek članarine, ki jo – neka-
teri lažje, drugi težje - nakažete 
na račun kluba ima za vse, ki 
brezplačno delamo v dobro klub-
ske skupnosti z mislijo na dob-
robit pasme, še poseben pomen. 
Pomeni vaše zaupanje in priznanje, da smo na pravi poti, na ka-
teri nas podpirate. Pomeni, da lažje gospodarimo, ko je potrebno 
poravnati članarino KZS, stroške tiska, pisarniškega materiala, 
poštnih storitev, vodenja računovodstva… in nam ni potrebno 
poleg dela pokrivati vseh stroškov še iz lastnega žepa. Pomeni, 
da z večjim veseljem in lažjem srcem razmišljamo, kakšno prese-
nečenje vam bomo pripravili za novoletno obdarovanje. Pomeni, 
da si lahko privoščimo tudi takšno »razkošje«, kot je naš novi 
roll-up, ki smo ga premierno predstavili na miklavževanju in brez 
katerega bi seveda tudi šlo… ampak smo tako ponosni, če imamo 
nekaj, kar imajo tudi »veliki«! Skratka: hvala za vaš prispevek. Ob 
tej priložnosti se zahvaljujem tudi vsem udeležencem skupščine, 
ki ste tako radodarno odprli denarnice in prispevali za Bernijev 
sklad, Juretu Pečarju pa za izvedbo nabirke. Nabralo se je kar 
97,80 EUR.

Naj zaključim še z eno od misli, o kateri velikokrat premlevam: 
premalo se zavedamo, da ima v življenju največjo ceno čas. Ni ga 
mogoče kupiti, niti ukrasti, lahko pa se ga podari… kot nasmeh. 
Nadvse veseli bi bili, če bi nam svoj čas in nasmeh večkrat podarili 
in se srečali tudi osebno.

   Vaša

SPOMLADANSKI POREČ VABI
Tudi letos naš klub skupaj z agencijo Relax organizira prvomaj-
sko druženje v Poreču. Štiri spomladanske dneve bomo preži-
veli skupaj v raziskovanju zahodnega dela Istre, ob prijaznem 
druženju in seveda z našimi berniji, ki so naš nepogrešljivi del.
Trajanje: četrtek, 28.4. - nedelja, 1.5.2016

Nastanitev: VILLAGE LAGUNA PARK 
       

Cene za 3 x polpenzion + turistična taksa

Odrasla oseba v 1/2 sobi : 91 eur
Enoposteljna soba :136 eur
Odrasla oseba na dodatnem ležišču: 72 eur
----------------------------------------------------------------------
Otrok do 7 let  z dvema odraslima: BREZPLAČNO
Otrok od 7-14 let z dvema odraslima : 50 % popusta
Otrok od 14-18 ali odrasla oseba z dvema odraslima: 20 % po-
pusta
----------------------------------------------------------------------
Doplačilo za kužke : 8 eur / dan
Prijave sprejemamo do zasedbe rezerviranih mest, prijavite se 
čim prej na tel. št. 041 63 16 16 ali po e-pošti bernski.klub@
gmail.com, kjer smo na voljo tudi za dodatne informacije.
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Povzetek Zapisnika redne letne skupščine SKBPP
5. marca je bil dan, ko smo se ponovno zbrali na naši redni letni skupščini. Kot že nekajkrat do sedaj, smo gostovali v Hotelu Krona v Dom-

žalah, kjer so bili tudi naši štirinožni udeleženci skupščine dobrodošli. Zbralo se nas je 29 članov in neprešteto število tačk.

Formalnosti so bile hitro potrjene: izvolitev delovnega predsedstva, dnevni red, poročila o delu kluba, nadzornega odbora in finančno 
poročilo. Prav tako ni bilo nobenega zadržka glede predloga dela in finančnega načrta v tekočem letu, vsi smo se strinjali tudi z predlaganimi 
zneski članarin in pristopnin, ki ostajajo enake kot lansko leto (25 € za redne člane, 12 € za družinske člane in 3 € pristopnina).  

Tudi letos klub pripravlja kar nekaj dogodkov, ki so postali že (dobro obiskana) stalnica v našem druženju. Organizirali bomo dva piknika in 
miklavževanje, izlet v Poreč, sodelovali bomo na Kinološkem dnevu v okviru KZS ter na prireditvi Grosuplje v jeseni. Točne datume in lokacije 
bodo, kot vedno, objavljene pravočasno, da si bomo lahko rezervirali dneve namenjene našemu druženju.

Na letošnji skupščini je prijetno izstopal gost, ki se je prijazno odzval našemu vabilu in sicer nas je obiskal g. Egon Dolenc, predsednik KZS, 
ki je potrpežljivo odgovarjal na naša vprašanj in aktivno sodeloval v debatah o naših načrtih. Na tem mestu se mu za udeležbo še enkrat lepo 
zahvaljujemo.

Malo daljši opis pa si zasluži ena od točk, ki je bila na skupščini sprejeta, in toplo podprta tudi s strani g. Dolenca: naš klub se bo pri KZS 
ponovno potegoval za pristojnost nad vzrejo BPP! Na pobudo predsednice, Mojce Sajovic, je predlog predhodno že sprejel UO kluba, potrdi-
tev pravilne odločitve pa smo dobili tudi na skupščini. Povod za tako odločitev je tudi pripravljenost KZS za izboljšanje zdravja BPP. UO KZS je 
namreč sprejel sklep, da se rtg slikanje psov za vzrejni pregled opravlja v bodoče lahko le v Sloveniji, o čemer so bili člani kluba že obveščeni. 
Stanje kolčne in komolčne displazije pri naši pasmi se je zelo poslabšalo. Ker vzrejna komisija kljub opozorilom veterinarske stroke ni sprejela 
nikakršnih ukrepov, pa tudi sicer se delo komisije in sodelovanje s klubom ocenjuje kot slabo, je UO kluba na pobudo M. Sajovic predlagal 
skupščini, da se SKBPP ponovno poteguje pri KZS za pristojnost nad vzrejo BPP. S tem se obvezuje za organizacijo dveh vzrejnih pregledov le-
tno skupaj z najemom prostora in s potrebnim kadrom, kritje stroškov dela dveh sodnikov in njunih potnih stroškov, kot prihodek pa se štejejo 
pristojbine za vzrejni pregled, ocenjevanje zunanjosti in podaljševanje vzrejnih dovoljenj.  Če bo UO KZS prisluhnil pobudi kluba in ugodno 
rešil vlogo, bo SKBPP poleg pristojnosti in odgovornosti nedvomno pridobil tudi verodostojnost, s tem pa predvidevamo tudi povečanje šte-
vila članov, predvsem vzrediteljev. Ob izpolnjevanju vseh teh pogojev in s solidnim sodelovanjem z vzrejno komisijo bi lahko začeli razmišljati 
tudi o organizaciji lastne specialne razstave. 

Slabi dve uri trajajočo skupščino smo zaključili s kosilom, ki ga je tudi letos našim članom sofinanciral klub.

Barbara Šolc
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Novice s kongresa o zdravju BPP – Helsinki, 2015 
Avgusta 2015 je v Helsinkih potekal letni kongres o zdravju bernskih planšarskih psov. Osrednja tema so bile genetske raziskave, ki omo-

gočajo napredek v boju proti histiocitnem sarkomu in displazijam, predstavljeno pa je bilo tudi načrtovanje vzreje na podlagi genomskih 
vrednosti in ocenjene plemenske vrednosti. Vse razprave bi lahko združili pod skupni imenovalec: podaljšanje pričakovane življenjske dobe 
bernskih planšarskih psov.

Gostitelji so predstavili svojo kinološko zvezo, ki združuje približno 1800 klubov in preko 150.000 posameznikov. Leta 2012 je finska kino-
loška zveza izdala vzrejno strategijo, ki temelji na desetih načelih. Med drugim je zapisano, da morajo psi, namenjeni za vzrejo, v svojih zna-
čilnostih presegati pasemsko povprečje, da se zagotovi genetski napredek. Za vzrejo so primerni le psi, ki ustrezajo pasemskemu standardu, 
ki so zdravega značaja in nimajo pomanjkljivosti ali bolezni, ki bi oteževale vsakodnevno življenje. Prav tako so primerni le psi, ki so sposobni 
naravnega razmnoževanja in sami skrbeti za svoje mladiče. Za vzrejo se uporabljajo psi iz krvnih linij z daljšo življenjsko dobo, ob tem pa se ži-
vljenja ne sme na silo podaljševati na račun zdravja in dobrega počutja živali. Finska kinološka zveza se zavzema za genetsko raznolikost vseh 
pasem ter za tesnejše sodelovanje z veterinarji in raziskovalci. Oblikovali so tudi zdravstveni program za pasja genetska obolenja in pomanj-
kljivosti, s katerim spremljajo zdravje in dobro počutje psov, namenjenih vzreji. V okviru tega programa morajo biti psi pregledani za posebne 
dedne bolezni. Finska kinološka zveza potrjuje tudi vzrejne programe za posamezne pasme, njihov glavni namen pa je usmerjati in podpirati 
vzreditelje in pasemske klube, pri čemer si mora vzreja prizadevati za fizično in duševno zdravje psov, saj je le taka vzreja psom v korist.

Finska strokovnjakinja za živalsko genetiko je predstavila prizadevanja za daljšo življenjsko dobo bernskih planšarskih psov s pomočjo oce-
njenih vzrejnih vrednosti. Dolgoživost se lahko šteje za vzrejno značilnost, odvisna pa je od številnih genov in okoljskih dejavnikov. Zadeva 
je sicer zapletena, a če bi uspeli zbrati dovolj ustreznih podatkov in v njih prepoznati genetska pravila, bi dejansko lahko omogočili vzrejo za 
dolgoživost. Eden takih primerov je zagotovo kolčna displazija, katere pogostnost se s premišljeno vzrejo lahko zmanjša, to pa psom omo-
goča daljše in kvalitetnejše življenje. Po finskih podatkih je povprečna življenjska doba za BPP osem let (8,4 za samice in 7,7 za samce). Psi 
so umirali pri približno 11 letih zaradi starosti, pri skoraj 8 letih zaradi tumorjev, zaradi skeletno-mišičnih obolenj pa že pri dobrih 6 letih. In 
prav tu premišljena in kakovostna vzreja nudi možnost izboljšanja.

Določitev genomske vzrejne vrednosti posameznega psa je projekt, s katerim se zadnja leta ukvarja švicarska zveza planšarskih psov. Na-
men projekta je analizirati dedne dejavnike, odgovorne za dolgoživost in pojav histiocitnega sarkoma ter kolčne in komolčne displazije. Od 
leta 2012 so h genomskim raziskavam vabljeni predvsem vzreditelji, rezultati testov pa služijo predvsem pri odločitvah glede najustreznejše 
paritvene kombinacije. Končni cilj je seveda daljša življenjska doba med planšarskimi psi. 

Več informacij o možnosti testiranja za histiocitni sarkom je na voljo na klubskih spletnih straneh med aktualnimi obvestili za vzreditelje.

Nina Barlič

NERO
V zavetišču za živali Mala Hiša v Moravskih Toplicah na svojega človeka čaka 

7 let star bernski planšarski pes Nero. Je kastriran in ostrižen, ker je bil zane-
marjen in zato tudi odvzet prejšnjemu lastniku z odločbo UVHVVR. Je manjše 
rasti, združljiv z drugimi psi in ne kaže nobenih vedenjskih posledic, pravi Andrej 
Cimer, vodja zavetišča. 

Ker si vsaka žival, še posebej pa berni zasluži topel dom in svojega človeka, 
vljudno prosimo člane kluba, da se skupaj dejavno vključimo v iskanje odgovor-
nega posvojitelja. Po naših informacijah v tem zavetišču upoštevajo zakonski rok 
30 dni, po katerem pse brez posvojitelja uspavajo, zato res prosimo, da pomaga-
te po svojih močeh.

 

Naslov zavetišča: 
Mala hiša zavetišče za živali d.o.o., Lukačevci 17, p.p. 32
9226 Moravske Toplice, 031732700, malahisa@siol.net Hvala v Nerovem imenu!
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6 navad ljudi, ki jih psi ne prenesejo
Nekatera dejanja, ki se nam zdijo povsem običajna, gredo psom močno na živce. Preve-
rite, da morda tudi sami nevede ne počnete naslednjih nevšečnosti, zaradi katerih bi se 
vaš pes najraje umaknil stran od vas.

 

1. Objemanje
Ljudem se objemanje zdi naraven in čustven način izkazovanja 

ljubezni. A psi niso primati kot mi in nimajo daljših prednjih okon-
čin, ki jih lahko sklenejo okrog drugega psa. Še več, s polaganjem 
tace na telo drugega psa pes kaže dominanco. Zato se psom naše 
»dušenje« in poseganje v njihov osebni prostor zdi neprijazno.

Zelo redkim psom je objemanje dejansko všeč, večina ga le muko-
ma tolerira in vam z govorico telesa nakazuje, da jim je neprijetno. 
Ko želite psa naslednjič objeti in se mu približate, bodite pozorni na 
naslednje znake: pes obrača glavo stran od vas, se izmika pogledu v 
oči, napne mišice, se oblizuje, ima trdno zaprta usta, potegne uhlje 
nazaj h glavi. Vse to so znaki, da je psu močno neprijetno in nam 
kaže, naj tega ne delamo. Psi odreagirajo različno na objem različ-
nih oseb, pri nekaterih objem mirno prenesejo, pri nekom drugem 
pa lahko celo presenetijo z ugrizom. Ne objemamo nepoznanih psov 
in če lahko, se tega vzdržimo tudi pri svojem, če nam kaže, da mu je 
to neprijetno.

2. Trepljanje po glavi
Predstavljajte si, kako se vi počutite, kadar vas nekdo potreplja 

po glavi. Ne glede na to, kako ljubeče druga oseba to stori, vam še 
vedno ni prijetno. Že ob sami kretnji seganja roke druge osebe pro-
ti vašemu obrazu, vas najbrž prime, da bi potegnili glavo k sebi in 
se nagnili nazaj. Podobno se počutijo tudi psi. Večina jih to mirno 
prenaša, kadar gre za ljudi, ki so jim ljubi, a dejstvo je, da v tem ne 
uživajo. Če boste pozorni, boste morda celo pri svojem psu opazi-
li, kako potegne glavo nazaj, kadar sežete z roko proti vrhu njegove 
glave. Psa vedno raje počohajmo pod brado, po prsih ali za ušesi in 
se izognimo trepljanju.

3. Strmenje v oči
Psi razumejo direktni očesni stik kot izzivanje in boj za dominan-

co. Če se približujete nepoznanemu psu in strmite v njegove oči, bo 
pes to lahko razumel kot napad nanj. Lahko bo odreagiral z znaki 
podrejanja, pogledal stran, mahal z repom ali se celo vrgel na hrbet. Bolj dominanten pes pa bo odreagirali z laježem, zaganjanjem ali celo 
agresijo.  Gre za izjemno neprijetno situacijo za psa, ki jo pogosto izzovejo ljudje zaradi nepoznavanja pasje psihologije.

Kadar želite pozdraviti nepoznanega psa, se mu približujte počasi, s telesom rahlo obrnjenim na stran (vaše rame naj ne bodo obrnjene v 
smeri direktno proti psu). Vaše oči naj bodo usmerjene mimo psa, uporabljajmo tiho in pomirjujoče govorjenje. Vse to so znaki, da nimamo 
slabih namenov in se psu ni treba bati. Pes morda še vseeno ne bo želel imeti opravka z vami, a ga s svojim pristopom vsaj ne boste spravili v 
neprijetno situacijo.

 

4. Brez reda in pravil
Tako kot otroci, tudi psi potrebujejo dosledna pravila in red. Na ta način je njihov svet zanje bolj predvidljiv, manj zmeden in stresen. Psi 

potrebujejo pravila, ki se jih konstantno držimo, da bodo mirni in srečni.
Psi ne razumejo izjem. Pes ne more ločiti, da lahko skoči na vas, kadar ste v trenirki, ne sme pa skakati, kadar ste v službenih oblačilih. 

Ne more razumeti, da gre lahko na kavč, kadar je sveže skopan, nikakor pa ne, kadar se je ravno zvaljal v blatni luži. Tudi kadar psu nekaj 
prepovemo z »ne« in ne storimo ničesar več, da bi psu dejansko preprečili nadaljevanje tega početja, tega ne vzame resno. S konsistentnim 
upoštevanjem pravil in nagrajevanjem želenega vedenja, pes gradi zaupanje v nas kot svojega vodnika. Pravila psu osmislijo svet in so osnova 
srečnega življenja.

 

5. Preveč besed
Ljudje se pri komunikaciji zanašamo na zvok, psom pa se zdi smiselna telesna komunikacija. Ker večina ljudi uživa v govorjenju, so navajeni 

klepetati tudi s svojim psom. A to psa močno zmede, saj ne razume človeškega jezika. Morda prepozna le posamezno znano besedo, kot je 
»sprehod« ali »hrana«, vse ostalo pa ga le hudo zmede. Zato se še bolj osredotoča na našo telesno govorico, a ker mi nanjo nismo pozorni, 
dajemo psu mešane signale. Tako je popolnoma zmeden, kar je zanj zelo stresno.

Odlična vaja za lastnike psov je, da en dan ne spregovorite niti besede s svojim psom. Držita se običajne rutine, sprehoda, igre in vaj, a pri 
vsem ne izustite niti besede. Začudeni boste, kako dobro vas pes razume in kako odziven je na vaše signale brez ene same besede. Poleg tega 
se boste tudi sami bolj osredotočali na svojo govorico telesa in vajina komunikacija bo jasnejša.
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Psihologi o ljudeh, ki dovolijo psom spati v postelji
Tudi vi kdaj pustite kužku, da zleze k vam v posteljo? Preberite, kaj ima o tem za povedati 
priznan ameriški psiholog.

Stanley Coren, univerzitetni profesor in avtor uspešnice Pasja inteligenca in vrste dru-
gih knjig s področja 'pasje psihologije', povzema raziskavo, ki ugotavlja, da približno 
polovica lastnikov psov svoje kosmatince pušča v posteljo. Največji delež ljudi, ki redno 
spijo s kužkom v postelji, predstavljajo mlade ženske, pasji družbi pod odejo pa so naj-
manj naklonjeni poročeni moški nad 45 let ... pa še od teh jih skoraj polovica popusti pod 
pritiskom psa in soproge.

Dr. Coren zatrjuje, da ima bližina psa ugoden 
vpliv na naše duševno zdravje. Pes predstavlja dru-
žabnika, ki nas pomirja, greje, nam dela družbo in 
daje občutek varnosti in udobja. Mnogi ljudje zato 
bolje spijo. Raziskave so pokazale tudi, da spanje s 
psom zmanjšuje anksioznost in blaži depresijo.

Zgodovina pozna veliko primerov pomembnih osebnosti, ki so svoja ležišča delile s štirinožnimi pri-
jatelji: faraon Ramzes II brez psa Pahata ni mogel zaspati, Aleksander Veliki je spal poleg svojega hrta, 
kraljica Viktorija je umrla z ljubljeno pomeranko Turi v postelji, ruski car Peter Veliki je posteljo delil 
z italijansko hrtico Lisette, iste pasme je bil 
tudi posteljni družabnik pruskega kralja Fri-

derika Velikega. Kuža v postelji torej ni nič no-
vega. Še več: antropologi ugotavljajo, da smo ljudje od nekdaj spali skupaj s psi. 
Psi so takoj po udomačitvi, ki je zaznamovala začetek skupnega življenja človeka in 
psa pred 40.000 leti, našli prostor na ležiščih poleg človeka. Pasja bližina je hitro 
postala nepogrešljiva za prve človeške skupnosti. Ponoči so nas greli in varovali 
pred zvermi in vsiljivci. Nekateri antropologi domnevajo, da se je navada spanja 
s psom celo zapisala v naš DNK. To je najbolj vidno pri otrocih: povsem naravno 
se jim zdi, da hišnega ljubljenčka povabijo v svojo posteljo, in jih je treba posebej 
naučiti, naj tega ne počnejo.

Možna pa je tudi 
negativna plat pasje družbe v postelji: če to moti našo drugo posteljno družbo. 
Zgoraj omenjena raziskava je pokazala tudi, da v 13-ih odstotkih zaslišanih pa-
rov eden od partnerjev ni najbolj navdušen nad gnečo pod rjuhami. Ta lahko v 
nekaterih primerih postane celo predmet spora. Tako se je na primer sloviti ame-
riški general iz 19. stoletja Custer nenehno prepiral z ženo glede njegovih treh 
velikih psov v postelji. Končno sta prišla do sporazuma, da so psi lahko v spalnici, 
vendar na tleh. Ko pa je bil zdoma, denimo na bojišču, so se angleška hrta Blu-
cher in Byron ter škotski jelenar Tuck lahko po mili volji privili k njemu pod odeje. 

Torej, bodite preudarni. Izbira posteljnih družabnikov bo močno vplivala na 
vaše življenje, pa naj imajo dve ali štiri noge.

Vir:
http://zenska.hudo.com/zdravje/psihologija/to-so-o-ljudeh-ki-v-posteljo-spuscajo-psa-povedali-psihologi/

6. Siljenje psa v druženje
Psi imajo, tako kot ljudje, svoje najboljše prijatelje med ljudmi in psi, pa tudi druge, ki jih ne marajo preveč. Psi imajo ta precej jasno raz-

čiščeno. A le, dokler se zraven ne vmešajo njihovi družabni lastniki. Čeprav pes jasno kaže »pojdiva domov«, se zdi lastniku imenitna ideja, 
da bi se pridružil pri igri nekaj drugim psom v pasjem parku. Zato ga spravlja v neprijetno situacijo, s tem ko ignorira očitne znake (obračanje 
stran, ignoriranje, celo renčanje) in ga prepričuje v druženje in spoznavanje z drugimi psi. Ko psu postane izjemno neprijetno, se lahko vname 
pretep in pes ugrizne. Vse le zaradi nepozornosti in neupoštevanja lastnika. Pes sam prav dobro ve, kdaj mu je druženje prijetno in kdaj ne, 
pustimo mu možnost izbire. Enako velja pri spoznavanju ljudi, ne dovolimo vsakemu tujcu, da psa poboža, če vidimo, da našemu psu ni zares 
do tega. S tem bomo pridobili zaupanje svojega psa, da ga bomo mi zaščitili in se umaknili, kadar bo situacija zanj neprijetna.

 
Morda so vam nekatere izmed teh še kako pogostih napak dale misliti in ste ugotovili, da jih morda nehote delate tudi sami. Opazujte svoje 

vedenje in zraven poskušajte razmišljati po pasje. Psi so se življenju z ljudmi že prilagodili v veliki meri, prav pa je, da tudi lastniki naredimo 
korak proti njim.

 Vir: www.aler.si/clanki/
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Sindrom razširitve in zasuka želodca (GDV)
INFORMACIJA IZ PRVE ROKE

 
22. marca 2016 minevajo trije meseci po operaciji bernke Wenaye, 

rojene 1. 08. 2010. Operacija je bila opravljena na Kliniki za male ži-
vali Veterinarske fakultete v Ljubljani.

Težave so se začele 21. 12. 2015 zvečer po hranjenju. Wenaya se je 
napenjala, a ni mogla bruhati. Sama je šla na vrt, a ker se ni vrnila kot 
običajno, sem jo šel iskat. Ležala je v temi na travi. Po božanju in na-
govarjanju je šla z menoj v stanovanje. Noč je preživela bolj ali manj 
nemirno. Še vedno jo je občasno sililo na bruhanje. Sumil sem, da se 
je v požiralniku zataknila kakšna ribja kost. Ribje obreznine lososa so 
bile namreč sestavni del večernega obroka.

Takoj zjutraj sem jo peljal k veterinarju v Kamnik. Imela je trd in 
napet želodec. Napotili so naju v Ljubljano na dva naslova. Med potjo 
sem komuniciral z Mojco Sajovic. Svetovala mi je Veterinarsko fakul-
teto.

Tako naju je ob prihodu že čakala ekipa. Weny je bila že slabotna in 
uboga, a je še sama hodila. Sledil je odvzem krvi in takoj infuzija, pa 
rentgen in ultrazvok. Ves čas sem bil z Weny.

V anasteziji so ji opravili čiščenje želodca. Po ponovnem rentgen-
skem slikanju so mi predlagali kirurški poseg. Diagnoza: zasuk že-
lodca - GDV (gastric dilatation - volvulus). Operacija je potekala brez 
zapletov. Ob tem so črevesje namestili v normalen položaj, odstranili 
so vranico in želodec so pritrdili na desno trebušno steno.

Weny je šla po treh dneh intenzivne nege v domačo oskrbo.
Konec dober, vse dobro. Sedaj je dobro tudi to, da je želodec pritr-

jen na trebušno steno in s tem ni možen ponoven zasuk. Odpade pa 
tudi možnost raka na vranici, ker je le ta odstranjena. 

Za preventivno pritrditev želodca, ki ga sicer priporočajo ob ste-
rilizaciji psic, je glede na strošek in eventualne zaplete potreben te-
meljit posvet. Hitro ukrepanje in prepoznavanje bolezenskega stanja 
je bil odločilni element za uspešno zdravljenje. Sindrom pogosto 
imenujejo tudi »torzija želodca«. Umrljivost pri psih je zelo velika.

Weny je zopet zdrava in vsem nam v veselje z njenim enkratnim 
značajem. 

Idejo za objavo članka v glasilu MOJ BERNI mi je dala Nina Barlič, 
ker le z  več znanja v dani situaciji lahko hitro ukrepamo in prepreči-
mo  najhujše. 

Natančen vzrok zasuka želodca pri psih ni znan, obstaja pa seznam 
dejavnikov tveganja:

• pri velikih pasmah pasemskih psov
• pri večji starosti živali moškega spola

Na zgornja dva dejavnika nimamo možnosti vpliva. Lahko pa smo 
pozorni na sledeče:

• stres
• če se pes hrani iz posode, ki je dvignjena (zajema med hranje-

njem preveč zraka)
• hranjenje živali z le enim velikim obrokom na dan
• živali, ki jejo hitro
• živali, ki imajo v prvem kolenu »sorodnika«, ki je prebolel zasuk 

želodca
• vadba po hranjenju
• hranjenje samo z enim tipom hrane

Slavko Ložar
 
Vir:  Tanja Plavec: Dilatacija in volvulus želodca

Sindrom razširitve in zasuka želodca (GDV) je urgentno sta-
nje, pri katerem pride do razširitve želodca in rotacije okrog 
vzdolžne osi. Pri zdravljenju sta ključnega pomena hitro prepo-
znavanje bolezenskega stanja in takojšnja stabilizacija, vendar 
umrljivost pri zdravljenih živalih vseeno znaša od 13,2 - 45 %.

 

Klinični znaki
• nemir ali pretirana mirnost, 
• slinjenje, 
• brezuspešno bruhanje, 
• povečevanje trebuha,
• pri perkusiji (pretrkavanju) trebuha je značilen timpani-

čen zvok - kovinski prizvok kot pri udarjanju na boben 
Pse po navadi pripeljejo na kliniko v šoku, dihanje je oteženo 

z neprijetnim občutkom napora dihalnih mišic, pulz je hiter in 
šibak, sluznice so blede, podaljšan je čas polnjenja kapilar.

Namen kirurškega posega
1. Natančen pregled želodca in vranice. Če veterinar ugotovi 

poškodovano ali odmrlo tkivo, ga odstrani.
2. Dekompresija želodca in namestitev v prvotni položaj.
3. Pričvrstitev želodca na trebušno steno, da bi tako prepre-

čili vnovičen zasuk. Poseg ni zagotovilo, da se zasuk ne bi 
ponovil, se pa močno zmanjša njegova verjetnost.

PREVENTIVA – NASVETI LASTNIKOM ŽIVALI
-  hranjenje več majhnih obrokov namesto enega velikega,
-  izogibajte se stresu med hranjenjem (po potrebi med hra-

njenjem ločite pse, če jih več živi v istem gospodinjstvu),
-  omejite vadbo pred in po obroku,
-  hranite živali s tal,
-  ne parite živali, ki imajo v 1. kolenu sorodnika, ki je pre-

bolel GDV,
-  če opazite znake GDV, takoj poiščite veterinarsko pomoč

Literatura:
http://www.kkmz.si/sl/blog/12-clanki/38-sindrom-razsiri-

tve-in-zasuka-zelodca-pri-psu
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RAZISKAVE KAŽEJO NA AKTIVNOST KLOPOV TUDI NA ZELNICAH, 
ODDALJENIH OD GOZDOV
Strokovnjaki opozarjajo, da tudi po obisku vrtov in zelenic preverjate prisotnost klopov!

Lastniki vrtičkov ste prav tako v nevarnosti pred klopnimi ugrizi. 
Do novih ugotovitev so prišli strokovnjaki nemške Univerze v Hohen-
heimu. Pomembna novica je predvsem, da se klopi ne nahajajo le na 
vrtovih v bližini gozdov in travnikov, temveč tudi na oddaljenih vrto-
vih, ne glede na njihovo urejenost. 

Zaradi tega bi se morali lastniki vrtičkov po vsakem obisku svoje-
ga vrta temeljito pregledati, svetuje vodja projekta, parazitologinja 
prof. dr. Ute Mackenstedt. 

Ekipa znanstvenikov z univerze je od avgusta 2014 dvakrat meseč-
no prekrila okoli 60 vrtov ter okolnega travja in grmičevja z belimi 
tkaninami, s katerimi so zbirali klope in določali vrste. 

V laboratoriju so kasneje določali tudi, ali so klopi prenašali infek-
cijske bolezni. Veliko lastnikov vrtov je bilo tudi samih pripravljeno 
pomagati z zbiranjem in pošiljanjem najdenih klopov. Za vsak vrt so 
raziskovalci zabeležili stanje klopov, oddaljenost od gozda ter število 
domačih živali in opažene divjadi na območju.  

Popolnoma očiščeni ali bolj naravni vrtovi – klopi so na vseh
Ob pričetku sezone 2015 je prof. dr. Mackenstedtova predstavila 

dosedanje ugotovitve: „Presenečeni smo bili, da smo klope odkrili 
na vseh vrtovih. Včasih se lahko nahajajo tudi na enem samcatem 
grmičku. Vendar pa smo jih lahko dokazali tudi na izjemno urejenih 
vrtovih, ki so več 100 metrov oddaljeni od gozdov.“ Vzrok za njihovo 
razširjenost so verjetno domače in divje živali. Za skupne rezultate 
se je priključila tudi organizacija za raziskovanje klopov, okolja in pa-
togenov, kjer so posebej raziskovali, kakšen vpliv imajo na prenos in 
razširjenost klopov glodavci. Tako so zbirali klope in določili bolezni 
pri klopu in gostitelju. 

V sočasni raziskavi so ugotovili, da so glodavci običajno imuni na 
klopni meningitis in boreliozo. Povzročitelje pa vektorsko prena-
šajo in na ta način se okužijo tudi neokuženi klopi, ki se hranijo na 
glodavcu in kasneje prenesejo infekt na človeka.  

Povzetek rezultatov študije
Raziskava sicer še ni zaključena, kljub vsemu pa vodja prof. dr. 

Mackenstedt objavlja povzetke dosedanjih ugotovitev:
• Klope je mogoče dokazati na vsakem vrtu.
• Bližje so vrtovi gozdu, več je tudi klopov. Kljub temu pa so na 

območjih, 500 metrov stran od gozdnega roba, dokazali kar 
20% števila klopov, ki so bili našteti ob gozdovih.

• Klopom ne odgovarja vročina. Zaradi tega jih je bilo najmanj 
najdenih na predelih brez podrasti in z redno košeno kratko 
travo, kljub vsemu pa so posamezni klopi bili prisotni tudi na 
takšnih vrtovih.

• Klopi se ne razporejajo po celotni površini enakomerno, temveč 
so včasih le na izjemno majhnem predel vrta. Občasno so bili 
naseljeni le na posameznem grmičku.

• Ob odraslih klopih so se redno pojavljale tudi larve, kar kaže na 
dejstvo, da gre za dalj časa naseljene populacije.

• Ptice, domače in divje živali očitno prenašajo klope preko ve-
čjih razdalj. Posebej veliko klopov so znanstveniki našli na vr-
tovih, ki jih obiskuje jelenjad.

• Predvsem glodavci so prenašalci povzročiteljev meningitisa in 
borelioze ter na ta način delujejo kot rezervoar, kjer se okužijo 
tudi predhodno nenevarni klopi. 

Klopi so nepredvidljivi tudi raziskovalcem
V grobem je raziskava dokazala, da so klopi izjemno nepredvidljivi 

paraziti. Vodja prof. dr. Mackenstedt razloži: „Stare modrosti, na pri-
mer tista, da so klopi aktivni le v poletnem času, sedaj ne držijo več. 
Dandanes so klopi aktivni čez vse leto.“ 

Zato ne pozabimo na preventivo

Vir: http://www.vet-magazin.si/

Aujeszkyjeva bolezen 
Aujeszkyjeva bolezen je akutna bolezen domačih živali in glodav-

cev. Povzroča jo virus, ki napada centralni živčni sistem in organe 
respiratornega trakta. Naravni prenašalci te bolezni so prašiči, lahko 
pa jo prenašajo tudi glodavci, npr. miši, podgane in zajci. Bolezen se 
prenaša z uživanjem (in celo vdihavanjem) okuženega mesa, drobo-
vine ali kosti. 

Simptomi so prepoznavni in zelo tipični: apatičnost živali, depre-
sija, odklanjanje hrane, prestrašenost, vznemirjenost, povečano sli-
njenje, huda srbečica, žival je nagnjena k samopoškodovanju. V za-
dnjem stadiju bolezni pride do paralize in smrti. Inkubacijska doba 
bolezni je 1-6 dni, okužen pes pa običajno umre v dveh do treh dneh, 
v posameznih hujših primerih lahko tudi v nekaj urah. Okužena mač-
ka lahko pogine še preden so sploh opazni kakšni simptomi bolezni.

Pri prašičih se prisotnost Aujeszkyjeve bolezni ugotavlja, kadar so 
bolezenski znaki pri živali jasno izraženi in se bolezen pojavi v tipični 
obliki. Če je okužba potrjena, se farma nemudoma zapre (karante-
na), izvrši se vakcinacija prašičev, izvede pa se tudi deratizacija in tekoča dezinfekcija. Pregleda se tudi vse pse in mačke na kontaminiranem 
območju. 

V Sloveniji se Aujeszkyjeva bolezen klinično še ni pojavila, je pa še vedno prisotna v Srbiji in tudi na sosednjem Hrvaškem. Številne države, 
med katerimi je tudi Slovenija, so pojav te bolezni uspešno zatrle s strogimi kontrolami in vakcinacijami prašičev. Kljub temu pa previdnost, 
zlasti pri uvoženem mesu in pri potovanju s psom v države, kjer ta bolezen še ni izkoreninjena, ni nikoli odveč. Da bi se izognili tveganju, je 
potrebno svinjino, preden jo ponudite svojemu kužku, prekuhavati pri temperaturi nad 37 stopinj Celzija. Prav tako se raje izogibajte surovim, 
pa tudi termično obdelanim svinjskim kostem, saj bi bile prav tako lahko potencialni vir okužbe.

Zdravljenja te bolezni pri psih in mačkih ne poznamo in zato je v primeru okužbe smrtnost 100-odstotna. Na človeka se bolezen ne prenaša.

Povzeto po:
http://www.happy-doggy.si/novice-in-zanimivosti/pasje-novice/3433-aujeszkyjeva-bolezen-ali-ab-smrtonosna-kuzna-bolezen.html 
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Encim papain v pasjih šamponih lahko preko kože povzroča 
pojav alergij
(25.09.2015) Papain je industrijsko pomemben encim za razkroj proteinov. Ko so ljudje 
in živali v stiku s papainom pa lahko ta povzroča tudi hude alergijske reakcije na koži.

Do omenjenih zaključkov je prišla skupina strokovnjakov iz Veterinarske in Medicinske univerze na Dunaju. Rezultati študije so bili objavlje-
ni v strokovni publikaciji Journal of Investigative Dermatology.

 
Profesorica in strokovnjakinja za alergijske reakcije, Erika Jensen-Jarolim Papain izvira iz pa-

paje in ga ponekod poimenujejo tudi kot „rastlinski pepsin“, zaradi podobnosti v delovanju s 
prebavnim encimom pepsinom. Vodja raziskave, Erika Jensen-Jarolim, je s svojo ekipo strokov-
njakov raziskovala učinek neposrednega kontakta papaina s kožo poskusnih mišk ter s celičnimi 
kulturami v petrijevkah. 

Kozmetična industrija uporablja papain na primer v izdelkih za piling z namenom odstra-
njevanja odmrlih kožnih celic. Prav tako obstajajo za domače živali encimski šamponi, ki bi naj 
očistili dlako ter olajšali njeno česanje.

Kako papain sproži alergijo
Koža je sestavljena in več plasti, ki so med seboj tesno povezane s tako imenovanimi „zonulae 

occludentes“. Strokovnjaki so s svojo raziskavo sedaj dokazali, da papain cepi te kožne poveza-
ve. Ob neposrednem stiku s kožo papain vodi do izgube zaščitne kožne bariere. 

„Že po kratkem času izpostavljenosti kapilare postanejo prepustnejše in vnetne celice prične-
jo migrirati na prizadeto mesto,“ pojasnjuje Erika Jensen-Jarolim.  Približno dva tedna po stiku 
so raziskovalci pri miškah lahko dokazali protitelesa na papain. 

Ti imunoglobulini so bili povzročitelji alergijske reakcije na encim. „Pri opazovanih miših to-
rej ni prihajalo le do porušene zaščitne funkcije kože, ampak tudi do specifične senzibilizacije na 
papain. Živali so torej razvile alergijo nanj,“ še poudari strokovnjakinja. 

Pazljivo pri proizvodih s papainom
Razdiranje kožne bariere pa kljub vsemu kot kaže ni pogoj za senzibilizacijo na papain. „Encim prav tako povzroča alergijo, ko je blokirana 

njegova encimska aktivnost,“ pojasnjuje Erika Jensen-Jarolim. Prekinitev kožne bariere je po pričanju strokovnjakinje nevarno zaradi vdora 
drugih alergenov in bakterij.  

Pri ljudeh in živalih se kožne bolezni, kot so atopični dermatitis, včasih poimenovan tudi kot nevrodermatitis, pojavljajo v povezavi s pove-
čano kožno propustnostjo in pospešenim razrastom bakterij na koži. Ob genetskih predispozicijah lahko tako k pojavu klinične slike sočasno 
privedejo tudi alergeni encimi, ki so od zunaj nanešeni na kožno površje. 

Očitno je, da je papain strukturno zelo podoben enim od najpogostejših alergenov, hišnim in močnim pršicam. Avtorji zaradi tega sklepajo, 
da senzibilizacija na omenjene pršice poteka na enak način. „Ljudje z občutljivo kožo  in otroci bi se naj izogibali encima ter bili pozorni na 
deklaracijo in sestavine proizvodov, ki morajo biti skladni z Uredbo EU 2000/13/EG,“ dodaja avtorica. 

Članek „Papain Degrades Tight Junction Proteins of Human Keratinocytes In Vitro and Sensitizes C57BL/6 Mice via the Skin Independent of 
its Enzymatic Activity or TLR4 Activation“ avtorjev Stremnitzer Caroline, Manzano-Szalai Krisztina, Willensdorfer Anna, Starkl Philipp, Pieper 
Mario, König Peter, Mildner Michael, Tschachler Erwin, Reichart Ursula in Jensen-Jarolim Erika je bil objavljen v reviji Journal of Investigative 
Dermatology.

Testiranje za degenerativno mielopatijo 

Češki laboratorij Genomia vsem zainteresiranim lastnikom bernskih planšarskih psov ponuja ugodne 
cene genetskih testov za degenerativno mielopatijo. Gre za bolezen hrbtenjače, ki lahko napreduje 
zelo hitro. V začetku pri psu opazimo šibkost v zadnjih nogah, sčasoma pa vodi do paraplegije. Testira-
nje je smiselno zlasti za vzreditelje, da prepoznajo morebitne prenašalce te bolezni in s premišljenim 
parjenjem preprečijo njen pojav. 

Prisotnost mutiranega gena se preverja na vzorcu sline ali krvi, rezultati pa so znani v tedni dni. Re-
dna cena testiranja je 78 EUR, člani SKBPP pa bodo deležni 10-odstotnega popusta. 

Laboratorij Genomia opravlja tudi druga DNK testiranja. Celotno ponudbo za bernske planšarje si 
lahko ogledate na naslednji povezavi: http://www.genomia.cz/en/breed/bernese-mountain-dog/#
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APTUS - APTOFLEX sirup, ki podpira  
zdravje in mobilnost sklepov
(26.02.2016) Predstavljamo vam, sirup ki podpira zdravje in mobilnost sklepov psov 
in mačk. APTUS – APTOFLEX sirup vsebuje kombinacijo 4 hondroprotektivnih učinko-
vin, ki skupaj v idealnem razmerju ohranjajo zdravje sklepnih tkiv. Enostaven za upora-
bo, primešamo ga hrani.

Prehransko dopolnilo za zaščito sklepnega hrustanca veterinarske kakovosti - za pse in mačke!

NOVA kombinacija hondroprotektivnih učinkovin v topni 
obliki. Sestava APTUS APTOFLEX sirupa temelji na idealnem raz-
merju tradicionalnih učinkovin, ki podpirajo zdravje hrustanca in 
vezi. To so glukozaminsulfat, hondroitinsulfat in MSM. Tej visoko 
učinkoviti kombinaciji sta dodana hialuronska kislina in kolagen.

Hialuronska kislina je poglavitna sestavina sklepne tekočine 
in omogoča elastičnost, mehkobo in viskoznost hrustanca.

Kolagen je vir strukturnih, zaščitnih in hranilnih aminokislin 
sklepnega hrustanca.

MSM (metil-sulfonil-metan) je naravni vir organskega žvepla, 
ki deluje predvsem kot močan antioksidant in podpira antioksida-
tivne sposobnosti organizma.

Hondroitin sulfat je osnovna strukturna komponenta skle-
pnega hrustanca in ima protivnetne lastnosti.

Glukozamin sulfat je sestavina sklepnih vezi in preprečuje na-
predovanje osteoartritisa.

APTUS APTOFLEX SIRUP se odmerja v majhnih odmerkih, ki jih 
enostavno vmešamo v hrano ali z odmernikom apliciramo živali 
v gobec.

PES (0-10kg) 2,5 ml
PES (10-20kg) 5 ml
PES (20-40kg) 10 ml
PES (40-60kg) 15 ml
MAČKA: 2,5-5 ml

SESTAVA na 100 ml:
• hidroliziran kolagen 14000 mg
• MSM 1000 mg
• glukozamin sulfat 800 mg
• hondroitin sulfat 400 mg
• hialuronska kislina 140 mg
• vitamin E120 mg
• vitamin C 100 mg

UPORABA:
• Preventivna uporaba pri velikih in težkih pasmah psov in
 hitrorastočih mladičih
• Preventiva pri športnih psih
• Pospeševanje obnove sklepnega hrustanca
• Preprečevanje artritisa
• Izboljšanje gibljivosti sklepov
• Po ortopedskih operacijah
• Upočasni nastajanje artroze

ZA NAMEN PREVENTIVE JE PRIPOROČLJIVO redno uporabljanje APTUS APTOFLEX SIRUPA vsaj 3 mesece, nato prekinemo za 1 mesec 
ter ponovimo cikel.

PRI PODPORI ZDRAVLJENJU je priporočljivo doživljenjsko dajanje APTUS APTOFLEX SIRUPA.
NA VOLJO je 500 ml pakiranje, ki zadostuje za 90 dni uporabe za psa težkega 10-20 kg.
Proizvajalec: Orion Pharma, Finska

Več informacij o izdelku dobite na 01/2006666 v podjetju Iris d.o.o. ali pri svojem najbližjem veterinarju.

NUJNO OBVESTILO
Vse člane, ki ste nam ob vpisu sporočili naslov svoje elektronske pošte, prosimo, da preverite, če dobivate naša sporočila, ki jih redno 

pošiljamo, včasih tudi večkrat tedensko. Tistim, ki e-naslova nimate, jih večinoma pošiljamo po običajni pošti. V kolikor ste izgubili geslo 
za dostop do zaprtih spletnih strani, vam bomo na vašo zahtevo poslali novega. Prav tako, prosimo, da sporočite, če imate morda nov 
naslov elektronske pošte. Vse spremembe lahko vnesete v sistem tudi sami preko naše spletne strani.
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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.: 568 922 92, NOVA ŠT. TRR: SI56 6000 0000 0363 918   

Upravni odbor:
Mojca Sajovic: predsednica (e-naslov: astra10@siol.net, GSM 
041 631 616)
Nina Barlič: podpredsednica (e-naslov: nina.barlic@gmail.com)
Barbara Šolc: tajnica (e-naslov: barbara@topol.si)
Milica Mihelčič: blagajničarka (e-naslov: milica.mihelcic@siol.
net)
Janez Valič: član (e-naslov: iskrasta@siol.net)
Zoran Borovšak: član (e-naslov: mejl4zoky@gmail.com)
Tone Hočevar: član (e-naslov: tone.hocevar@delo.si)

Nadzorni odbor:
Vesna Mišič, univ. dipl. prav., Slavko Ložar, Danica Rebov

Disciplinska komisija:
Josip Mihelčič, predsednik, Filip Česenj, Peter Vražič

CENIK ČLANARIN
Na osnovi sklepa skupščine kluba z dne 5. 3. 2016 o višini pristo-
pnine in članarine za leto 2015 (zneski veljajo do spremembe na 
naslednji skupščini kluba) znaša članarina: 
- za redne člane: 25,00 eur, pristopnina 5,00 eur
- za družinske člane: 12,00 eur, pristopnina 3,00 eur

Lastniki mladičev, kupljenih pri vzrediteljih – članih SKBPP, pri 
vpisu ne plačajo pristopnine.

Novim članom, ki poravnajo članarino od meseca novembra da-
lje v tekočem letu, se prizna plačana članarina tudi za naslednje 
koledarsko leto.

ZA VPRAŠANJA V ZVEZI Z VZREJO JE PRISTOJNA DRŽAVNA 
VZREJNA KOMISIJA ZA BERNSKE PLANŠARSKE PSE PRI KZS
predsednica komisije Jelka Simčič (tel. 01 282 22 89 – zvečer; 
e-pošta: jelka.simcic@siol.net); Litijska 12, 1000 LJUBLJANA

Klubske ugodnosti so objavljene na spletnih straneh kluba.
Vse člane kluba prosimo, da pri nakupu pokažejo člansko izkazni-
co z veljavno letno nalepko, kajti v nasprotnem primeru vam žal 
ne bodo obračunali popusta.

Fen za pse – ena boljših naložb
V lanskem letu sem se odločila za nakup fena za pse, čeprav sama 

svojih psov ne kopam (to še vedno prepuščam pasji frizerki). Se pa 
sem in tja skopajo sami, pa tudi dež in sprehodi po blatnih gozdnih 
poteh naredijo svoje. Tako sem (zelo razgledani) kinološki prijateljici 
zelo hvaležna za vzpodbudo in pomoč pri nakupu. Poleg tega, da fen 
uporabljam pri razčesavanju dlake, je v mokrih dneh skoraj vsako-
dnevni pripomoček. Priključim in uporabljam ga kar na dvorišču, še 
preden umazanijo psi prinesejo v hišo. Tace in trebuh hitro osušim 
do suhega, odpihnem listje, pesek, zemljo, …. Za bolj natančno delo 
pa pse še vedno dam na mizo in poleg fena uporabim tudi krtačo in 
glavnik.

Tehnični podatki: 2400 W, dolžina raztegljive cevi 2,5 m, trije na-
stavki, dve možnosti gretja, dve možnosti intenzivnosti izpuha, od-
stranljiv filter. 

Cena na Amazon.de (Kenley Hundetrockner) 93,90 EUR brez po-
štnine, neposredno pri trgovcu je nakup zagotovo še ugodnejši.

Mojca Sajovic

Nov tkivni adheziv - CICASTICK
Pri podjetju Melisa Veterina vam ponujajo novost na tržišču: tkivni 

adheziv Cicastick, ki tudi pospešuje celjenje ran.
Cicastick je tkivno lepilo, ki se uporablja v veterini kot pomoč pri 

hitrejšem celjenju ran. Tkivno lepilo je v tekočem stanju, ki v stiku 
s tkivom polimerizira in postane trdno v nekaj sekundah; na ta na-
čin pomaga pri hitrejšem celjenju ran. Zmanjšuje poškodbe tkiva in 
potrebo po analgeziji v primerih manjših ran ter prepreči morebitno 
okužbo ob šivih/sponkah. 

 Pakiranje je opremljeno s patentiranim sistemom, ki omogoča 
shranjevanje izdelka v pokončnem položaju po odprtju. Lepilo ima 
konico za nanašanje in pokrovček za pokritje za ponovno uporabo 
izdelka. 

Najpomembnejše lastnosti novega adheziva Cicastick:
• enostavna in natančna uporaba
• za ustavljanje manjših krvavitev
• ščiti pred sekundarno okužbo 
Več informacij poiščite pri svojem veterinarju.

Vaš (drugi) najboljši prijatelj
Sesalec/pomivalec Philips Aquatrio – kra-

sna pridobitev v gospodinjstvu, ki učinkovito 
počisti za vašim (prvim) najboljšim prijate-
ljem. Sesalec, ki posesa, obenem pa pomije in 
tla za seboj tudi delno osuši, je nepogrešljiv za 
vse, ki si želijo na hitro in z malo truda do či-
stih tal. Aparat je vsekakor kos tudi bernskim 
dlakam in pesku, ki ostane za vašim kosma-
tincem, ko se ta premakne na novo lokacijo. 
Primeren za vse vrste trdih talnih oblog in še 
posebej priporočljiv za gospodinjstva s psom 
in majhnimi otroki. 

Predstavitev izdelka si oglejte na: https://
www.youtube.com/watch?v=U6x1lEWeTXw

V slovenskih (spletnih in fizičnih) trgovinah 
ga v akciji lahko dobite že za dobrih 330 EUR, 
zato preverite cene. Vredno nakupa!

KUPUJEMO ZA VAS
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Miklavževanje 2015 v deželi opojnih trenutkov
Preden se je leto 2015 izteklo, se je bernska druščina zbrala na miklavževanju v najbolj 
zahodnem delu naše domovine, v idiličnih Goriških Brdih, in tam preživela čudovit 
sončen dan, ki ni prav nič spominjal na prihajajočo zimo.

Na zbornem mestu na Vogrskem smo se tako mi kot naši berniji 
razveselili ponovnega snidenja in se nato napotili v vas Gonjače, kjer 
smo ob malici zunaj na vrtu pod živo oranžnimi kakiji izmenjali naj-
novejše novice in občudovali razgled po briških gričih in vinogradih, 
ki so se kopali v soncu. Večina se nas je nato povzpela na razgledni 
stolp na Mejniku, hribu nad vasjo Gonjače. Stolp je osrednja točka 
v Goriških Brdih in razgledišče, ki nam je v tistem sončnem dnevu 
ponudilo čudovite razglede na Goriška Brda, Furlanijo, Karnijske in 
Julijske Alpe, Trnovski gozd, Dolomite, Kras, Tržaški zaliv in Vipavsko 
dolino. Razgledni stolp je visok 23 metrov, ima 144 stopnic in je bil 
zgrajen leta 1961. Načrte za njegovo postavitev je naredil arhitekt 
Marko Šlajmer. Pri razglednem stolpu je spomenik, ki je posvečen 
žrtvam druge svetovne vojne na desnem bregu reke Soče. Zanimiv 
spomenik je delo akademskega kiparja in slikarja Janeza Boljke. Vti-
snjene verze na bronasti plošči je zapisal pisatelj France Bevk.

Ogled biserov Goriških Brd smo nadaljevali v Šmartnem, ki je ena 
izmed najlepših vasic v središču Brd. Zgrajena je na ostankih rimskega oporišča. Zaradi svoje izjemne stavbne dediščine je razglašena za 
kulturni spomenik. Naslednji postanek je sledil v Dobrovem, ki je sedež občine Brda. Sprehodili smo se mimo renesančnega dvorca, gradu 
Dobrovo. Med rahlim vzponom na bližnji grič smo si pretegnili noge in tačke ter ponovno uživali v razgledu nad slikovito pokrajino. Pot nas 
je nato vodila do rojstnega vasi Aljoza Gradnika, Medane, znane po vinskih kleteh in ponudbi vrhunskih slovenskih vin. V bližini smo si ogle-
dali eno od prizorišč priljubljene slovenske nadaljevanke Žlahtna štorija, grad Gredič, ki v novi preobleki stoji na prelepi lokaciji, odkoder se 
pogled odpira proti dolini. Naš ogled briških znamenitosti smo zaključili v najnovejšem biseru slovenske arhitekturne dediščine, prenovljeni 
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MOJ BERNI – glasilo Slovenskega kluba za bernske planšarske pse, št. 1/2016. 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: Nina Barlič
Člani uredniškega odbora: Mojca Sajovic, Barbara Šolc, Tone Hočevar
Priprava in tisk: Amset d.o.o, Grosuplje

renesančni Vili Vipolže. Med ogledom njene imenitne notranjosti smo si ogledali najprej 
razstavo o zgodbi dvorca, ki ima res bogato preteklost, in nato še eno o aleksandrinah z 
naslovom Moda iz Baula. Pred vilo smo z občudovanjem zrli na ciprese stare več stoletij, 
po nekaterih podatkih naj bi izvirale celo iz 12. stoletja, vsekakor pa so najstarejše v 
Sloveniji.

V času kosila smo se na kulinaričnem razvajanju zbrali v bernijem prijazni Okrepčeval-
nici pri Mariotu v Gonjačah, kjer se je naš pogled najprej ustavil na lepem novem stojalu z 
grafiko bernija, ob namiznih pogrinjkih pa se nam je s prtičkov nasmihal prikupen berni. 
Mojca zna res poskrbeti za prijetne drobne pozornosti. Z zanimanjem smo prisluhnili nje-
nemu govoru o aktivnostih kluba in kinoloških novostih, kateremu je sledilo še prijetno 
presenečenje. S svojo prisotnostjo nas je namreč počastil predsednik Kinološke zveze Slo-
venije, Egon Dolenc, in nam zaželel še nadaljnje uspešno delovanje našega kluba.

Po kosilu nam je dr. Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje povabila k so-
delovanju v raziskavi o bakterijah, odpornih na antibiotike. Prisotnost takih bakterij pri 
nas ali naših psih lahko resno ogrozi ranljive skupine ljudi (starejše, otroke, ljudi s slabim 
imunskim sistemom, okrevance po posegih in podobno). Njenemu povabilu se je odzval 
precejšen del članov.

Sledila je proglasitev članov leta 2015, ki ga je izbral upravni odbor kluba. Tokrat je ta 
čast doletela Milico in Josipa, nepogrešljiva in neutrudljiva poznavalca Istre brez katerih 
dveh naše morske odprave ne bi bile to, kar so. Iskrene čestitke obema in želimo si, da 
skupaj z nami nadaljujeta svojo uspešno vodniško kariero.

Kmalu zatem smo se razveselili prihoda Tally,  saj je na vozičku pripeljala privlačna Mi-
klavževa darilca za vse člane. Naše prijetno srečanje smo zaključili z zabavnimi nagradni-
mi igrami, ki so se jih udeležili tako člani kot berniji. Smeha ob prikazu spretnosti obojih 
in veselja ob prejetju nadvse uporabnih nagrad seveda ni manjkalo.

Mateja Pečar


