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Beseda predsednice
Naša redna letna skupščina je za nami. Izpolnili smo vse za-

stavljene cilje in imeli poleg tega še dovolj časa za druženje in 
klepet. Na tem mestu, ki bo, upam,  doseglo vse naše člane, bi 
se želela še posebej zahvaliti članom našega upravnega odbo-
ra: nepogrešljivi podpredsednici Nini (ki je tudi tokrat suvere-
no vodila skupščino), vestni Barbari, ki skrbi, da so vsi zapisniki 
točno in hitro napisani, požrtvovalni Milici, ki me razbremeni 
skrbi za finance, pa seveda vsem trem našim moškim: Tonetu, 
Janezu in Zoranu, brez katerih nikakor ne bi šlo. Nadzorni od-
bor sestavljajo Vesna, Danica in Slavko, slednji pa na moje veli-
ko veselje nikdar ne ostane brez svežih idej. Iskrena hvala tudi 
naši novi članici uredniškega odbora glasila Moj berni – sončni 
Mateji, ki se je prostovoljno vrgla na žrtvenik »fejsbuka« in smo 
po njeni zaslugi zdaj tudi mi malo bolj »in«. Hvala torej vsem 
in vsakemu posebej: brez odlične ekipe tudi moje delo ne bi 
bilo uspešno.

V zraku se že čuti vonj po pomladi in tudi naši berniji so vse 
bolj dejavni. V polnem teku so vpisi v pasje šole, izbira strokov-
nih predavanj je več kot pestra, do konca šolskega leta se lah-
ko odpravimo kar na osem razstav psov vseh pasem, v mesecu 
marcu pa nas čaka še vzrejni pregled za našo pasmo. 

Tale uvodnik pa nastaja skoraj neposredno po zaključku pr-
vega iz niza izobraževanj pri Slovenskem društvu za terapijo 
s pomočjo psov Tačke pomagačke, tudi za kandidate za nove 
terapevtske pare. Zbor skoraj stotnije aktivnih, radovednih 
in predvsem dobromislečih humanitarcev ter poklicnih stro-
kovnih delavcev iz različnih ustanov, kjer se terapevtski psi 
pojavljajo, je bil res navdihujoč. Sklop predavanj je bil tudi za 
»stare kinološke mačke« zanimiv do zadnje minute tako, da 
je skoraj nemogoče izpostaviti temo ali predavatelja, bolj za-
nimivih od drugih. Nenazadnje pa se smo pripravniki tudi pri 
domači nalogi, ki smo jo morali pripraviti dobesedno čez noč, s 
svojimi psi zelo dobro izkazali. Ponovno se je potrdilo prepriča-
nje, da so berniji kljub svoji velikosti nadvse primerna pasma za 
terapevtske pse, če upoštevamo, da ima vodnik z urejanjem psa 
precej več dela od lastnikov drugih kratkodlakih in predvsem 
manjših pasem. Bernijeva predanost, potrpežljivost, naklonje-
nost do ljudi in drugih psov odtehta vse, čemur se mora človek 
prilagoditi in vložiti nekaj več truda. Tako ne preseneča, da ste 
vsi, ki ste s svojim bernijem pripravljeni vložiti svoj čas in trud 
v pomoč osebam, ki nas potrebujejo, toplo vabljeni med Tačke. 
Povpraševanje ustanov je namreč veliko večje od ponudbe.

Naša ponudba v prihodnjih mesecih pa tudi ni od muh. Pri-
družite se nam, če še oklevate, veseli vas bomo! Pa na anketo 
ne pozabite!

(P)ostanimo prijatelji tudi  
na Facebooku!

Ste med tistimi, ki že spremljajo Facebook stran (FB) Skbpp Bern-
ski Klub? V januarju smo stran pričeli osveževati z objavami fotogra-
fij naših bernijev na letošnjem klubskem koledarju. Kar nekaj članov 
vas že spremlja naše objave in všečka fotografije naših kosmatincev 
in druge aktualne objave.

Naš namen je, da FB Skbpp Bernski Klub postane eden od odmev-
nejših načinov, kako vas, člane kluba, ter ostale naše prijatelje na 
tem socialnem  omrežju, redno obveščati o tem, kaj se v našem klubu 
dogaja.  Fotografije, video posnetki, prihajajoči klubski dogodki pri-
tegnejo največ vaših ogledov, komentarjev in všečkov. Z deljenjem 
teh in drugih uporabnih vsebin za lastnike psov vam skušamo redno 
sporočati koristne novice in vas tako motivirati, da kliknete na gumb 
‘Všeč mi je’. 

V želji, da bi bila stran čim bolj 'živa', vas še naprej vabimo k 
obisku. Veseli bomo, če še naprej delite fotografije svojih bernijev 
z nami tudi na Facebook strani kluba. Naj vaši komentarji, všečki in 
delitve vsebin na vaših Facebook straneh prispevajo k še večji prepo-
znavnosti nam nadvse drage pasme psa. 

Z urejanjem FB strani se bom v skupno zadovoljstvo trudila avto-
rica članka. Seveda bom vesela tudi vaših predlogov, ki mi jih lahko 
pošljete preko sporočila na FB ali pa na e-naslov pecar.mateja@
gmail.com.

Že aktivnim FB prijateljem se s klikom na  https://www.facebook.
com/skbpp.bernskiklub pridružite tudi drugi. Dobimo se torej na 
Facebooku!

Mateja Pečar
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Praznično srečanje v soju bakel, lučk in svečk
Se spomnite, kako ste preživeli decembrski praznični dan samostojnosti in eno-
tnosti? Nam je dan ostal v lepem spominu, saj smo ga na povabilo 'bernske ka-
mniške naveze', ki jo sestavljajo Alenka, Slavko, Ciril, v Kamniku doživeli na prav 
poseben način. 

Med zbiranjem članov in naših bernijev na vzhodni strani Kamnika 
smo bili najprej deležni doma pečenih dobrot. Mira nas je razveselila 
s potico, Alenka pa s piškoti in čajem. Sledil je romantičen sprehod 
z baklami in lanternami ob delu reke Kamniške Bistrice, ki se vije 
skozi Kamnik. V soju bakel in lantern so se še posebej pravljično po-
čutili naši najmlajši udeleženci, berniji pa so radovedno spremljali 
sence in odseve. Gibanje na svežem zraku in žuborenje reke, ki je 
sicer tišje kot v njenem gorskem toku, je vsem dobro delo, le sneg 
smo pogrešali.

Po zaključenem pohodu smo se odpravili v okolico Kamnika, v vas 
Godič, kjer je bil naš cilj obiska domačija Podjed. Tam nas je priča-
kal Anton Podjed, ki nas je po prijaznem sprejemu popeljal do svojih 

jaslic, postavljenih na skoraj petdesetih kvadratnih metrih.  Jaslice 
z ljubiteljsko vnemo sam postavlja že vrsto let in so zaslovele tudi 
izven meja Kamnika. Ob klasični postavitvi jaslic so skrbno izdelane 
makete planinskih koč, cerkva in drugih znamenitosti z Velike plani-
ne in doline Kamniške Bistrice. Navdušeni nad pravim malim nase-
ljem pod kamniškimi planinami smo radovedno opazovali planinski 
dom v Kamniški Bistrici, premikajočo se gondolo na Veliko planino 
skupaj s spodnjo in zgornjo postajo, izvir Kamniške Bistrice, dve 
apnenici v Stranjah, mlin, lovsko prežo in druge zanimive objekte ter 
številne figure. Mojstru Antonu smo z veseljem prisluhnili, ko nam je 
z zanosom povedal veliko zanimivega o življenju pod Veliko planino. 
Večerni obisk jaslic nam je omogočil, da smo jih videli v vsej njihovi 
lepoti, saj so v soju številnih lučk izgledale prav čarobno. 

Razgibano srečanje smo zaključili s skupno večerjo v kamniškem 
gostišču, kjer so nam postregli s tradicionalnimi bosanskimi specia-

litetami. V gostišču so bili dobrodošli tudi berniji, ki so med druže-
njem večinoma počivali. Preobrat je sledil, ko nam je Alenka začela 
deliti darilca zavita v šumeč papir. Takoj je namreč pritegnila tako 
njihovo kot našo pozornost. Prijetno presenečeni smo med darili od-
krili tudi čudovite medene piškote v obliki bernija, ki jih za bernske 
navdušence naredi Hedvika. Še enkrat lepa hvala tudi Alenki, Slavku 
in Cirilu za odličen program zadnjega klubskega srečanja v lanskem 
letu in vso pozitivno energijo, ki smo jo začutili med obiskom njiho-
vega kraja.

Mateja Pečar
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MALO ZA ŠALO IN MALO ZA HEC

Verjamete v uroke? In v čarobne formule? 
»Kaj je čarovnija drugega kot starodavna znanost, ki si prizadeva za spreminjanje sveta v skladu z našo voljo in predstavo? Pozitivna misel-

na naravnava in usmerjena pozornost sta zmožni priklicati čudeže v naše življenje. Energija sledi misli, se glasi znani ezoterični zakon.… Tudi 
z besednimi zvezami, ki jih vsak dan uporabljamo, ustvarjamo življenjsko tkivo svojega bivanja na tem planetu.« Tako piše Marjetka Jeršek v 
uvodu svoje Knjige urokov. »Dandanes smo dostikrat zaskrbljeni zaradi zdravja in počutja hišnih ljubljenčkov, v preteklosti pa so čarovnice 
pogosteje kovale uroke za zdravje in plodnost živine, od katere je bilo odvisno preživetje večine kmečkih družin.«

Čim več ljudi čim dlje uporablja kak urok, tem močnejši postane in bolj uresničljiv. Torej na delo: trikrat na glas, trikrat šepetaje, trikrat v 
mislih za zdravje in dolgo življenje psov: »Naj pes postane zdrav zares, vključen v življenja ples.« 

BERNIJI PO NOVEM MED »TAČKAMI POMAGAČKAMI«

Članarina ostaja tudi v letu 2017 nespremenjena. Za redne člane znaša 
25,00 EUR, za družinske člane pa 12,00 EUR.

Vljudno prosimo, da članarino nakažete na račun kluba št.  
SI56 6000 0000 0363 918; BIC KODA: HLONSI22  (Slovenski klub za bernske 

planšarske pse, Predole 23, 1290 Grosuplje) do 31.3.2017, kot to določa naš 
statut.

Vsem, ki ste to že storili in vsem, ki še boste, iskrena hvala za vaše zaupanje. 
Člani, ki so se nam pridružili konec lanskega leta, imajo članarino plačano tudi 
za letos.

V predhodni številki Mojega bernija smo vam predstavili Slovensko 
društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke hkrati z vabilom 
na testiranje kandidatov za terapevtske pare. Odzvali smo se lastniki 
treh naših bernijev, ki smo 29. januarja 2017, prav na rojstni dan na-
šega kluba, z vsemi tremi uspešno opravili testiranje. Zelo ponosni 
smo, da so vsi trije naši psi »umirjeni, lepo vzgojeni in socializirani… 
z vodnikom imajo lep kontakt in dobro sodelujejo.« Test so opravili 
pozitivno in kinologinja Lea Leskošek nadaljnje izobraževanje toplo 
priporoča.

18. in 19. marca se torej začne zares: oba vodnika, Slavko Ložar in 
podpisana, bova ponovno sedla v šolske klopi. Vesela sva, da je naš 
klub v skladu s svojimi cilji pri zbiranju pol odstotka dohodnine tudi 
finančno podprl naše izobraževanje. Vsekakor bova z veseljem poro-
čala o napredku in delu naših  bodočih »tačk pomagačk«.

Mojca Sajovic
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PREBRALI SMO ZA VAS
»Kako preprečiti pasji pretep?«

V prvi letošnji številki revije Kužek je avtorica Slavka Brajović Haj-
denkumer, novinarka in lastnica pasje šole PES in pol iz Ljubljane, 
objavila članek z zgovornim naslovom: »Kako preprečiti pasji pre-
tep?«.

Rdeča nit prispevka je poudarek na preventivi, t. j. pravilni in pra-
vočasni socializaciji pasjih mladičev in mladih psov. Pasjo igro mora-
mo vedno in povsod nadzorovati, še posebej, če so vpleteni mladiči 
oz. mladi psi. Ti lahko zaradi slabih izkušenj pozneje razvijejo neže-
leno vedenje. Proces prevzgoje pa je dolgotrajen in zahteven proces, 
pravi Nuša Pečnik, licencirana kinološka inštruktorica v pasji šoli 
PES in pol. Če imamo psa, ki ima z nekaterimi ali vsemi psi težave, 
je pomembno, da se tega zavedamo in to sprejmemo. Takšen kuža 
ima v nekem smislu posebne potrebe, ki jih moramo upoštevati. Zato 
imamo reaktivnega psa v okolju, kjer lahko srečamo druge pse, brez 
izjeme na povodcu in pod strogim nadzorom. Psa, ki ima zgodovino 
ugriza ali napada na drugega psa, pa moramo navaditi na nagobčnik 
in ga tudi odgovorno uporabljati.

Kljub upoštevanju vsega navedenega pasjih pretepov ne moremo 
vedno preprečiti. Najpomembneje je ohraniti trezno glavo, psa napa-
dalca glasno odganjati, manjših psov nikdar ne vzamemo v naročje, 
saj bi s tem ogrozili svojo lastno varnost. Pri manjših spopadih veli-
kokrat zaleže že glasen odločen krik. Nekateri uporabijo vejo, palico, 
da psa ločijo. Razmeroma učinkovita in varna metoda je, da oba psa 
polijemo z mrzlo vodo, trdi Nuša Pečnik. Nikakor pa v pasji pretep ne 
posežemo fizično, saj nas lahko poškoduje celo lasten pes. V zadnjem 
času so na tržišču tudi razpršilci s solzivcem, ki so varna in humana 
metoda, uporabna z razdalje pribl. tri metre. Napadalca tekočina ne 
poškoduje, vendar ga za nekaj časa onesposobi. 

Vir: revija Kužek – januar – februar 2017

KAJ PRAVI ZAKON?

Zakon o zaščiti živali je bil leta 2013 spremenjen tudi v segmentu, 
ki govori o nevarnih psih. 

7. Ugrizi psov in šolanje psov
26.a člen

Zdravnik, ki obravnava poškodbo človeka zaradi ugriza psa, mora osebo napotiti v antirabično ambulanto skladno s predpisi, ki urejajo 
nalezljive bolezni, pri čemer mora v primeru smrti človeka ali posebno hude telesne poškodbe pisno obvestiti območni urad upravnega 
organa, pristojnega za veterinarstvo, v roku sedmih dni od obravnave smrti oziroma posebno hude telesne poškodbe in mu posredovati 
osebno ime ter naslov poškodovane oziroma umrle osebe zaradi izvedbe postopkov iz prvega in tretjega odstavka 26.b člena tega zako-
na.

Antirabična ambulanta mora vnesti podatke o ugrizu psa v centralni register psov, pozvati skrbnika psa, da se s psom zglasi v pristojni 
veterinarski organizaciji zaradi preveritve suma na steklino in o ugrizu psa obvestiti pristojni območni urad upravnega organa, pristoj-
nega za veterinarstvo.

Pristojna veterinarska organizacija mora podatke o opravljenih pregledih na steklino iz prejšnjega odstavka vnesti v centralni register 
psov in o rezultatih teh pregledov obvestiti antirabično ambulanto. Če antirabična ambulanta ne prejme podatka o opravljenih pregledih 
na steklino v roku petnajstih dni od ugriza psa, mora o tem obvestiti območni urad upravnega organa, pristojnega za veterinarstvo.

Pristojna veterinarska organizacija, ki obravnava poškodbo živali zaradi ugriza psa, mora podatke o ugrizih psov v roku treh delovnih 
dni vnesti v centralni register psov.

O ugrizih psov morajo policija in druge osebe iz 42. člena tega zakona, ki dogodek obravnavajo, v roku 24 ur obvestiti območni urad 
upravnega organa, pristojnega za veterinarstvo, ki podatke o ugrizih psov vnese v centralni register psov.

26.b člen
Če je pes z ugrizom povzročil ali bil soudeležen pri povzročitvi smrti človeka ali suma posebno hude telesne poškodbe, uradni veterinar 

zaradi odvrnitve splošne nevarnosti in opazovanja na steklino z ustno odločbo odvzame psa in odredi skrbniku takojšnjo namestitev psa 
v izolatorij pristojne veterinarske organizacije za obdobje do izključitve suma na steklino.

Če skrbnik psa pri izvedbi ukrepov iz prejšnjega odstavka ne sodeluje, se namestitev psa v izolatorij na njegove stroške odredi zave-
tišču.

Uradni veterinar odredi usmrtitev psa:
– če je z ugrizom povzročil ali bil soudeležen pri povzročitvi smrti človeka;
– če je iz obvestila iz prvega odstavka prejšnjega člena razvidno, da je pes z ugrizom povzročil ali bil soudeležen pri povzročitvi po-

sebno hude telesne poškodbe.
Usmrtitev iz prejšnjega odstavka se ne sme opraviti pred zaključkom pregledov psa na steklino.
Uradni veterinar lahko za izvedbo odrejenih ukrepov iz tega člena zahteva pomoč policije, zavetišča ali pristojne veterinarske orga-

nizacije.
Če je na kraj dogodka iz prvega odstavka tega člena prva prišla policija, mora poleg izvajanja ukrepov v skladu s svojimi pooblastili 

glede odvrnitve splošne nevarnosti o dogodku nemudoma obvestiti uradnega veterinarja.
Če se sum posebno hude telesne poškodbe ne potrdi z obvestilom iz prvega odstavka prejšnjega člena, se psa vrne skrbniku, ki mora 

omogočiti dokončanje pregledov na steklino.
Skrbniku psa, ki je povzročil smrt ali posebno hudo telesno poškodbo človeka, upravni organ, pristojen za veterinarstvo, prepove 

gojitev, posedovanje in vodenje psov, če je že pred tem posedoval psa, ki je povzročil smrt ali posebno hudo telesno poškodbo.
Pritožba zoper odločbe iz tega člena je dovoljena v roku osmih dni od vročitve odločbe.
Stroški, nastali zaradi ukrepov iz tega člena, bremenijo skrbnika živali.
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Dodana je jasnejša definicija ugriza: »ugriz je poškodba živali ali človeka, ki jo povzroči pes z zobmi, pri čemer pride do prekinitve kontinuitete 
kože ali sluznice«.

Pes ob ugrizu ni imenovan za nevarnega, če gre za ugrize, ki nastanejo zaradi ravnanja s psi med veterinarskimi posegi ali pri ugrizu 
mladega psa, starega manj kot devet mesecev. Nejasnosti in nekateri nesmisli glede ugrizov psov so tako odpravljeni. Med veterinarskimi pose-
gi so ugrizi lahko izzvani z bolečino ali s strahom, ki ju lahko povzroči veterinar med diagnostičnimi ali terapevtskimi postopki in ne morejo služiti 
kot pokazatelj, da je pes tudi sicer nagnjen k izražanju agresivnosti z grizenjem. Pri ugrizih mladih psov se izhaja iz predpostavke, da ugriz, ki ga 
je izvedel pes pri starosti manj kot devet mesecev, ne povzroči hujših posledic in da je pri mladem psu večja verjetnost, da je do ugriza prišlo med 
igro in ne kot izraz agresije do človeka. Obenem je dodano varovalo, ki preprečuje zlorabe in promovira registracijo psov, saj je to olajševalno 
okoliščino možno izrabiti le enkrat in sicer pod pogojem, da je bil datum skotitve psa vnesen v centralni register psov pred ugrizom, torej je 
bil pes ob ugrizu že registriran.

 Vir: mojpes.net

26.c člen
Šolanje psov po tem zakonu je obvezno:
– če nevaren pes z ugrizom povzroči poškodbo, pa ne gre za posebno hudo telesno poškodbo. Šolanje psa je treba izvesti najpozneje 

do dopolnjenega drugega leta starosti psa, če je pes že star dve leti pa v roku šestih mesecev od ugriza psa;
– za psa, ki živi ali bo živel v istem okolju kot lastnik, katerega pes je bil usmrčen v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena. Šolanje 

psa je treba izvesti najpozneje do dopolnjenega drugega leta starosti psa, če je pes že star dve leti pa v roku šestih mesecev od usmrtitve 
prejšnjega psa oziroma nabave novega psa.

Šolanje iz prejšnjega odstavka mora biti opravljeno ob udeležbi lastnika psa po programu, ki ga potrdi upravni organ, pristojen za 
veterinarstvo, na podlagi mnenja strokovne komisije. Program mora vsebovati navedbo izvajalca oziroma izvajalcev šolanja in dokazila o 
njihovih izkušnjah s področja poznavanja vedenja, vzreje oziroma šolanja psov. Strokovno komisijo imenuje generalni direktor upravne-
ga organa, pristojnega za veterinarstvo, in jo sestavljajo strokovnjak s področja poznavanja vedenja, vzreje oziroma šolanja psov, uradni 
veterinar in veterinar pristojne veterinarske organizacije.

Uspešnost opravljenega šolanja psa preveri komisija, ki jo imenuje nosilec programa šolanja iz prejšnjega odstavka in mora biti se-
stavljena iz strokovnjakov s področja poznavanja vedenja, vzreje oziroma šolanja psov, njena sestava pa mora biti navedena v programu 
šolanja. Lastnik psa je dolžan dokazilo o uspešno opravljenem šolanju predložiti pristojni veterinarski organizaciji, ki ta podatek vnese 
v centralni register psov.
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Alergije in prehransko pogojene težave pri psih
Približno 10% vseh primerov alergij, ki se pojavljajo pri psih so alergije na hrano

Najpogostejši alergeni, zastopani v hrani psov so: pšenica, govedina, mlečni izdelki, perutnina, soja in jajca. Psi velikokrat razvijejo intole-
ranco oz. alergijo na določeno vrsto hrane, če jo uživajo daljše obdobje; dan za dnem, iz leta v leto. Priporočljiva je čim bolj raznolika zasto-
panost mesa na jedilniku; tako lahko pes dobi nekajkrat tedensko kunca, divjačino, raco, jagnjetino ipd. Večja, ko je raznolikost živil, manj 
je možnosti, da se razvije intoleranca na hrano. Mnogim psom predstavljajo surovi goveji vampi pravo poslastico – ki jo nekajkrat tedensko 
lahko ponudimo kot popestritev jedilnika. 

V primeru, ko ugotavljamo katera je tista vrsta hrane oz. alergen, na katerega je naš kuža intoleranten, se poslužimo izločevalne diete. 
Torej sestavimo psu jedilnik na način, da vsebuje samo eno vrsto beljakovine (npr. kunca) – tako imenovano monoproteinsko dieto. Običajno 
traja izločevalna dieta najmanj dva do tri mesece. Če se le-ta obnese in jo pes dobro prenaša, lahko postopno dodajamo druge vrste beljako-
vin. 

Ko smo že ugotovili, da je naš kuža alergičen na določen alergen v hrani, se le tega izogibamo - to pomeni, da na jedilniku ne sme biti niti 
grižljaja hrane, na katero je pes alergičen.

Surova hrana, surova beljakovina – PRAVI ODGOVOR OB ALERGIJAH
Ker je struktura beljakovin v surovem mesu drugačna od kuhane ali predelane beljakovine, se velikokrat zgodi, da psi z znanimi alergijami 

na določeno beljakovino popolnoma normalno prebavijo isto beljakovino v surovem stanju. Torej biološko primerna hrana – surova dieta je 
velikokrat edina rešitev za psa z alergijami na hrano.

V kolikor ima pes alergijo na eno od sestavin obroka, le-to spremljajo simptomi, kot so:
• prebavne motnje (napihnjenost, driska, bruhanje)
• razdražena in srbeča koža
• rdeče in razdražene oči
• izcedek iz nosu
• vnetje ušes
• razdraženo in srbeče področje šap (zlasti med blazinicami)

Zobne obloge, bolezni dlesni in slab zadah
Lepljiva prevleka iz bakterij, t.i. zobni plak oz. biofilm nastaja zaradi neprimerne hrane (škrobnati ogljikovi hidrati) in pomanjkanja ustre-

zne higiene ustne votline psa. Plak oz. biofilm posega v zobno sklenino, posledično se razvije bolezen obzobnih tkiv (dlesni) in nalaganje 
zobnih oblog. Oboje spremlja zelo neprijeten zadah iz gobca psa. 

Sestava in tekstura hrane lahko neposredno vplivata na ustno okolje z vplivom na celovitost tkiva, s spremembo metabolizma mikroflore, 
ki tvori zobne obloge, s spodbujanjem slinjenja, kot tudi s čiščenjem zobne površine, s primernim kontaktom ob žvečenju.

Več študij je pokazalo, da se pri živalih, hranjenih z mehko hrano, zobni plak razvije hitreje in v večji meri, kot pri živalih hranjenih z 
vlaknasto, predvsem surovo hrano. Prav tako je hranjenje živali z briketirano hrano v primerjavi s hranjenjem z mokro hrano, doseglo zelo 
podobne rezultate. Vzrok za to naj bi bila predvsem sestava briketov, ki se drobijo takoj ob stiku z zobno ploskvijo. Hranjenje s surovo hrano 
spodbuja žvečenje zaradi same oblike in konsistence hrane, kar zagotavlja dober stik z večino zobne površine in tako učinkovito mehanično 
čiščenje zobnih oblog.

Zdravje se začne v gobčku…
Enako kot pri ljudeh je tudi pri psih močna povezava z bolezenskimi stanji, npr. boleznimi srca s slabim zdravjem ustne votline. Natančneje 

bolezni ustne votline lahko potencialno ogrozijo glavne organe vašega psa – srce, jetra, pljuča in celo ledvica. S hranjenjem psa s surovo hra-
no, ob kateri bo imel možnost trgati in žvečiti mesnate dele, sočasno poskrbimo tudi za naravno čiščenje njegovih zob. Že 20 minut žvečenja, 
trganja in grizenja mesnatih kosti dnevno bo dovolj za ohranjanje primerne ustne higiene.

 Primer psičke, mešanke maltežana in pritlikavega špica kaže stanje zobovja po 9-ih letih hranjenja z briketirano hrano (slika 1) in nato po dveh 
mesecih uživanja izključno surove hrane (slika 2) 

Vir: http://www.vet-magazin.si
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ČEBULA IN GROZDJE, NEVARNA ZA PSE IN MAČKE
Čebula v vseh oblikah in vseh vrst, bodisi kuhana bodisi surova, je nevarna za vaše ljubljenčke. Čebula vsebuje sestavino tiosulfat, ki je 

strupena za mačke in pse. Zaužitje čebule pri teh živalih povzroča hemolitično anemijo, ki poškoduje rdeče krvne celice, ki krožijo po telesu 
vašega ljubljenčka. Simptomi, ki jih povzroči zaužitje čebule so: zadihanost, letargija, driska, bruhanje, oralno draženje, šibkost, blede 
dlesni in povišan srčni utrip. Kot posledica zastrupitve se lahko pojavi tudi izguba apetita. Poškodbe rdečih krvnih celic se lahko pojavijo 
šele od dva do štiri dni po tem, ko je pes oziroma maček pojedel čebulo. Da pride do zastrupitve, je dovolj že povsem majhen košček čebule. 
Zaužitje petih gramov na kilogram pri mačkah ali 15 gramov na kilogram pri psih že povzroči klinično pomembne hematološke spremembe. 
Če vaš hišni ljubljenček zaužije čebulo, takoj pokličite svojega veterinarja. Zastrupitev se lahko pozdravi, vendar je pomembno, da ob prvih 
zaznanih simptomih poiščete veterinarsko pomoč. Če je zastrupitev huda, lahko zahteva dolgo bolnišnično zdravljenje, v skrajnih primerih 
pa je potrebna tudi transfuzija krvi.

Če vaš kosmatinec poje grozdje, ga nemudoma odpeljite k veterinarju in poskrbite, da čim prej izbruhne zaužito sadje. Grozdje in rozine 
so lahko že v majhnih količinah usodni za pse. A strokovnjaki z Ameriške kinološke zveze ob tem opozarjajo, da ne povzročajo vse vrste tega 
sadja enakih učinkov pri vseh psih. Pri možnih zapletih pa kljub temu ni mogoče izključiti nobene pasme, spola ali starosti psa. Ena izmed 
najpogostejših nevarnosti, povezanih z zaužitjem grozdja, je akutna nenadna odpoved ledvic in pomanjkanje proizvodnje urina.  Pogosto se 
v prvih 24-ih urah po zaužitju pojavi bruhanje in diareja, pri čemer izločki vsebujejo delčke grozdja oziroma rozin. Pogosti simptomi so tudi 
bolečine v trebuhu, dehidracija in nenavadna šibkost psa.

Čeprav ni povsem jasno, zakaj rozine pri psih sprožajo takšno reakcijo, strokovnjaki opozarjajo, da je lahko že majhna količina svežega ali 
suhega grozdja za pse celo usodna. 

VIR: www.zurnal24.si

KUPUJEMO ZA VAS 
ZELENJAVNI KOSMIČI KOT DODATEK SUROVEMU MESU

Za vse, ki hranite svojega psa s surovim mesom, je tu dobra novica. V spletni trgovini 
kosmatincki.si (Spletna trgovina za male živali in pse, Jezero 98A, 1352 Preserje)
lahko najdete vitaminsko – mineralni dodatek surovemu mesu v obliki kosmičev in nasekljanih zelišč Canis Plus Vit / Min BARF, ki je 

enostaven za hitro pripravo. Obroku svežega surovega mesa dodamo na ta način tretjino zeliščnega dodatka, kar pomeni manjšo obre-
menitev ledvic z beljakovinami in potreben vir vlaknin.

To so raznoliki kosmiči z zelenjavo, prosom in zelišči za uravnoteženo z vitamini in minerali bogato dopolnilo brez žitaric kot dodatek 
h Canis Plus mokri dopolnilni hrani za pse z okusom govedine, govedine z vampi, race, pasjih klobas ali kot dodatek k svežemu 
mesu.

Zelenjava, sadje in zelišča v mešanici kosmičev niso predkuhana, ampak posušena na svežem zraku, zato da se ohranijo vse sekun-
darne rastlinske snovi. Proso je obdelano tako, da se nežno olušči sloj lupine, saj ga pes z odprto strukturo lahko prebavi optimalno, 
hkrati pa lahko daje tudi občutek sitosti. Na takšen način se doseže, da se vse rastlinske hranilne snovi, vključno z vitamini, minerali in 
elementi v sledeh v celoti ohranijo in jih pasji organizem v celoti izkoristi. Kosmiči so primerni tudi za zelo občutljive pse, alergike in 
za pse, ki so na izključitvenih dietah. 

SESTAVINE: bučke 25%, pastinak 25%, proso 25%, jabolka 10%, šipkove lupine 10%, regrat 3%, vodna kreša 2%. 
PRIMER HRANJENJA: Pri psu s težo 10 kg 3 jedilne žlice kosmičev vmešajte s 6 jedilnimi žlicami tople vode. Na ta način pri 90 g obroku 

svežega mesa dodamo 30% zeliščnega dodatka. Suhe kosmiče prelijemo z dvakratno količino tople vode in občasno premešamo. Pustimo 
od 10 do 15 minut, dokler ne nabreknejo.

V kosmiče se lahko vmeša tudi lososovo olje, tik preden se doda mesu.
Cena za 1 kg kosmičev je 15,94 EUR. Naročila na spletnem naslovu:
http://www.kosmatincki.si/pasja-hrana/barf-dodatki/canis-plus-barf-kosmici

Tu lahko kupite tudi kakovostno hladno stiskano hrano Naturavetal, ki so jo naši psi poleg zgoraj omenjenih kosmičev takoj osvojili, 
zato jo z veseljem priporočam.

Mojca Sajovic
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Tudi maščobe so pomembne
Ko gre za prehrano vašega kosmatinca, manj maščob ni nujno bolj-

še… vendar pa vse maščobe niso enake. Med 'dobrimi' je zagotovo 
kokosovo olje, o katerem pišemo v nadaljevanju, za začetek pa si po-
glejmo maščobe malo bolj na splošno. 

Maščobe delimo na kratkoverižne, srednjeverižne in dolgoverižne 
maščobne kisline. 

Kratkoverižnih maščobnih kislin v hrani običajno ne najdemo. 
Gre za bakterije, ki živijo v pasjem črevesju in so pomembne za celice 
črevesja.

Dolgoverižne maščobne kisline se najprej pretvorijo v trigliceri-
de, ki jih telo bodisi porabi za proizvodnjo energije ali pa jih skladi-
šči. To so tiste maščobne kisline, na katere najpogosteje pomislimo, 
ko je govora o maščobah. Najdemo jih v masti, olju, oreščkih, ribah 
in mesu. Vsaka od njih ima poseben učinek na telo. Pet jih je za psa 
nujno potrebnih in jih je koristno dodajati k prehrani, saj jih pes sam 
ne proizvaja v zadostnih količinah: 

1. linolna kislina: gre za omega 6 maščobo, prisotno v konoplji-
nem, sojinem, sončničnem in koruznem olju. Pomanjkanje te 
maščobe povzroča težave s kožo in dlako ter pomanjkanje ener-
gije;

2. α-linolenska kislina: omega 3 maščoba v oljih iz lanenih se-
men, semen chia, konoplje in orehov. Pes jo potrebuje za proi-
zvodnjo drugih dveh maščobnih kislin, ki sta bistveni za zdravje 
telesa, možganov in oči;

3. arahidonska kislina: omega 6 maščoba, prisotna v mesu, pe-
rutnini in jajcih. Mladiček s pomanjkanjem te maščobne kisline 
lahko zraste v bolj 'neumnega' psa; 

4. eikosapentaenoična kislina: omega 3 maščoba, ki jo najdemo 
v mastnih ribah (losos, sled, sardine). Pomanjkanje te kisline 
se kaže v depresiji. Ima tudi pomemben protivnetni učinek; 

5. dokosaheksaenoična kislina: tudi to omega 3 maščobo najde-
mo  v mastnih ribah. Je ključnega pomena za možgane in oči. 
Živali, ki jim primanjkuje te kisline, razmišljajo počasi ter slab-
še pomnijo, vidijo in slišijo. 

Seveda je koristno, da omenjene maščobe pes zaužije v ustreznem 
ravnovesju, vse več poudarka pa znanstveniki dajejo naslednji skupi-
ni: srednjeverižnim maščobnim kislinam.

Srednjeverižne maščobne kisline so lažje prebavljive in ker jih 
telesu ni treba pretvoriti v trigliceride, hitreje dosežejo jetra. Tam so 
porabljene kot 'gorivo' in se ne skladiščijo kot maščoba. Ker imajo 
manjše molekule, lažje prodrejo v celice. Najdemo jih v kokosovem 
olju, maslu, jogurtu oz. kefirju ter surovem polnovrednem mleku. 

Srednjeverižne maščobne kisline preprečujejo nastanek raka in 
celo pomagajo v borbi z rakom, blažijo alergije in glivična vnetja, 
blažijo artritis, ščitijo jetra in pomagajo k hormonskemu ravnovesju. 

Dober vir teh maščob je zlasti kozje mleko, najbolje surovo in iz 
pašne reje, še bolj pomembno pa je kokosovo olje.

Kokosovo olje 
Kokosovo olje se ponaša z visoko vsebnostjo srednjeverižnih ma-

ščobnih kislin, ki imajo številne koristi za zdravje. Kokosovo olje: 
- ima antibiotične, protiglivične in protivirusne lastnosti,
- pomaga k uravnoteženosti ščitnice,
- neguje kožo in dlako,
- blaži alergične reakcije,
- razkužuje ureznine in rane ter neguje razpokane blazinice,
- pomaga pri prebavnih motnjah,
- regulira inzulin in pomaga pri preprečevanju oz. obvladovanju 

diabetesa,
- ščiti in odpravlja parazite,
- uporablja se lahko celo za čiščenje zob.

Kokosovo olje lahko preprosto dodajate k dnevnim obrokom (npr. 
izmenično z ostalimi maščobami). Primeren odmerek je ena čaj-

na žlička na 10 kg teže psa, priporočamo pa, da začnete z manjšim 
odmerkom in količino postopoma povečujete. Tako se bo tudi lažje 
privadil novega okusa (naj vas potolažimo – večina psov okus koko-
sovega olja zlahka sprejme).

Kokosovo olje je popolnoma varno, tudi v večjih količinah, za raz-
liko od drugih maščob (npr. ribjega olja) pa je tudi bolj obstojno. 
Priporočamo ekstra deviško kokosovo olje.

Za lažjo uporabo pa še nekaj koristnih receptov.

Krema iz kokosovega olja proti srbenju
Alergične reakcije pogosto povzročajo glivice kvasovke oz. kandi-

da. Kvasovke so naraven del prebavnega trakta vašega psa in kadar 
so v ravnovesju, psu pomagajo absorbirati in prebaviti hranilne snovi 
iz njegove prehrane. Zgodi pa se, da se prekomerno razmnožijo, zla-
sti po jemanju antibiotikov, steroidov ali zdravil ter v primeru osla-
bljenega imunskega sistema. Ko se kvasovke razbohotijo, začnejo 
povzročati prebavne težave in alergične reakcije. Zaradi močnega 
protiglivičnega učinka kokosovega olja si zoper omenjene težave 
lahko pomagate s kremo, ki jo izdelate sami po naslednjih navodilih:

- cca 235 ml kokosovega olja zlijte v manjšo steklenico
- steklenico pustite na soncu ali v toplem prostoru, da se olje 

ogreje na sobno temperaturo
- dodajte 10 kapljic eteričnega olja sivke 
- dodajte 2 kapljici eteričnega olja limone
- premešajte
- kremo vtrite v kožo enkrat tedensko (po potrebi večkrat)

Kremo hranite v temnem prostoru. Uporabna je več mesecev.

Lokalni antibiotik iz kokosovega olja 
Poleg protiglivičnih ima kokosovo olje tudi protibakterijske značil-

nosti. Ker vse več bakterij postaja odpornih na konvencionalne anti-
biotike, je pomembno, da poiščemo učinkovito naravno alternativo:

- 4 žlice kokosovega olja zlijte v kozarec ali steklenico
- steklenico pustite na soncu ali v toplem prostoru, da se olje 

ogreje na sobno temperaturo
- dodajte 12 kapljic origanovega olja 
- premešajte z žlico
- kremo uporabite kot lokalni antibiotik (nič hudega, če jo pes 

poliže)
Kozarec pokrijte s pokrovom. Krema je uporabna več mesecev.

Kokosovo olje in kurkuma za dvig odpornosti 
Kokosovo olje lahko kombinirate s še enim super živilom: kurku-

mo. Ta kombinacija bo podvojila protibakterijski učinek kokosovega 
olja ter pomagala pri razstrupljanju jeter in celo v boju proti raku:

- v lonček zlijte ¼ skodelice kokosovega olja in skodelico filtrira-
ne vode

- mešanico segrejte na nizki temperaturi, da se stopi 
- dodajte ½ skodelice organske kurkume v prahu
- dodajte 1 ½ žličke sveže mletega črnega popra
- sestavine mešajte na nizki temperaturi cca 10 minut, da nasta-

ne gosta zmes
- pustite, da se ohladi, in prelijte v kozarec s pokrovom
- zmes hranite v hladilniku; uporabna je dva tedna

Zmes dodajajte neposredno v hrano, najbolje dvakrat dnevno. 
Začnite s ¼ čajne žličke na 10 kg teže. Odmerek postopoma zvišajte 
na 1 čajno žličko na 10 kg teže.

Vir: www.dogsnaturallymagazine.com 



9- 1/2017

Nevarnosti, ki na psa prežijo zlasti poleti
Pred nami je spet toplejši del leta. Dnevi se daljšajo in narava se prebuja, z njo pa 
tudi nekatere nevarne rastline in zajedavci. Naj vas na kratko spomnimo, na kaj 
moramo biti skrbniki psov v poletnem času še posebej pazljivi. 
Nevarne travne bilke

Trave, po večini zelnate trajnice ali enoletnice, so sestavljene iz korenine, stebla, listov in socvetja. Plod trav je zrno. Glede na to, ali se zrna 
po tem, ko zrelo odpade z rastline, držijo pleve, ločimo plevasto zrno ali plevenec ter golo zrno ali golec. Psom je nevaren prav plevenec, med 
vsemi travami pa ima najbolj agresivne plevence divji ječmen. 

Ko se žival dotakne trave, se plevenec prav rad prime na dlako. Ob gibanju živali prične plevenec potovati proti koži. Zaradi nazaj ali navzdol 
obrnjenih bodičk se plevenec premika zgolj samo v eno smer – naprej. Bolj izpostavljene so živali, ki imajo viseče uhlje in dolgo dlako.

Plevenec lahko torej prodre skozi kožo, zaide v nos, oko ali sluhovod, zato je pomembno, da ga predčasno opazimo. Če ga ne, lahko na 
mestih, kjer je koža tanjša (npr. med prsti, pod pazduho), prodre v telo in prične svoje potovanje znotraj pasjega organizma ali po sluhovodu 
v notranjost ušesa. 

Plevenec lahko povzroči abscese, otekline, bolečine, omotičnost, izgubo ravnotežja, v skrajnem primeru tudi smrt.
Če plevenec prodre skozi kožo med prsti, žival lahko prične še-

pati, si liže taco, jo rahlo grizlja ali jo dviguje. Med prsti je lahko 
opazna oteklina ali gnojna bula.

Če plevenec prodre v sluhovod, žival otresa z glavo, jo nagiba v 
stran, se praska, cvili. Če ga ne odstranimo pravočasno, nadaljuje 
svoje potovanje po sluhovodu do bobniča in ga predre, žival izgubi 
ravnotežje in postane omotična. Če ne ukrepamo takoj, lahko tudi 
pogine.

Če plevenec pride v oko, postane oko rdeče, pojavi se izcedek, 
lahko oteče, pes z očesom mežika. Če pride v nos, žival prične kihati, 
pojavi se izcedek, lahko prične tudi cviliti. 

Plevenec lahko potuje vse do večjih žil, možganov, pljuč in hrbte-
nice in povzroči tako hude poškodbe, da pes pogine.

Priporočljivo je, da se v času cvetenja trave (od aprila do avgusta) 
izogibamo krajem, kjer raste divji ječmen (bolj razširjen je na Pri-
morskem). V kolikor to ni mogoče, pa je treba psa obvezno po vsakem 
sprehodu temeljito pregledati, tudi med prsti in oba sluhovoda. Najbolje je, da ga ob tem tudi skrtačimo. 

Če imate divji ječmen ali njemu podobno travo v domači okolici, jo odstranite.

Dirofilarija 
Dirofilarija je notranji zajedavec – glista, s katero se psi okužijo s pikom okuženega komarja.

Okužba z dirofilarijo je pogosta na področjih, kjer prebivajo komarji, ki so nosilci zajedavca. V Sloveniji je to predvsem primorje, v tujini pa 
spada pod rizično področje Hrvaška (Istra in južna Dalmacija) ter nekatera področja Italije, Španije in drugje. 

Komarji so nosilci mikrofilarij – ličink gliste, ki potujejo po krvnem obtoku pičene živali do srca. Tam se iz ličinke razvijejo odrasli zajedavci, 
ki se pripnejo na notranjo stran žil in pričnejo razmnoževati. Tako preidejo v kri in potujejo po telesu.

Okužene živali imajo povišano telesno temperaturo, lahko se pojavi kašljanje, težko dihanje ter hitro izgubljanje telesne teže. V primeru, 
da je okužba z zajedavci velika, se lahko zamašijo vitalne žile v telesu, kar povzroči smrt. Okužbo z dirofilarijo ugotavljamo s hitrimi testi, z 
mikroskopom, v primeru dokazovanja odraslih zajedavcev pa tudi z rentgenskim slikanjem.

Kot lastniki živali smo dolžni poskrbeti za varnost naših ljubljenčkov med dopustom. Pri veterinarju se pozanimajmo o razširjenosti bolezni 
na področju, kamor potujemo. Poskrbeti moramo tudi za zaščito, ki mikrofilarijam prepreči razvoj v telesu psa ali mačke. 

Učinkovito sredstvo proti tem zajedavcem je treba uporabiti že nekaj časa pred odhodom na okuženo področje, prav tako pa je treba poskr-
beti, da je naš ljubljenec zaščiten še nekaj časa po morebitni izpostavljenosti.

Izbrani veterinar vam bo pomagal izbrati najprimernejšo zaščito za vašo žival. Oblike zaščite so različne – od kožnih nanosov do tablet, 
pomagamo pa si lahko tudi z repelenti, ki odganjajo komarje.

Vir: http://www.vet-magazin.si/ 
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UČIMO SE TRIKCE – 1. del 
Naše berniji so včasih kar preveč zaspani, taki, kot njihovi ljudje. Posebej po dolgi 
zimi, če so bili naši sprehodi iz takšnih ali drugačnih razlogov manj aktivni, je zdaj 
čas, da se vsi skupaj prebudimo.

Učenje trikcev je našim bernijem napisano na 
kožuh, saj kakšni večji napori, ki jih prinašajo 
drugi kinološki športi, predstavljajo določena 
tveganja za poškodbe, zasuk želodca, … Zahtev-
nost trikcev pa lahko prilagodimo vsakemu psu 
posebej. Še posebej je ta dejavnost dobrodošla, 
če psa zaradi zdravstvenega stanja ne moremo 
pošteno razgibati, s trikci pa mu bomo zagoto-
vo ustregli in razgibali vsaj njegove umske spo-
sobnosti. Ni treba posebej poudarjati, da učenje 
krepi vezi med psom in človekom, obema pa daje 
močan občutek zadovoljstva in željo po »še«.

Vsem, ki smo nekoč obiskovali pasje šole z 
uporabo sodobnih metod, bo znanje potrjevanja 
vedenja s klikerjem prišlo zelo prav, nič pa ne bo 
narobe, če si preprosto omislimo polno torbico 
ali žep majhnih priboljškov najbolj slastne vrste 
in začnemo. Pes naj bo spočit, željan igre in dela, 
vsekakor predhodno sprehojen in malce lačen. 

Največja težava, na katero naletimo pri učenju 
trikcev je, da posamezne vaje ne znamo razdeliti 
v obvladljive faze, da psu posledično ne znamo 
povedati, kaj od njega želimo, in da dobro nare-
jeno fazo učenja prepozno nagradimo. Pri obvla-
dovanju teh in podobnih težav nam bo prav prišla 
literatura: kakovosten pripomoček je knjiga 101 
PASJI TRIK, ki je v naši klubski knjižnici na spletni 
strani že dlje časa predstavljena. Izdala jo je za-
ložba Debora, cena brez popusta je 29,50 EUR. V 
njej najdete cel niz trikcev, razdeljenih po težav-
nostnih stopnjah, navodila za učenje posameznih 
faz in zgovorne fotografije, ki bistveno olajšajo 
učenje.

Vaje poslušnosti, ki se jih naučimo v pasji šoli, 
so dobrodošla podlaga za trikce. Če jih pes obvlada, jih ponavljajmo, da mu osvežimo spomin, če jih ne obvlada, jih lahko učimo kot 
uvodne vaje. Vsekakor naj pes obvlada ukaze: sedi, prostor, stoj, počakaj… in pri učenju nikakor ne pozabite na sprostitveno povelje 
oziroma ON – OFF (vklop – izklop) povelja. Ko pes sestavljeno vajo obvlada, jo ustrezno poimenujemo, lahko pa uporabljamo samo 
znakovna povelja.

Če uporabljamo pripomočke (palica, prinosilo, obroč, …), ki jih pes ne pozna, mu pustimo čas, da jih ovoha, spozna in se jih privadi.

Učenje trikcev lahko vključimo v vsakodnevni sprehod. Pri nas se je to izkazalo kot edinstvena dejavnost, ki je hkrati odpravila zelo 
moteč »gremo mi po svoje!« našega Fellowa.  Vsak priboljšek si je sicer potrebno zaslužiti, včasih zgolj s kratko vajo »prostor«, včasih 
s skokom preko veje, položene čez pot, včasih z vajo »glas«…, ampak zadovoljstvo je obojestransko in nepopisno.

Se nadaljuje!
Mojca Sajovic

Latina na štoru (vaja »hop gor«)
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Povzetek zapisnika redne letne skupščine
Dne 11.03.2017 smo se zbrali na letni skupščini SKBBP. Srečanje je, 

kot že nekaj let do sedaj, potekalo v prostorih Hotela Krona v Dom-
žalah in se zaključilo s kosilom eno nadstropje više kot skupščina.

Sam dnevni red skupščine je prav tako tradicionalen kot lokacija, 
zato o njem samo na hitro nekaj besed:

1. Otvoritev in nagovor predsednice
Po uvodnem pozdravu predsednice smo z minuto molka počasti-

li spomin lani preminulega ustanovnega podpredsednika g. Vlada 
Smoleta. Zahvalila se je vsem sodelujočim v anketi in zamudnike po-
zvala, naj anketo kljub vsemu še izpolnijo in jo pošljejo na naslov 
kluba. Dotaknila se je tudi teme slabega poznavanja vzrejnega pra-
vilnika ter razlogov, zakaj ni bil uresničen sklep o pristojnosti kluba 
za vzrejo BPP.

2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovate-
ljev zapisnika

Vsi člani so bili soglasno izvoljeni.

3. Potrditev dnevnega reda
Dnevni red je bil potrjen, skupščina ni bila sklepčna, prisotnih je 

bilo 24 članov (do konca skupščine se nas je nabralo 30). Skladno 
s statutom smo morali počakati 30 minut (po preteku tega roka, je 
skupščina sklepčna, če je prisotnih vsaj 10 članov). V tem času smo 
poslušali predavanje ge. Damjane Sever, predstavnice podjetja BTL 
Marketing o novi liniji hrane v njihovi ponudbi, Calibra.

4. Poročilo o delu kluba, finančno poročilo in poročilo nadzor-
nega odbora 

Poročilo o delu kluba in finančno poročilo (ki je bilo poslano vsem 
članom že skupaj z vabilom na skupščino) je predstavila M. Sajovic, 
poročilo nadzornega odbora pa S. Ložar. S. Ložar je poročilo končal 
s pohvalo predsednici, brez katere naš klub ne bi bil takšen, kot je. Z 
njegovo trditvijo smo se strinjali vsi prisotni, ki se zavedamo, da je M. 
Sajovic glavno gonilo našega kluba in dobrobiti vseh BPP.

5. Potrditev poročil
Vsa poročila so bila soglasno potrjena, dodatnih vprašanj ni bilo.

6. Predlog načrta dela in finančnega načrta
a/ predlog načrta dela 
M. Sajovic je predstavila načrt dela, kot ga je oblikoval upravni od-

bor na zadnji seji:
- anketa
- 3 številke glasila Moj berni: prva številka bi izšla neposredno po 

skupščini
- izvedba spomladanskega in jesenskega piknika:
a) spomladanski: predlog za obisk Dujčeve domačije skupaj z de-

lavnico »Prva pomoč« 20.5.; delavnico bo vodil mag.Peter Levstek, 
dr. vet.med.; zelo dobrodošlo je, da člani shranijo sanitetni material, 
ki ga ne potrebujejo in ga prinesejo na delavnico.

b) jesenski: še vedno zbiramo ideje
- prvomajske počitnice - izlet v Zadar: 28.4. do 1.5. 
- Grosuplje v jeseni predvidoma 16. ali 23.9.2017 

- Miklavževanje 2.12.2017
- zbiranje izjav za namenitev 0,5 % dohodnine
- področje vzreje: M. Sajovic je prejela pobudo predsednice Držav-

ne vzrejne komisije za organizacijo okrogle mize na temo vzreje BPP 
v drugi polovici septembra. O dogodku bodo obveščeni vsi člani, še 
posebej vabljeni vzreditelji.

- dejavnosti, ki jih bodo predlagali člani preko ankete, npr. more-
bitna organizacija dežurstva

b/ predlog finančnega načrta
PRIHODKI
članarine             1.678,00 
0,5% dohodnine    288,00
SKUPAJ:    1.966,00
   
ODHODKI  
Članarina KZS    350,00
Bilten 3 x    510,00
Spletna stran (domena)           30,00
Poštni stroški    190,00
Pisarniški material   150,00
Novoletna darila    350,00
Stroški pikniki    150,00
Reprezentanca, darila   186,00
SKUPAJ:    1.966,00

7. Sklep o višini članarine in pristopnine 
UO je predlagal nespremenjeno članarino za leto 2017 za redne 

člane članarina 25,00 EUR, pristopnina 5,00 EUR, za  družinske člane 
članarina 12,00 EUR, pristopnina 3,00 EUR.

8. Pripombe in predlogi
Tokrat smo na skupščini bili tudi dobrodelni in zbirali material, ki 

ga lastniki psov ne potrebujejo več in bi ga lahko podarili zavetiščem. 
Zbrano bo uskladiščila M. Sajovic in predala zavetiščem. Ponovno 
smo zbirali tudi prispevke za Bernijev sklad. 

Beseda je tekla tudi o eventualni ponovni uvedbi 'dežurstva'. Ide-
ja je bila glede na anketo dobro sprejeta, UO se bo na naslednji seji 
odločil, kako bi dežurstva potekala in odločitev predstavil članom 
v pisni oz. elektronski obliki. Dežurstva naj bi potekala 1x mesečno 
na, verjetno različnih, lokacijah, kjer bi se člani lahko družili, dobili 
kakšen nasvet, se pogovorili ali pa samo spili kavico v dobri družbi. 

S skupščino smo končali 
ob 12.30 in jo, kot reče-
no že v uvodu, zaključili z 
okusnim kosilom, ki ga je 
članom s plačano članari-
no, polovično sofinanciral 
klub.

Barbara Šolc
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MOJ BERNI – glasilo Slovenskega kluba za bernske planšarske pse, št. 3/2016. 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: Tone Hočevar, Mateja Pečar, Mojca Sajovic, Barbara Šolc
Priprava in tisk: Amset d.o.o, Grosuplje

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, 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

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

CENIK ČLANARIN
Na osnovi sklepa skupščine kluba z dne 11. 3. 2017 o višini pristo-
pnine in članarine za leto 2017 (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.

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.

GRESTE Z NAMI V ZADAR?
Kot smo vas že obvestili, smo za letošnje mini počitnice od 28. aprila do 1. maja 2017 po skupaj z agencijo Relax izbrali okolico 
Zadra, do našega cilja, t.j. Vila 4 M v Ražancu je od Ljubljane preko Črnomlja 320 km. Okolica naše počitniške destinacije ponuja 
niz ogleda vrednih krajev in zanimivih izletov. Namestitev bo v apartmajih, restavracija je v pribl. 100 m oddaljenem hotelu.
PENZION / VILA 4M : (fotografije si oglejte na spodnji povezavi!)
http://www.vila4m.hr/hr/apartmani  
3 X POLPENZION - NAMESTITEV V APARTMAJE ( TERASE ALI BALKON ) + TAKSA
cena na osebo = 109 eur 
doplačilo za kužka = 21 eur za tri dni ( 7 eur / dan )
Otrok do 6 leta  50 % popusta
Otrok od 6-12 leta  25 % popusta
Prijave sprejemamo na naslovu kluba do zasedbe prostih mest.


