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JURČIČEVA DEŽELA SE PREDSTAVI – JESENSKI PIKNIK
V NEDELJO, 20 SEPTEMBRA

Tokratno druženje bomo pričeli na Muljavi, kjer se bomo zbrali na parkirišču nasproti gostilne Obrščak ob 11. uri in jo mahnili skozi vas do 
domačije Josipa Jurčiča. Zagotovo ste že slišali za poletne dramatizacije pisateljevih del, njegova domačija pa je spremenjena v ogleda vreden 
muzej. Naš naslednji obisk bomo namenili izviru Krke in Krški jami, kjer dolenjska lepotica izvira. Naši berniji si bodo malce pretegnili tačke, 
sprehod skozi vas Gradiček pa ne bo naporen. Druženje bomo nadaljevali na pikniku v bližini Hočevja, kjer nas bo pričakal okusen golaž za 
prvo lakoto, v nadaljevanju pa tudi dobrote z žara. Za vas smo našli idiličen prostor, kjer manjka samo še Rdeča Kapica.., vendar priporočamo, 
da prinesete seboj kakšen stolček za vaše udobje, dobro voljo in dovolj vode za vašega bernija. To je namreč edino, kar manjka, za ostalo 
bomo poskrbeli mi.

Vaš prispevek za obe vstopnini, vodenje in hrano znaša 12,50 €, vaše prijave pa – saj veste – pričakujemo najpozneje do ponedeljka, 14. 
septembra na telefonske številke 041 669 046 (Barbara) in 041 365 748 (Nina).

KINOLOŠKI DAN  - SEJEM ZA LJUBITELJE ŽIVALI V DOMŽALAH
Kinološka zveza Slovenije v sodelovanju s spletnim portalom žurnal24.si s pripravlja KINOLOŠKI DAN - Sejem za ljubitelje živali, ki bo v 

soboto, 5. septembra 2015 v Češminovem parku v Domžalah od 8.30 do 18.30 ure.
Na prvem kinološkem dnevu se bodo čez cel dan predstavljale zanimive kinološke discipline, delo s svojimi kužki pa nam bosta predstavili 

tudi Slovenska vojska in Policija. Med drugim boste spoznali terapevtske pse, pse reševalce, razigrani kužki bodo predstavili agility, flyball, 
rally obedience … Prišli bodo vodniki in psi iz šole za azliaše, videli bomo, kako poteka osnovno šolanje psov in nekatere pasme, med njimi 
slovensko avtohtono pasmo – kraškega ovčarja. Sodelovanje je obljubil tudi naš klub, zato vas vljudno vabimo, da se nam s svojimi berniji 
pridružite na naši klubski stojnici. 

KZS nas kot vse ostale pasemske klube naproša, da k sodelovanju še posebej povabimo vzreditelje naše pasme, in ker je potrebno sporo-
čiti imena sodelujočih vzrediteljev organizatorju, vas tako prosimo, da se čim prej odločite za sodelovanje pri predstavitvi naše pasme in 
nam to tudi sporočite. 

Več o sejmu si lahko preberete na FB strani: https://www.facebook.com/events/1465332497092819/ in na portalu zurnal24.si v podpor-
talu Vrt & Živali, več o Kinološkem dnevu pa bodo sproti objavljali na spletni in FB strani KZS.

Sejem bo imel tudi dobrodelno noto, saj že poteka zbiranje sredstev za nakup in šolanje psa za pomoč avtističnima dvojčkoma.

TUDI LETOS VABLJENI NA PRIREDITEV »GROSUPLJE V JESENI«
V soboto, 19. septembra nas Občina Grosuplje, kjer je sedež našega kluba, prijazno vabi k sodelovanju na prireditvi »Grosuplje v jeseni«. 

Na klubski stojnici bomo predstavili našo pasmo mimoidočim, naši berniji pa so vedno – karkoli že počnejo – zanimiva in pozornosti vredna 
popestritev dogodka. Našo stojnico vedno obišče tudi grosupeljski župan dr. Peter Verlič s sodelavci. Pridružite se nam od 9.30 do 13. ure na 
Kolodvorski ulici v Grosupljem!
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Odprava bernijev 2015 od Poreča do vzhodne Istre
Velika bernska družina se je v zadnjih aprilskih dnevih odpravila na 

potep po zeleni Istri in tokrat odkrivala privlačne kotičke med Pore-
čem in vzhodno Istro. Oblačno vreme je bilo pisano našim bernijem 
na kožuh. Vremenskim razmeram smo se sproti prilagajali in izbrali 
aktivnosti, pri katerih so se dobro počutili predvsem naši kužki.

Po zboru na Lomu smo se prek Črnega Kala napotili proti Sočergi, 
kje smo prestopili mejo. Sledilo je kratko srečanje pri že nam pozna-
nem gostišču Veli Jože, kjer sta nas pričakala naša vedno nasmejana 
poznavalca Istre, Milica in Josip. Med pozdravnim druženjem smo bili 
navdušeni tudi nad tri dni starim žrebičkom, ki nas je plašno pozdra-
vil.

Naše tokratno spoznavanje Istre se je pričelo v slikovitem Humu, 
ki je najmanjše mesto na svetu - tako piše na tabli pred mestom in s 
tem se strinja tudi Guinnessova knjiga rekordov. Nahaja se v osrčju 
Istre, in je od Buzeta oddaljeno le 14 kilometrov ter ima le okoli 20 
prebivalcev. Mestno jedro, ki je obdano z obzidjem in obrambnimi 
stolpi, obsega le dve uličici, nekaj hiš, župnijsko cerkev, romansko 
cerkev sv. Jeronima z edinstvenimi freskami in muzej. Ne manjka niti 
gostilna, kjer smo se okrepčali z okusnimi istrskimi jedmi in opazova-
li čarobno pokrajino Istre, ter trgovina z domačimi izdelki. Posebnost 
kraja je vsekakor humska biska. Gre za domače žganje iz bele omele, 

ki ga izdelujejo po 2000 let starem receptu; kot kaže, so ga zapisali 
že stari Kelti v svojih magičnih obredih. Biska ima zdravilne lastnosti 
in domačini o njej pravijo, da je afrodiziak. Hum zavzema tudi poseb-
no mesto v hrvaški kulturi, ker se nahaja na Aleji glagoljašev. Gre za 
kulturno znamenitost, ki šteje 11 spomenikov stari hrvaški pisavi – 
glagolici. Aleja se začenja v mestu Roč, zaključuje pa se v Humu, kjer 
v glagolici zapisana dobrodošlica na mestnih vratih pozdravlja vse 
obiskovalce. Naši prijazni berniji so pritegnili poglede drugih turi-
stov ter spoznavali nove pasje prijatelje, med katerimi je bilo najbolj 
prisrčno tisto z mladičem pasme Angleški brak (ang. Beagle).  

Opremljeni z vso potrebno pasjo opremo, med katero sodi tudi 
podloga za zaščito tepihov v bungalovu v primeru dežja in brisače za 
mokre tace, smo se namestili v prijetnem gozdičku bungalovov v Špa-
dičih v Poreču. Po nam in bernijem prijazni namestitvi je bil na vrsti 
skupen sprehod ob obali, da so se naši berniji uglasili med seboj, mi 
pa smo skupaj z njimi z užitkom vdihavali svež morski zrak.

Naslednji dan smo se podali proti vzhodni Istri in se najprej ustavi-
li v samem središču in glavnem mestu Istre, Pazinu. Pogled na Pazin-
sko jamo, ki leži več kot 100 metrov pod pazinskim Kaštelom, eno od 
najbolje ohranjenih srednjeveških trdnjav v Istri, nas je popolnoma 
prevzel. V jamo ponika reka Pazinčica, največja istrska ponikalnica. 
Slikoviti prizori, ki so nastali z delovanjem naravnih sil na specifičen 
teren na mestu, kjer se srečata istrska siva in rdeča zemlja, so postali 
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navdih številnim piscem, med katerimi izstopa Jules Verne s svojim 
romanom Mathias Sandorf. Zaradi izjemne lepote in edinstvenih na-
ravnih značilnosti sta kanjon in ponor Pazinčice zaščitena kot na-
ravni pokrajini. Naši berniji so se samozavestno sprehodili čez visoki 
most nad kanjonom in pozirali na skupinski fotografiji.

Pot smo nadaljevali proti srednjeveškemu rudarskemu mestu Labi-
nu, ki se nahaja na griču nad Rabcem. Glavni mestni trg nas je nav-
dušil s šarmom in kamnitimi zgradbami ter z dobro kavo. Visoko nad 
morjem starodavno obzidje ponuja krasen razgled nad Kvarnerskim 
zalivom, od Učke na severu do otokov Cresa in Lošinja na vzhodnem 
oziroma južnem delu.

Vzhodno obalo Istre smo dosegli v letovišču Rabac, ki ga obkro-
žajo čudovite prodnate plaže in ohranjena narava. Idilično ribiško 
mestece leži v majhnem zalivu ob samem vznožju strme vzhodne is-
trske obale. Najprej je naše pasje ljubljenčke s poslastico razveselila 
Mojca, ki ima v svojem rokavu vedno skritega kakšnega aduta. Zatem 
so se berniji željni gibanja spustili v dir po plaži. Morje je bilo precej 
razburkano in morske pene so privabljale tako naše kot pasje pogle-
de. Čisto morje je sicer vabilo k skoku v vodo, vendar pa smo se temu 
izzivu tokrat tako mi kot naši berniji zaradi oblakov odpovedali ter 
namesto tega uživali v razgledu. Pogledi v nebo so nas prepričali, da 

bo piknik bolje prestaviti proti notranjosti Istre. Med povratkom smo 
se ustavili pri jami Baredine, kjer smo si pripravili okusen piknik z 
dobrotami iz domače shrambe in peke. Nato je sledil ogled čudovite 
kraške jame s podzemnim jezerom in petimi okrašenimi votlinami, 
ter muzeja traktorjev na prostem.

Po prijetnem druženju ob jutranji kavi smo tretji dan sprehodili 
po Poreču. Kljub nekoliko kislemu vremenu smo preživeli lep dan. 
Berniji so ponovno poželi poglede in pohvale mimoidočih ter prišli 
na svoj račun, kar se božanja tiče. Mlajši del odprave je bil navdušen 
nad ogledom morskega akvarija. Popoldne smo preživeli na pikniku 
v borovem gozdičku ob morju, kjer so si naši štirinožci še dodatno 
pretegnili tace. Medtem smo z zanimanjem prisluhnili veterinarju 
Petru Levstku, ki nam vsako leto ponudi strokovni nasvet o varova-
nju zdravja naših bernijev. 

Zadnji dan smo pričeli s krasnim sončnim jutrom in poživljajočo 
kavo ob 'predsedniškem bungalovu', kjer je tekla izmenjava vtisov 
preteklih dni in hkrati že snovanje načrtov za prihodnje leto. Ideje so 
zanimive in obstaja velika verjetnost, da se srečamo na novi morski 
lokaciji. Dan smo nadaljevali s postanki ob severni hrvaški in sloven-
ski obali ter v večernih urah polni lepih vtisov prispeli domov. 

Zahvala za brezhibno organizacijo počitnikovanja gre naši Mojci 
ter seveda Milici in Josipu, ki sta nam s svojim poznavanjem Istre 
in srčnostjo ponovno odstirala lepote tega polotoka. Se vidimo na 
odpravi bernijev 2016!

Mateja Pečar
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S za Srečo 
Vsi¸ ki ste že kdaj imeli priložnost biti v družbi bernija ali ga 

imate doma ali pa ste preprosto bili nekako povezani z njimi, ve-
ste, kako hitro se naselijo v srce. Štirinožna kepa veselja, brez 
katere se dan ne začne in noč ne konča. Mami je domov pripe-
ljala prvo kosmato bombico, ki nas je vse navdušila, in začela se 
je ''bernomanija''. Kako nas ne bi, če pa imajo berniji tako lep 
karakter, človekova boljša polovica v pravem pomenu besede. Za-
čelo se je novo poglavje v naših življenjih, saj so ti psi postali del 
našega vsakdana, preprosto, način življenja. Kot je normalno, da 
se zjutraj vstaneš in umiješ zobe, tako je bilo pri nas normalno, 
da so zjutraj pred vrati čakale tri srečne glave, ki komaj čakajo, da 
se zakadijo v tebe in se ''nacartajo''. Vedno je hudo, ko je čas, da 
se posloviš od svojega prijatelja, malo lažje je, če veš, da je kuža 
dosegel lepo starost, da je nekako prišel njegov čas, in da pač to 
tako je. Izgubili smo že veliko psov, vendar pa je pravi šok prišel 
letos. Zapustila nas je Neytiri, naša lepotička, ki se je skotila v 
našem najštevilčnejšem leglu, bilo jih je kar 11. Ko smo jo prvič 
zagledali smo vedeli, da je ta naša. Njena smrt nas je vse pre-
tresla, saj je bila mnogo, mnogo prezgodnja. Bilo je grozno, saj 
smo pričakovali Neytirino prvo leglo, namesto legla pa smo ostali 
brez krasne samičke. Neytiri smo izgubili v drugi polovici marca. 
Komaj smo si malo zacelili rane, pa nas je spet udaril bič življenja. 
Slaba dva meseca kasneje, v začetku maja, je čez mavrico odšla 
tudi Neytirina mati Afrodita. Kljub njenim letom in morda malce 
pričakovano, ni bilo nič lažje. Nadaljevali so se črni dnevi za nas 
vse. Naš Far je ostal sam, v očeh se mu niso svetile zvezde, ampak 
žalost. Postal je osamljen, brezvoljen in prav takšni smo bili tudi 
mi. Najbolj je to zaznamovalo našo mami, saj je ona tista, ki se 
je s tem prvotno ukvarjala in bernijem posvečala večino svojega 
dneva. Ko smo obrnili temo na novega psa, je to preprosto pre-
slišala in odšla v drugo sobo brez besed. Sama sem brez vednosti 
ostalih članov družine iskala samičko, ki bi bila takšna, kot smo 
si jo želeli. Želeli smo, da ni podobna nobeni prejšnji, da ne bomo 
videli v njej niti koščka tistih, ki so že šle. Odločila sem se, da 
psa ne bomo kupili v Sloveniji. Svoje odločitve ne znam pojasni-
ti, vedela sem, da ni takšne psičke pri nas. Zahvaljujoč internetu 

sem našla veliko legel izven 
Slovenije. Dogovarjala sem se 
z različnimi vzreditelji, a nih-
če mi ni bil všeč. Ni mi bil všeč 
način njihove komunikacije ali 
pa mi enostavno niso bile všeč 
samičke. Nekega nedeljskega 
dopoldneva sem na Faceboo-
kovi skupini Bernese Friends 
Worldwide zasledila sliko, ki 
jo je objavila gospa Jelena 
Dudina. Jeleni sem poslala 
enako elektronsko pošto, kot 
sem jo poslala vsem vzredite-
ljem prej. Odgovor sem dobila 
v tako kratkem času, da skoraj 
nisem verjela. Gospa je bila 
nadvse prijazna, odgovorila 
je na vsa vprašanja, čeprav me 
sploh ni poznala. Najbolj zani-
miv del je bil, da je bila iz Litve 
in takoj pripravljena samičko 
osebno dostaviti. Prosila sem 
jo za slike mladičev in tako se 
je zgodilo. Če verjamete ali 
ne, bila je ljubezen na prvi po-
gled. Pogovarjati sva se začeli 
31. maja in do 2. junija sem 
vedela, da je naša. Seveda sem 
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Nevarni priboljški
Kanadski strokovnjak za pasjo prehrano in bloger Rodney Habib v eni svojih spletnih objav 

opozarja: najbolj nevarni pasji priboljšek je posušena surova koža!
Žvečljive kosti in palčke iz surove kože so zagotovo med najbolj priljubljenimi pasjimi posla-

sticami. Psi jih grizejo in žvečijo po ure in ure, pa zabave še kar ni konec ... Zato se ob naslovu 
tega prispevka najverjetneje sprašujete, kako so lahko zdravju tako škodljivi. No, če bi vedeli, 
kako so ti izdelki iz »surove« kože narejeni, bi vam bilo kaj kmalu jasno, v čem je težava.

Večina lastnikov psov verjame, da tovrstni priboljški niso nič drugega kot nekakšne palčke 
iz posušenega mesa. A to je daleč od resnice! Palčka iz surove kože ni stranski proizvod mesne 
industrije, niti ni narejena iz dehidriranega mesa. V bistvu gre za stranski proizvod usnjarske 
industrije in je zato – pa naj se sliši še tako čudno – v resnici usnjeni in ne mesni izdelek.

Postopek predelave surove kože je sledeč: goveje kože iz klavnice prepeljejo v strojarno, 
kjer jih kemično obdelajo, da se med nadaljnjim prevozom bolje ohranijo. Namočijo jih v raztopino pepela oz. luga ali v zelo strupen 
pripravek iz natrijevega sulfida. Na ta način od kože odstopijo morebitne dlake in maščoba. Nato jih ponovno kemično obdelajo, da 
jih kasneje lažje ločijo na plasti. Zunanjo plast uporabijo npr. za avtomobilske sedeže, oblačila, obutev, torbice itd., iz notranje plasti 
pa izdelajo pasje priboljške (pa tudi želatino, kozmetiko in lepilo!). Nato jih sperejo in pobelijo s peroksidom oz. belilom, s čimer jim 
odvzamejo tudi vonj po gnilem usnju. Pobeljenim plahtam kože dodajo (pogosto umetna) barvila in arome. Ker ameriška uprava za 
hrano in zdravila teh priboljškov ne uvršča med hrano, se lahko proizvajalci svobodno odločajo, kaj jim bodo dodali za čim daljšo, če ne 
celo večno obstojnost. Dovoljena je vsakršna vrsta lepila, da le izdelek ne bi razpadel. Preiskave so tako pokazale, da je v priboljških iz 
surove kože moč najti svinec, arzen, živo srebro, kromove soli, formaldehid in druge toksične kemikalije. 

Na nekaterih od izdelkov na ameriškem tržišču je v drobnem tisku zapisano, da obstaja v primeru, če pes pogoltne večji kos kože, 
nevarnost zadušitve ali blokade v požiralniku ali prebavnem traktu. Včasih je potrebna celo operacija, da se jo izloči iz želodca ali čre-
vesja. Če ne ukrepamo, lahko blokada povzroči celo smrt.

Za konec pa še ena strašljiva zanimivost: če priboljšek iz surove kože kuhate, dobite lepilo! Nadaljnji komentar ni potreben...
Nina Barlič

Vir: https://www.facebook.com/rodneyhabib/posts/763615050414042:0 

si vzela čas in pregledala njen rodovnik, izprašala sem jo vse, kar se mi je zdelo 
potrebno, nujno in tudi vse, kar so spraševali ljudje, ko so pri nas kupovali mladi-
ča. Pokazala sem jo atiju, bratu, fantu in starim staršem, vsi so se strinjali z mojo 
izbiro. Redno smo spremljali njen napredek preko slik, pogovora, spletne kamere 
in mislim, da smo bili tudi mi njej všeč. Dnevni pogovori z Jeleno so spletli lepo 
prijateljstvo, ki upam, da bo trajalo zelo dolgo. Gospodična Agros lobis Sherly 
Flora Luka je prišla k nam na dvorišče 11. julija, deset minut čez dvanajsto pono-
či. Na terasi smo ravno nazdravili za moj rojstni dan, ko je pričel lajati Far. Mami 
je šla pogledat, kaj se dogaja in tam jo je pričakalo ogromno presenečenje. Iz 
avta je stopila Jelena z možem, s tremi otroki in tisto najpomembnejše, v rokah 
je držala malo črno kepico. Ne rabim posebej govoriti, kako presenečena in ve-
sela je bila mami, vsem so se nam prikradle v oči solze sreče, saj smo našo mami 
po štirih mesecih teme spet videli srečno. In tako imamo v našem domu novo 
lepotico. Ni Slovenka, pa vendar se lepše ne bi mogli razumeti. Ne verjamem v 
usodo, pa vendar mislim, da nam je bila Sherry, kljub veliki razdalji, namenjena. 
Pridno rastemo, grizemo, plavamo in nedolgo nazaj smo izgubili prvi zobek. Tako 
je za nas prinesla Sherry novo upanje, novo sonce, za katerega upamo, da bo 
dolgo sijalo in, da bo vedno zdravo. V posteljico ji je to misel položila že njena 
vzrediteljica, saj jo je poimenovala po svoji prvi samički, ki je živela dolgo in 
srečno življenje. Torej, vsi, ki to berete in se najdete v naši zgodbi, ne odlašajte. 

Če vam srce pravi, da potrebujete sopotnika, kljub neljubi 
izkušnji, to storite. Hvaležni si boste, tako kot smo si mi.  

Kaja Kukovič 
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Degenerativna mielopatija
Degenerativna mielopatija je dedna degenerativ-

na bolezen hrbtenjače, ki se začne kazati nekje med 
osmim in štirinajstim letom starosti. V začetku pri 
psu opazimo zgolj šibkost v zadnjih nogah, a bole-
zen napreduje hitro in vodi do paraplegije ter nenad-
zorovanega uhajanja urina in blata, sčasoma pa se 
lahko prenese še na prednje noge. Do nedavnega je 
bila znana le pri nemških ovčarjih, najnovejše analize 
pa so pokazale, da se lahko pojavi tudi pri nekaterih 
drugih pasmah, med drugim pri bernskih planšarskih 
psih. 

Zaradi dednosti je odkrivanje degenerativne mie-
lopatije pomembno zlasti za vzreditelje. Bolezen pov-
zroča mutacija gena SOD1, kliničnih znakov pa ne razvijejo vsi psi, saj so nekateri namreč zgolj prenašalci. Pomembno se je 
zavedati, da ne glede na to, da prenašalci ne kažejo znakov bolezni, še vedno nosijo eno kopijo mutiranega gena. V primeru 
parjenja z drugim prenašalcem bo 25% potomstva pokazalo kronične znake te bolezni, v 50% primerov pa se bo okvarjen 
gen prenesel na naslednjega potomca. 

Med evropsko populacijo bernskih planšarskih psov, zajetih v študijo francoske družbe Antagene, je bilo kar 53 % psov 
prenašalcev te bolezni.

Prisotnost bolezni se ugotavlja z analizo vzorca DNK.

Vir:
http://klinikadnk.com/si/750/storitve/dnk-testi-za-pse/dnk-testi-dednih-lastnosti/degenerativna-mielopatija/degenera-

tivna-mielopatija---ve%C4%8D.html 
http://www.antagene.com/en/chien/bernese-mountain-dog

Milje: lastnik psa plačal kazen, ker urina ni polil z vodo
33-letni Cristian Dellavalle iz Milj je moral prejšnjo sredo plačati kazen v višini 20 evrov. Njegov pes je namreč uriniral na 

gredici, on pa s seboj ni imel plastenke z vodo, s katero bi takoj zatem polil urin, kakor zahteva predpis v Miljah, poroča tržaški 
časnik Il Piccolo. 

MILJE > Cristian Dellavalle je minulo sredo ob 7.30 peljal na sprehod svojega 10-letnega labradorca Bacca. Hodila sta ob 
morju, ko sta k njima pristopili dve osebi in Dellavalleja vprašali, ali je iz Milj. Izkazalo se je, da gre za mestna redarja v civilu. 
Dellavaleja sta kaznovala z globo v višini 20 evrov, ker je njegov pes uriniral v gredici, on pa urina zatem ni polil z vodo. 

V Miljah namreč velja predpis, po katerem morajo prebivalci Milj vedno, ko so na sprehodu s svojo domačo živaljo, imeti s 
seboj stekleničko vode. Če žival opravi malo potrebo, jo morajo takoj politi z vodo.

Dellavalle ob tem pravi, da bi lastnik labradorca ali še večjega psa na sprehodu potreboval precej več kot litrsko steklenico 
vode. 

Stefano Decolle z miljske policije je povedal, da so predpis sprejeli zaradi težav s smradom v starem mestnem jedru, poroča 
Il Piccolo. 

Vir: Il Piccolo
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Letalski prevoz 
domačega ljubljenčka

Pri American Airlines bodo na izbranih poletih 
začeli ponujati namenski prostor za potovanje 
manjših domačih živali, predvsem mačk in psov, 
ki bo namenjen potnikom v prvem razredu. To mo-
žnost potovanja bodo imeli potniki na poletih med 
New Yorkom in Los Angelesom in med New Yorkom 
ter San Franciscom. Na teh letalih bosta na voljo 
po dve posebni kabini, v katere bodo lahko potniki 
namestili prenosni boks za psa ali mačko.

Živalski Simply Clever
Med počitnicami so pri Škodi predstavili nekaj 

pripomočkov za lažji prevoz psov, med katerimi je 
tudi čisto pravi varnostni pas za domačega hišnega 
ljubljenčka.

Škoda je v zadnjih letih uveljavila nabor pame-
tnih majhnih dodatkov za svoje avtomobile, ki jih 
je združila pod imenom Simply Clever. Ti pripomočki 
so voznikom in potnikom olajšali vsakdanjo upora-
bo in sobivanje z avtomobilom, pri Škodi pa so zdaj 
predstavili tudi nabor pripomočkov za lažji prevoz 
psov. 

Na zadnjih sedežih bo mogoče dobiti pravi pasji 
varnostni pas, ki bo na voljo v velikostih od S do XL, 
uporabiti pa ga bo mogoče tudi kot vodilno vrvico 
za psa med sprehodi. Ta pas psu prepreči gibanje, 
obenem pa ga v primeru trka zadrži na svojem me-
stu in tako ščiti tudi potnika na sprednjih sedežih.

Škoda ponuja tudi zaščitno mrežo (za karavansko 
fabio, octavio in superba), ki je postavljena takoj 
za vzglavniki zadnjih sedežev, zaščitno podlago za 
prevoz psov na zadnjih sedežih, prav tako pa tudi 
dodatno zaščito (kombinacija preproge in odpornim materialom za preprosto čiščenje z vodo) proti umazaniji v prtljažniku.

V spremstvu štirinožnega prijatelja po nov avtomobil
V Sloveniji ima že vsako tretje gospodinjstvo psa. Na nakup novega družinskega avtomobila nedvomno vplivajo zahteve vseh družinskih 

članov, tudi štirinožnih. Opel je pse zato povabil v salone.

Vir: planet siol.net

Jesenski vzrejni pregled
Državna vzrejna komisija za bernske planšarske pse sporoča, da je pravilni datum ocenjeva-

nja zunanjosti in vzrejnega pregleda za bernske planšarske pse nedelja, 27. septembra 2015 in 
ne 27. avgust, kot je napačno objavljeno na spletni strani KZS.

Rok za prijave je sreda, 23. september. O pogojih za pristop k vzrejnemu pregledu oz. ocenje-
vanju zunanjosti vas bomo obvestili takoj, ko bomo prejeli razpis vzrejne komisije. 

Več informacij lahko poiščete neposredno pri predsednici vzrejne komisije Jelki Simčič.
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Za vas smo prebrali...

Nega pasjih oči
Skrb za zdravje in nego pasjih oči je ključnega pomena, če želimo, da bo našemu štirinožnemu prijate-

lju njegov vid služil dobro in kar se da dolgo. Redno pregledovanje oči in preizkušanje pasjega vida s po-
močjo različnih nalog je ključnega pomena tudi za hitro prepoznavanje morebitnih sprememb oz. težav.

Osnovni pregled oči
Svojega psa poglejte v oči na osvetljenem območju. Zdravo pasje oko mora biti jasno in svetlo, predel 

okoli zrkla mora biti obarvan belo. Obe zrkli morata biti enake velikosti, v očeh ne sme biti vidnih znakov 
solzenja ali prisotnosti izcedka. Veka mora biti nežno roza barve, nikoli rdeča ali bela.

Znaki zdravstvenih težav z očmi se pokažejo kot prekomerno solzenje, rdeče ali bele obloge pod vekami, 
zamegljenost ali spremenjena barva očesa, vidna tretja veka, neenaka velikost zrkel, vidne bule ali otekline v predelu oči... 

Precej nevšečnosti lahko povzroča tudi uporaba neustreznih mil in pasjih šamponov, ki pri kopanju zaidejo v oči, prav tako pa do težav lahko 
privede tudi uporaba nekaterih zdravil, zato je tudi pri tem potrebna posebna previdnost. Številni psi so občutljivi na prepih, klimatske napra-
ve in veter. Če psa vozite v avtomobilu, prilagodite razmere in temperaturo v vozilu; klima nikoli ne sme pihati psu naravnost v oči, prav tako 
pa tudi ni priporočljivo, da pes med vožnjo moli svojo radovedno glavo skozi okno. Izpostavljenost prepihu ali mrčesu je eden izmed najbolj 
pogostih vzrokov za vnetje pasjih oči, ki je tudi zelo boleče in neprijetno za psa.

Pasja govorica telesa lahko dovolj zanesljivo pove pozornemu pasjemu lastniku, da ima žival zdravstvene težave. Če opazite mencanje ali 
pogosto dotikanje oči pri svojem psu, gre verjetno za težave z očmi, na katere vas pes opozarja. Priporočljiv je obisk in pregled pri izbranem 
veterinarju, glede na diagnostiko pa sledi tudi ustrezna nega ali/in zdravljenje.

Čiščenje 
Redno čiščenje pasjih oči naj poteka tako, da psu nežno obrišete obe očesi z bombažno vato, prepojeno s fiziološko raztopino. S tem za-

gotavljate čistočo oči in uspešno preprečujete različna vnetja zaradi prisotnosti nečistoč ali bakterij. Če ima vaš kuža pogosto izcedek iz oči, 
obstaja možnost, da je vzrok okužba, zato se glede nege in morebitnega zdravljenja posvetujte z izbranim veterinarjem. 

Nega pasjih ušes 
K splošni redni negi psa sodi tudi skrb za nego pasjih uhljev, ki ob-

sega predvsem osnovno vzdrževanje higiene za zagotavljanje zdravja 
in dobrega počutja živali.

Oblika pasjih uhljev in notranjega dela ušes je namreč razlog, da so 
psi nagnjeni k številnim bakterijskim okužbam, alergijam okužbam z 
mikroorganizmi, kvasovkami in paraziti. Za ustrezno preventivo sta 
redno pregledovanje in skrb za čista pasja ušesa bistvenega pomena.

Vnetje ušes je ena najbolj pogostih zdravstvenih težav pri psih. 
Slednje je lahko posledica okužbe, pa tudi posledica travme, hormon-
skih motenj, dednih bolezni, imunskih motenj ali anatomije ušesne-
ga kanala določene pasme psa.

Z redno nego lahko uspešno preprečujemo številne težave, pa tudi 
v primeru morebitne okužbe, ki jo odkrijemo v dovolj zgodnjem stadi-
ju, lahko hitreje ukrepamo in uvedemo potrebno zdravljenje. Okužbe, 
če jih odkrijemo in ustrezno zdravimo na začetku, običajno ne pušča-
jo trajnih posledic, kadar pa jih ne opazimo ali ne ukrepamo pravoča-
sno, pa so lahko zelo nevarne in imajo za posledico lahko tudi resne 
okvare ali izgubo sluha.

Redno rutinsko vzdrževanje higiene uhljev vključuje: redne skrbne 
preglede ušes ter odstranjevanje nečistoč in ušesnega masla z uporabo pripravkov za čiščenje uhljev ali naravnih mineralnih olj in koščka 
mehke bombažne vate. Nikoli ne uporabljajte vatiranih paličic, ki so namenjene ljudem, saj z njimi potisnete ušesno maslo in prašne delce 
še globlje v sluhovod, s tem pa lahko povzročite vnetje. Prav tako lahko ob nenadnem premiku glave svojemu psu z njimi poškodujete ušesni 
bobnič!

Koža notranjega dela ušesa psi psih je še posebno občutljiva, zaradi česar je potrebno uporabljati le blage, neagresivne pripravke za či-
ščenje ušes, ki so na voljo v veterinarskih ambulantah in specializiranih trgovinah. Če ima vaš kuža močno poraščen notranji del ušesa, je 
priporočljivo odvečne dlačice odstraniti. Pravilno tehniko puljenja dlačic naj vam pokaže vaš izbrani veterinar.

Tudi pogosto kopanje ali plavanje lahko povzročita draženje pasjih ušes, zato je zelo pomembno, da ušesa svojega psa po vsakem kopanju, 
pa tudi po izvajanju vseh vodnih športnih aktivnosti, temeljito osušite. Mokra ušesa so namreč idealno gojišče za številne bakterije, kvasovke 
in druge vrste okužb uhljev.

Znaki težav z ušesi 
Prvi znaki bolezni ušes so: pogosto in neobičajno stresanje z glavo, vztrajno praskanje za ušesi, neobičajni izcedki iz ušesa, otekanje uhljev, 

rdečina v notranjem delu ušesa, neprijeten vonj in tudi izpadanje dlake. Rjava ali črna snov v ušesu, podobna kavni usedlini pa je opazna, ka-
dar gre za okužbo z ušesnimi garjami. Ušesne garje so resna, nevarna in dolgotrajna okužba pri psu, nevarne posledice zaradi neustreznega, 
prepoznega ali pomanjkljivega zdravljenja pa lahko privedejo do resnih poškodb sluhovoda in celo do izgube sluha.

V primeru, da vaš kuža zaradi bolečin ob morebitnem vnetju ušes običajnega izvajanja čiščenja nikakor ne dovoli in se močno upira, se 
priporoča, da peljete psa k veterinarju, kjer mu bodo strokovno in temeljito očistili ušesa ter vam hkrati dali vsa potrebna nadaljnja navodila, 
kako olajšati neprijetno opravilo vam in vašemu kosmatincu. Po potrebi lahko seveda za strokovno opravljeno čiščenje uhljev veterinarsko 
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ambulanto obiščete tudi večkrat, kajti zelo pomembno je postopek zdravljenja uspešno pripeljati do konca, saj se vnetja in okužbe ušes pri 
psih žal zelo radi ponavljajo.

Nega pasjih zob 
Zobna higiena je pri psih prav tako pomembna kot pri ljudeh. Mnogi so prepričani, da so zobne obloge in slab zadah iz pasjega gobca nekaj 

povsem normalnega, vendar pa to že lahko kaže na težave v ustni votlini. Zobni kamen, v katerega se s časom spremenijo zobne obloge, draži 
dlesni in povzroči njihovo vnetje. To vodi do paradontoze, lahko pa tudi do resnih sistemskih težav. Bakterije, ki v poškodovanem obzobnem 
tkivu vdrejo v krvni obtok, lahko napadejo srce, jetra ali ledvice. Zato je pasje zobe treba redno negovati. Zobni kamen lahko odstrani le vete-
rinar z ultrazvočnim aparatom, za poseg pa mora psa anestezirati. Da bi se anesteziji, posegu in ne nazadnje tudi stroškom izognili, moramo 
redno pregledovati ustno votlino psa in poskrbeti za odstranjevanje zobnih oblog. Najučinkovitejše je mehanično odstranjevanje oblog, torej 
ščetkanje, zobne obloge pa si psi odstranijo tudi z žvečenjem večjih kosov mesa, veziva, kosti ipd.

Pasje zobe ščetkamo najmanj dvakrat na teden, najbolje z zobno ščetko, ki je prilagojena psom, lahko tudi tako, ki si jo nataknemo na prst. 
Če želimo na ščetko nanesti zobno pasto, ta nikakor ne sme biti človeška, saj je za pse nevarna. Pasje zobne paste imajo okus po piščancu ali 
ribi, da jo psi lažje sprejmejo. Obstajajo tudi encimske paste, ki še učinkoviteje razgradijo zobne obloge. 

Striženje pasjih krempljev
Krajšanja pasjih krempljev se lahko lotite samo, 

če natanko veste, kako. Če gre kaj narobe, si bo na-
mreč pes zapomnil slabo izkušnjo in bo to opravilo 
v prihodnosti za vas še toliko težje. Preden se pr-
vič lotite krajšanja pasjih krempljev, je torej pripo-
ročljivo, da vas tega nauči vaš izbrani veterinar ali 
strokovno usposobljeni pasji frizer. Prosite ga, da 
vam pokaže pravilno tehniko in vas opozori na kaj 
morate biti pri tem opravilu še posebno pozorni. V 
primeru, da noht pristrižete prekratko, ta zaradi po-
škodbe živca in žil namreč močno zakrvavi. 

Krajšanje vseh krempljev niti ni vselej potrebno, 
saj nekateri psi že s hojo po asfaltiranih površinah 
sami zbrusijo svoje kremplje in s tem ohranjajo 
njihovo ustrezno dolžino. Je pa pri večini psov po-
trebno redno krajšanje petega kremplja sprednjih 
tac, saj se le-ta nikoli ne obrusi kar sam. Včasih je 
potrebno priložnostno skrajšati le posamezni krem-
pelj, če opazite, da je presegel primerno dolžino.

Pred prvo domačo pedikuro si morate zagotoviti 
ustrezne pripomočke. Prvi in hkrati tudi najpo-
membnejši pripomoček so specialne klešče za krajšanje pasjih krempljev. Na trgu je na voljo več različic obrezovalnikov, pomembno pa je 
predvsem, da si izberete dovolj močne, dovolj ostre in takšne, ki imajo možnost prilagodljive zaščite (nadzor nad dolžino lahko pri nekaterih 
modelih nastavite ročno).

Krempelj je potrebno vedno krajšati od spodaj navzgor, nikoli obratno! Pri svetlih krempeljcih lahko tudi zelo jasno vidite, kje je meja, kjer 
se noht obarva rožnato, kar pomeni, da je tam že živi del, v katerega ne smete zarezati. Pristrižete lahko vedno le belo konico. Nekoliko bolj 
problematično je krajšanje temno obarvanih krempljev, kjer ta meja ni vidna in se zato kaj hitro lahko zgodi, da takšen noht zarežete previso-
ko. Priporočljivo je, da pri temnih krempljih upoštevate načelo 'manj je več' in zato krempelj raje odrežete manj ter postopek pač pogosteje 
ponavljate, kakor da bi pretiravali in bi prišlo do poškodbe živca in žilic. Krvavitev je v takšnem primeru lahko zelo obsežna, saj je živi del 
kremplja močno prekrvavljen, psa pa lahko to tudi zelo boli. Kremplje torej vedno krajšajte zelo previdno in z občutkom, če pa ste v dvomih, 
to opravilo raje prepustite izkušenemu strokovnjaku.

V primeru, da ste kljub previdnosti odrezali preveč nohta, položite nanj majhen košček mehkega papirja (papirnat robček ali brisačka) in 
močno držite nekaj minut, da se krvavitev ustavi. Krvavitev kremplja se običajno zaustavi in preneha po približno petih do sedmih minutah. 
Še bolje seveda je, če imate pripravljen specialni prašek ali tekočino za zaustavljanje krvavitve, s katerim hkrati tudi razkužite ranico. Pripra-
vek deluje takoj, kar je tudi pomembno, saj bo vaš kosmatinec ob neprijetni izkušnji nejevoljen in bo zanj vsaka minuta potrebnega mirovanja 
še toliko bolj neprijetna.

Za krajšanje krempljev, ki niso močno predolgi, lahko uporabljate tudi specialne pile oziroma brusilnike, ki so nekoliko bolj varni in eno-
stavni za uporabo. Zlasti so primerni za tiste pse, ki si krempeljce dobro obrusijo že sami in se bojite, da bi s škarjami odrezali preveč.

Vseeno pa se prvikrat krajšanja krempljev nikar ne lotevajte sami, saj mora biti prva izkušnja pedikure za psa prijetna, vi pa se morate 
pravilne izvedbe tega opravila naučiti od strokovnjaka. Če se vam zdi, da boste kasneje lahko kos nalogi tudi sami, pa poprosite veterinarja 
ali pasjega frizerja, da vam natančno pokaže postopek. Seveda pa ni popolnoma nič narobe, če si krempljev ne upate postriči sami in to delo 
raje prepustite strokovnjakom.

http://www.kuzek.si/kategorija/nega-psa/ 
http://thumbs.dreamstime.com/z/veterinanian-cutting-dog-nails-bernese-mountain-isolated-white-background-47932435.jpg
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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 14. 3. 2015 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.

Striženje psov 
ima že dolgo tradicijo, pravi mag. Peter Le-

vstek, DVM. V prejšnjem stoletju so v Pirene-
jih tako francoski kot španski ovčarji hkrati z 
ovcami ostrigli tudi svoje dolgodlake ovčar-
ske pse. Pri tem so videli kar nekaj prednosti: 
ena od njih je bila zagotovo ta, da so ostri-
žene pse lažje očistili, odpravili zajedavce in 
poskrbeli za zdravje kože. Dlako nekaterih 
pasem so lahko uporabili za izdelavo volne: 
Charles de Gaulle, slavni francoski general 
je nosil suknjič iz volne Bradatega škotske-
ga ovčarja, dlako, odporno na vodo, so radi 
uporabljali za rokavice. Za pse z dolgo dlako 
z veterinarskega stališča poletno striženje ni 
sporno, dlaka namreč do zime zraste na pri-
merno dolžino, da spet ščiti pred mrazom, 
tudi podlanka je dovolj gosta. Nekatere vrste 
dlake pa ščitijo psa tudi pred poletno vroči-
no tako, da je pri odločitvi za kratko poletno 
frizuro potrebno upoštevati tudi pasmo psa, 
pravi dr. Iris Selan.

OVRATNICE
Izbira ovratnice je v določeni meri stvar presoje in okusa vsakega lastnika psa posebej, kljub temu pa je potrebno upoštevati nekaj 

temeljnih pravil. Usnjena ovratnica je sicer lična na pogled, vendar zahteva temeljitejše vzdrževanje, pa tudi cena je običajno višja od 
ostalih. Za pse z dolgo dlako, t.j. bernske planšarske pse, kovinsko ovratnico odsvetujem, saj bo v kratkem času pustila sledove na dlaki 
okrog vratu. Zatezne ovratnice že dolgo niso primerne, še najmanj kot pripomoček za šolanje, čeprav jo nekatere pasje šole predpisujejo. 
V skladu z veljavno zakonodajo s področja zaščite živali so celo prepovedane, v kolikor njihova uporaba psom povzroča bolečino.

Zelo dobro se obnesejo polzatezne ovratnice iz blaga oziroma nylona. Kakovostnejše izvedbe so tudi mehko podložene. Taka ovratnica 
nima (plastične) zaponke, ki se zlasti pri večjih psih ob močnem sunku hitro zlomi, pač pa jo psu nataknemo čez glavo. Dolžino nastavi-
mo tako, da visi ohlapno okrog vratu, pri napetem 
povodcu pa je pes ne more sneti. Ovratnica je pre-
prosta za vzdrževanje, t.j. pralna v pralnem stro-
ju, trpežna, estetskega videza in psu ne povzroča 
neugodja. Cenovni razpon je zelo velik, odvisno 
od izvedbe, vendar so cene dostopne. Ovratnica za 
večjega psa pri spletnem trgovcu Uniq4pet stane 
6,50 €, na voljo je več različnih barv, več informacij 
lahko dobite na tel. št. 040 33 71 33. 
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Bernska stilska preobrazba 
Za nami sta dva zares vroča meseca. Vročinski val smo imeli kar 

štirikrat in naši bernci so ga vsakokrat preživljali bolj ali manj v no-
tranjosti hiš in stanovanj. Pasje poletje, ni kaj!

In tako smo pri nas že tretje leto zapored Vito postrigli. Na kratko. 
Letos se je to ponovno izkazalo za eno najbolj pametnih odločitev 
sezone. Kot običajno smo za novo frizuro zaprosili prijazno frizerko 
Kajo, pri kateri smo pred poletjem že stalna stranka. Vitinega kožuha 
se je lotila kar z brivnikom, jo nato okopala in posušila in po dobrih 
dveh urah sem imela čisto novega psa. Punca se je dobesedno po-
mladila.

Še pred našo preobrazbo sta isti salon obiskali tudi Barbarina Jilly 
in Mojčina Fanny. Obe stranki, predvsem pa tudi njuni lastnici, sta 
bili zelo zadovoljni. Kako pravilna je bila ta naša odločitev, je postalo 
očitno že po nekaj tednih, ko nas je zajela prva huda vročina. Naše 
bernke so jo precej lažje prenašale, Vita je bila po trebuhu celo pobri-
ta »na nulo«, kar ji je omogočalo še hitrejše hlajenje.

Ker smo vse tri bernske mame sedaj velike zagovornice poletnih 
frizur, vam striženje – če v jeseni ravno ne načrtujete obiska kakšne 
razstave (dlaka zraste na običajno dolžino najkasneje v štirih mese-
cih) – toplo priporočamo. Objavljamo tudi nekaj slik »prej« in »po-
tem«, da vam pomagamo pri odločitvi.

Nina Barlič

Vita prej

Vita potem

Jilly prej (na sliki levo)

Jilly potem (na sliki levo)

Funny Girl prej

Funny Girl potem, na sliki s frizerko Kajo
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MOJ BERNI – glasilo Slovenskega kluba za bernske planšarske pse, št. 2/2015. 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

Spomladanski piknik v Vačah
Letošnji spomladanski piknik je potekal zadnjo soboto v maju, ko so nas temperature že opozarjale na začetek poletja. Od-

pravili smo se v sam center Slovenije. Kljub vročini se nas je večina povzpela na bližnji hrib s čudovito cerkvico, mimogrede 
nakupila nekaj ekološko pridelanega medu in sira, nato pa se ustavila na geometričnem središču Slovenije GEOSS. Sprehod, ali 
bolje rečeno pohod, je z zanimivim pripovedovanjem obogatil lokalni vodič, ki nam je razkril marsikatero skrivnost o svojem 
kraju. Zasluženo in okusno kosilo so nam ponudili prijazni gostitelji na izletniški kmetiji Pr' Lavrič, kjer smo se v senci hladili 
in družili do poznega popoldneva. Čeprav so nekateri nabriti moški predstavniki pasme malce pomerili svoje moči, nam niso 
pokvarili dobrega razpoloženja, le nove lekcije smo se naučili.

Naslednja priložnost za bernsko druženje je že tik pred vrati, zato se čim prej prijavite. Lepo in zanimivo bo!


