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Vladu Smoletu v slovo
(27.8.1938 – 17.8.2016)

Dobojeval je svoj boj in odšel preko mavrice.
 Pretreseni ob žalostni novici ne moremo verjeti, da 

našega dolgoletnega vzornika in pravega bernskega 
človeka ni več. Vladova smrt in slovo sta nas odela v 
črnino ter žalost. Bil je naš prijatelj in vzornik, bernski 
planšarski psi pa so bili tista plat njegovega življenja, 
tista velika skupna ljubezen, ki nas je združila in dolga 
leta povezovala. 

Ko so se ideje o lastnem pasemskem klubu le bežno 
risale v naših željah, je bil Vlado že uveljavljen vzredi-
telj, vedno korak pred drugimi. Skupaj s soprogo Ivan-
ko in hčerko Urško je skrbel za svojo razširjeno družno, 
za mladičke iz svoje vzreje, bil je neusahljiv vir infor-
macij in nasvetov. 

Svoje izkušnje je predajal tudi lastnikom bernijev, ki 
jih je srečal naključno, a le redko je ostalo zgolj pri bežnem znanstvu. Hitro smo 
postali del njegove kinološke družine in ni trajalo dolgo, da je on postal del naše: 
ustanovni član in podpredsednik novoustanovljenega pasemskega kluba. 

Skupaj smo previharili mnoge kinološke viharje in vedno je našel razumno reši-
tev ter trezen nasvet. Tudi ko mu je ponagajalo zdravje, je ostal blizu, in ko smo ga 
potrebovali, je bil zraven. Prešerno se je veselil skupnih uspehov in znal zavihati 
rokave, ko smo naleteli na težave. Če je kdo živel z idejo o »veliki bernski družini«, 
potem je bil to zagotovo Vlado.

Antoine de Saint-Exupéry je nekoč napisal: »Kdor se pusti udomačiti, naj ve, 
da bo nekoč jokal.« Imeti prijatelja, sopotnika, partnerja, … je darilo - ne glede 
na trajanje. A to darilo je potrebno nekega dne plačati: z izgubo, žalostjo, prazni-
no… Naj nam bo v uteho, da ostaja med nami trajen spomin na skupno prehojeno 
pot. 

Dragi Vlado, v čast in ponos nam je, da smo bili del te poti. Zelo te bomo po-
grešali.

Od našega cenjenega člana smo se poslovili v ponedeljek, 22. avgusta v Slo-
venski Bistrici.

Mojca Sajovic
Slovenski klub za bernske planšarske pse

KLUBSKI KOLEDAR 
2017

Po večletnem premoru smo se v uprav-
nem odboru odločili, da vas v prednovole-
tnem času spet razveselimo z bernskim ko-
ledarjem. Seveda brez vašega sodelovanja 
ne more nastati kakovosten koledar, zato 
pričakujemo v naslednjih mesecih pravo 
poplavo fotografij vaših bernijev v vseh 
mogočih položajih in v najrazličnejših oko-
ljih. 

Upravni odbor si pridržuje pravico, da na 
svoji seji takoj po zaključku roka za oddajo 
fotografij – to je 2. november 2016 – izbe-
re tiste naj naj….. Prepričani smo, da bodo 
vse čudovite, le njihove tehnične lastnosti 
so predpisane: biti morajo večje od A4 s 
300 DPI oziroma 841,9 x 595,2 slikovnih 
pik (pixels) pri 300 DPI, sicer nam jih bodo 
v tiskarni zavrnili. Pri fotografiranju va-
ših bernijev vam bodo zagotovo koristili 
napotki, ki smo jih v preteklosti dobili na 
predavanjih mojstrov fotografije g. Oskar-
ja Dolenca in g. Jožeta Suhadolnika. 

Fotografije nam pošljite na klubski ele-
ktronski naslov bernski.klub@gmail.com 
ali na elektronskem mediju (ključek, CD) 
z navadno pošto na naslov SKBPP, Predole 
23, 1290 Grosuplje – kot že napisano – do 
2. novembra letos.
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Po nižinah in višavah zelene Istre
Letošnja spomladanska odprava bernijev je potekala, verjeli ali ne, 

od najjužnejše do najsevernejše točke Istre. Pa obudimo to privlačno 
pot še na papirju. Po prečkanju slovensko-hrvaške meje nas je pred-
sednica kluba Mojca najprej presenetila z zastavicami, na katerih je 
bil logotip našega pasjega kluba. Vozniki so jih pritrdili na avte in 
karavana bernijev se je s plapolajočimi zastavicami pomaknila proti 
Buzetu. 

V majhnem kraju Vižinada na slikovitem griču nad dolino reke Mir-
ne, ki sodi med najbolj rodovitna področja Istre in je znan po vino-
gradih in kmečkem turizmu, smo zavili na ozko in zavito cesto, na 
koncu katere sta nam naša poznavalca Istre, Milica in Josip, ponovno 
pripravila očarljivo presenečenje – idilo istrske vasi. Na Kmečkem tu-
rizmu Tikel v vasi Rakotule so nas prijazni gostitelji pričakali z istr-
skimi dobrotami. S terase smo na dosegu roke občudovali valovite 
zelene istrske griče, pokrite z vinogradi in oljčnimi nasadi na rdečih 
pasovih rodovitne zemlje, na bližnji ravnici pa naše otroke, ki so po 
kratki deževni plohi uživali v lovljenju frizbija.

Mamljivi razgled nas je spremljal tudi med sprehodom z našimi 
berniji, ki so si z veseljem pretegnili tačke vse do kraja, kjer smo do-
segli priljubljeno kolesarsko stezo, ki je speljana po opuščeni trasi 
železniške proge Porečanke (Parenzane). Sledila je skupinska foto-
grafija z nespornim zmagovalcem mestec ob legendarni Porečanki, 
Motovunom, v ozadju. 

Po namestitvi v nam in bernijem že domačih bungalovih Laguna 
Park hotela v Poreču smo se podali na sprehod ob morju, kjer nas je 

prav lepo pobožalo zahajajoče sonce. Po večerji smo prvi dan zaklju-
čili s prijetnim klepetom pred predsedniškim apartmajem.

Naslednje jutro se je kopalo v soncu in komaj smo čakali, da se po-
damo v naravni park Kamenjak, kjer smo bili nato priča edinstveni 
igri narave. Nenavadno razčlenjeni najjužnejši rt istrskega polotoka 
je ena zadnjih oaz na obali, ki je obdržala svoj nekdanji videz – to 
je mozaik pašnikov in zelenih gozdičkov, ki se skoraj dotikajo morja. 
Zaradi lepih zalivov in plaž ter čistega morja je to privlačen kraj za 
oddih v naravi.

Kamenjak skriva veliko bolj ali manj dostopnih zakladov. Eden od 
dostopnejših je Safari bar blizu južne konice Kamenjaka, kjer smo se 
v pristnem robinzonskem okolju med zarjavelimi sidri, starimi pota-
pljaškimi skafandri in kosi potopljenih letal počutili kot pravi brodo-
lomci. Poleg osvežilne pijače ponuja veliko veselja na igralih, kot so 
vrtiljak, tobogan, hrčkovo kolo in nepozabna orjaška gugalnica, ki je 
navdušila našo mladino, berniji pa so ves direndaj opazovali z varne 
razdalje.

Po vseh teh osupljivo lepih sprehodih in razgledih smo začutili la-
koto in sledil je dobrot poln piknik pod borovci. Po krajšem počitku 
smo metali balinčke, ki pa niso naše bernije prav nič mikali, saj so siti 
in odžejani zadovoljno dremali v senci.

Dan smo zaključili s čudovitim sprehodom, na katerem smo zado-
voljno mežikali v sonce in vsrkavali morski zrak. Karavani bernijev se 
je tudi tokrat pridružil veterinar Peter Levstek in tako smo bili drugi 
večer deležni novih informacij in spoznanj ter izmenjave izkušenj o 
negi in prehrani psa ter o nevarnostih, ki prežijo na našega pasje-
ga ljubljenčka. Peter je še posebej izpostavil, kako nevarna je za psa 
ovsu podobna bodeča trava, še posebej, če pride v podkožje ali uho, 
saj lahko povzroči vnetje. Zaradi vsega naštetega je priporočljivo 
ostriči dlako na tačkah.

Tretji dan našega raziskovanja Istre smo se podali v njen gorski 
predel nad opatijsko riviero, ki je zaradi več zaščitenih rastlinskih in 
živalskih vrst proglašen za naravni park. Na eni najsevernejših točk 
Sredozemlja se nad Istro in Kvarnerjem dviga gorski masiv Učka, ki je 
najvišja gora v Istri in se zaradi poraščenosti z gozdovi razlikuje od 
drugih jadranskih obmorskih gora.  Naš namen je bil uživati v eni naj-
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lepših panoram v tem delu Evrope, zato smo se zapeljali na najvišji 
vrh Učke – Vojak (1401 m), ki je obdan z mnogimi antenami. Z berniji 
smo se sprehodili do 5-metrskega kamnitega razglednega stolpa, ki 
nam je na tisti jasen dan nudil krasen panoramski pogled na istrski 
polotok, severnojadranske otoke, planine Gorskega Kotarja, Tržaški 
zaliv in Alpe s Triglavom.

V objemu Učke smo se že takoj počutili prijetno in sproščeno, zato 
nam je piknik na obronku gozda nudil le še dodatno mero užitka. Iz-
brali smo lokacijo, ki je bila nekoč zelo priljubljena izletniška točka 
z urejenim hotelom in športnimi igrišči, sedaj pa je le bleda senca 
tega. Le narava je ostala enako lepa in je ni načel zob časa. V senci 
mogočnega drevesa smo čutili pozitivno energijo, ki nas je prevevala, 
in z nasmehom zrli na naše tri prikupne princeske, ki so si pripravile 
pravo malo čajanko. K sreči so berniji spet legli k počitku in dobrote 
na mizici niso bile v nevarnosti. Pred odhodom je mimo nas prišla 
skupina tabornikov, ki se niso mogli upreti božanju naših prijaznih 
kosmatincev in tako so oboji prišli na svoj račun. 

Med vožnjo do Poreča smo se ustavili še na pokušini prvovrstne-

ga oljčnega olja v Novi vasi, kjer smo izkusili, da je najboljše oljčno 
olje tisto, ki peče po grlu in greni. Če to trdi eden najboljših oljkar-
jev v Istri, mu že moramo verjeti. Tam smo se tudi poslovili od Milice 
in Josipa, katerima še enkrat izrekamo zahvalo za odlično izbrane 
lokacije, ki jih je obiskala naša karavana. Pester dan smo zaključili 
s sprehodom po Poreču, kjer so bili berniji že malce utrujeni, naše 
princeske pa neumorne na svojih skirojih in kolesih. 

Zadnji dan istrske karavane bernijev 2016 smo začeli nadvse sladko 
in s pesmijo. Bil je prvi maj in Jure je z nami praznoval svoj 13. rojstni 
dan. Bernsko druščino je razveselil s čokoladno torto in po slastnih 
grižljajih smo se z lepimi občutki vsak po svoje odpravili domu napro-
ti. Vračali smo se tudi bogatejši za klubske zastavice, ki so nam tokrat 
olajšale sledenje drug drugemu po cestah in še posebej na krožnih 
križiščih, ter ob tem razmišljali, le na kateri novi poti, ki jo bo ubrala 
prihodnja karavana bernijev, jih bomo spet pripeli na avto.

Mateja Pečar

Česen k pasji hrani dodaja kar nekaj skrbnikov, saj pomaga 
v boju proti parazitom 

Pa ga psi res lahko uživajo?
Na predavanju enega od slovenskih veterinarjev nekaj let nazaj me je 

presenetil del, ko je govoril o česnu. Rekel je, da je česen škodljiv za psa in 
lahko povzroči celo smrt, kar se je zgodilo tudi pri eni od njegovih strank. 
Ta je hranila psa s hrano, ki je vsebovala česen, kar je psa postopoma ubi-
lo. 

Lahko psi uživajo česen?
Ne. Na spletni strani ameriške kinološke zveze pasje skrbnike posebej 

opozarjajo pred česnom. Ta spada v družino rastlin Allium kot denimo če-
bula, por in drobnjak, a je za pse petkrat bolj strupen kot ostale rastline 
Allium. Sicer se psu ne daje nobene od teh rastlin.

Česen lahko pri psih ustvari anemijo, ki povzroča stranske učinke kot so 
svetle dlesni, povišan srčni utrip, slabost in celo kolaps živali. Zastrupitev 
psa s česnom ali tudi čebulo ima lahko kasnejše simptome, ki se ne poja-
vijo takoj po zaužitju.

Prav tako psu ne dajajte hrane s čebulo, saj strup v čebuli tako kot pri 
česnu povzroči razpadanje rdečih krvničk, kar vodi k anemiji živali.

Če vidite, da je pes pojedel hrano s česnom ali čebulo ga spremljajte 
nekaj dni in ne le dan po zaužitju. Znaki za zastrupitev so slabost, bruha-
nje, neješčnost, zavračanje vode, hitrejše dihanje, povišan srčni utrip …

Vir: zurnal24.si
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Pes na povodcu vleče … kaj sedaj?
Psi so zelo preprosta bitja, na nas pa je, ali jih bomo razumeli ali ne. Ena od največjih težav, s katero se srečuje skoraj vsak novopečeni 

lastnik psa, je vlečenje na povodcu.
Pogosto slišimo, kako so poskusili že vse, pa ne deluje in ne deluje – nekateri se nato celo odločijo za zatezno ali električno ovratnico. Take 

ekstremne metode pa so pri 99,9 odstotkih psov neprimerne in lahko z njimi naredimo veliko več škode kot koristi.

Zakaj pa psi sploh vlečejo?
Že v sami naravi imajo psi hitrejši korak od našega, prav tako je pri njih nenaravno se sprehajati poleg osebe ali živali. Za spremembo od 

ljudi se tudi radi ustavljajo, vohajo, označujejo teritorij, »berejo novice« in še bi lahko naštevali. Ker pa je naš človeški svet precej »natempi-
ran« in smo preprosto narejeni za t.i. hojo v ravni črti, nas to pasje vedenje pogosto vrže iz tira. Ena največjih napak, ki jih ljudje delamo, je 
ta, da hodimo za psom, kamor pač on želi – na tak način ga še dodatno spodbujamo k vlečenju, saj točno ve, da bo na koncu dosegel svoje in 
lahko šel povohati tisto drevo, ki ga tako zelo zanima.

Priprave na odvajanje vlečenja
Prvi korak je, da za nekaj časa odvržete razne zatezne ovratnice in fleksije (raztegljivi povodec). Bolj priporočljiva je celo klasična oprsnica, 

saj lahko z ovratnico ob potegu poškodujemo vrat (poškodbe ščitnice, poškodbe vratu in hrbta, vedenjske motnje itd.). 
Poleg primerne opreme potrebujemo še ogromno dozo potrpežljivosti in samokontrole. Na začetku je možno, da boste za 20 metrov spre-

hoda potrebovali tudi eno uro – vendar ne pozabite, takoj, ko popustite, morate ponovno začeti od začetka do konca! Ali vaja deluje, lahko 
opazite že pri naslednjem sprehodu ali po enem tednu – zato ne obupajte, temveč vztrajajte. Vaje so primerne tako za mladiče kot za odrasle 
pse (tudi za pse z določeno preteklostjo).

Vse opisane vaje delujejo na pozitivni motivaciji brez prisile, ki bi lahko pustila psihične motnje.
Preden boste delali s psom, ga utrudite z igro (žogica, frizbi, tek ipd.).

VAJE PROTI VLEČENJU

1. VAJA
Najbolj pogosta (in učinkovita) vaja je, da se vsakič, ko pes povleče, obrnete v drugo smer in ga »povlečete« za seboj. Ko se kuža pridruži, 

spet lahko nadaljujete v normalni smeri. Pri tej vaji se lahko obrnete popolnoma ali pa greste le nekaj korakov vzvratno – vedno pazite, koliko 
korakov naredite! Ljudje običajno naredimo 3 korake – pes si te tri korake zapomni in bo vedno hodil nazaj le tri korake – s tem ga ne bomo 
odvadili vlečenja. Zato pazite, da se število menjuje – 3, 6, 4, 5, 2, 8 korakov itd. 

Nagrajevanje s priboljški pri tej vaji ni potrebno, saj je zadostna nagrada že, da lahko pes nadaljuje pot v pravi smeri.

2. VAJA
Druga najpogostejša vaja je, da se psa enostavno nagrajuje, ko hodi pravilno. Torej vsakič, ko hodi poleg nas, dobi priboljšek. Sčasoma 

se bo na to navadil in uvidel, da je hoja poleg človeka zanj bolj koristna kot vohljanje in vlečenje. Ko je pes v tej fazi, lahko počasi začnemo 
zmanjševati priboljške – namesto, da bi dobil piškotek na vsakem koraku, ga dobi na vsakem tretjem koraku, nato na desetih korakih in tako 
postopoma zmanjšujemo naprej.

Pozor! Pri tej vaji (oziroma kadarkoli uporabljamo priboljšek za nagrado) se moramo ustaviti in počakati, da pes poje, preden nadaljujemo!

3. VAJA
Ta vaja je precej podobna prvi. Postavimo se v ravno linijo, kjer stojimo mi in kuža – cca 20 metrov od nas pa je njegova najljubša hrana/

igrača/oseba – skratka karkoli, za kar bi kuža naredil vse. Začnemo se približevati tej »tarči«, a vsakič, ko kuža potegne, se ustavimo, obrnemo 
in odidemo na izhodiščno točko. To ponavljamo toliko časa, dokler kuža ne prehodi vse poti do svojega cilja. Na cilju je seveda maksimalno 
nagrajen 

Nikoli ne pozabimo, da za psa hoja poleg nas ni enostavna in je zanj celo nenaravna. Zato vaj ne izvajajmo predolgo, na koncu vaje ga vedno 
sprostimo z igro in nagradimo. Nekateri psi bodo potrebovali manj časa, nekateri več – s tem pa seveda ni nič narobe.

V kolikor boste na vsaki od opisanih metod res delali vsaj 3 tedne brez najmanjšega rezultata, pa se seveda dobi tudi pripomočke, ki nam 
pomagajo pri pasji hoji: halti ali pa oprsnica proti vlečenju.

Srečno!
Avtorica: Sara Berce

Zavod Pit
Vir: www.aro.si 

KUPON ZA ČLANE SKBPP

-10 %
- popusti se ne seštevajo

- ne veljajo za artikle v akciji
- kupon velja za enkraten nakup do 31.12.2016

KODA KUPONA: BERNI
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NOV POGODBENI PARTNER
Z veseljem vas obveščamo o novi klubski ugodnosti: podjetje NARANA nudi članom popust v višini:
20% pri nakupu izdelkov farm Food HE (Classic, Salmon Oil, Glutenfree, Sheep) v vseh vrstah pakiranja in 15% pri nakupu izdelkov Farm 

Food Trainers, No.1, Rawhide, Dentozyme.
Danes predstavljamo nekaj temeljnih informacij o njihovi ponudbi.

NARAVNA PASJA HRANA
Vedno znova poudarjamo, kako pomembna in nenadomestljiva je kakovostna na-
ravna pasja hrana za zdrav razvoj mladega psa, njegovo kakovostno zrelo obdo-
bje ter dolgo in lepo starost.

V naravnem okolju so vse vrste divjih psov, od malih do velikih in od mladih do starih, uživale enako vrsto plena, v skladu z njihovimi trenu-
tnimi energijskimi potrebami. Iz tega izhaja tudi Farm Food-ova filozofija: en tip hrane za vse pse, ne glede na njihovo velikost ali starost. 

Uživanje hrane ni samo potešitev lakote in vnos potrebne energije. Naravna hrana je potrebna za razvoj in vzdrževanje zdrave črevesne 
flore in s tem imunskega sistema. Tako lahko preprečimo mnoge bolezni, ki so se v zadnjem obdobju, ob povečani uporabi suhe, ekstrudirane 
pasje hrane, močno in nenormalno razširile. Gre predvsem za bolezni in deformacije sklepov, kožne težave in bolezni, razne alergije in mnoge 
avtoimunske bolezni.

Farm Food HE: 100% holistična in naravna zdrava hrana za pse v vseh življenjskih obdobjih
Farm Food HE je izredno primerna hladno stiskana hrana tako za mladiče, kot za starejše pse, za velike kot tudi za male pasme, za zelo 

aktivne kot tudi za ''zaspane'' pse itd. Lastniki psov, veterinarji in veterinarski homeopati vse pogosteje poročajo o uspešni premostitvi težav 
pri psih, ki uživajo Farm Food HE pasjo hrano. Psi zaživijo in se počutijo zelo dobro! 

Farm Food HE niso ekstrudirani briketi, Farm Food HE so hladno stisnjeni peleti.
Da bi preprečili spremembe dragocenih hranil, kot so beljakovine in maščobe, ali izgubo vitaminov, peleti Farm Food HE niso ekstrudirani, 

temveč so hladno stiskani. Vse sestavine, ki morajo biti za dobro prebavo kuhane (žita), se najprej ustrezno predela , preden se jih vključi v 
skupno zmes. Farm Food HE ne vsebuje nobenih umetnih sestavin ali dodatkov, ampak se odlikuje se po izredni čistosti naravnih sestavin, 
zato ima visoko biološko vrednost beljakovin in je visoko prebavljiva (87%). 

Hrana, ki vam jo ponuja NARANA, v celoti ustreza naslednjim kriterijem:

- Sestavine so povsem naravne, brez vsakršnih dodatkov. Brez umetnih barvil, antioksidantov, konzervansov in ojačevalcev  okusov..
- Hrana je hladno stiskana, toplotno obdelana do največ 75 ˚C.  Tako se mnoge pomembne sestavine minimalno razgradijo in razvre-

dnotijo, končni izdelki pa so kolikor mogoče  podobni  naravni hrani, kakršno bi  si pes priskrbel v naravi, če bi za to v teh časih še imel 
priložnost.

- Uporabljamo izključno goveje in ovčje  meso.  
-    Sestavine so skrbno izbrane in so iz istih virov kot za prehrano ljudi.

Ponudite svojemu psu priložnost in mu postrezite naravno pasjo hrano, ki jo nudi NARANA. Prepričani smo, da vam bo s svojim zdrav-
jem in radoživostjo povedal, da ste se pravilno odločili in da bi bila to tudi njegova izbira.

Za dodatne informacije, napotke in nasvete v zvezi s prehrano vaših psov, vas vabimo k ogledu spletne strani www.narana.si., na 
kateri je tudi spletna trgovina za naročila. 

Klubske ugodnosti lahko uveljavljate s predložitvijo članske izkaznice.

 
NARANA d.o.o., Cesta na Brdo 45, 1000 Ljubljana
tel: 041 617 914 - Božidar, 041 678 619 - Iztok
e-pošta: bozidar@narana.si,  iztok@narana.si                  
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Otroci se lažje izognejo astmi, če odraščajo s psi
Izpostavljanje alergenom zvišuje odpornost

Pes velja za človekovega najboljšega prijatelja, 
lahko pa je koristen tudi pri preprečevanju astme 
med otroki, kaže švedska študija. Kot so ugotovili 
strokovnjaki, je pri otrocih, ki so od rojstva do enega 
leta starosti živeli s psom, kar 13 odstotkov manjše 
tveganje, da bodo do šestega leta zboleli za astmo, 
kot pri tistih, ki niso imeli psa.

Znanstveniki so se študije lotili, potem ko je pred 
časom neka druga raziskava pokazala pozitiven vpliv 
življenja na kmetiji na zmanjšanje tveganja za astmo 
pri otrocih, poroča makedonska tiskovna agencija 
MIA.

Po mnenju znanstvenikov je zmanjšanje tveganja 
za astmo pri otrocih, ki odraščajo v stalnem stiku z 
živalmi, povezano s splošno ugotovitvijo, da izpo-
stavljanje alergenom, kot je živalska dlaka, zvišuje 
odpornost na te snovi. Avtorji študije upajo, da bo 
njihovo delo prepričalo novopečene starše, da bodo 
po rojstvu otroka obdržali psa. Ob tem pa opozarjajo, da pes otroka ne bo ozdravil alergije, če je malček že alergičen, temveč se lahko zdra-
vstveno stanje le še poslabša.

Po mnenju znanstvenikov je zmanjšanje tveganja za astmo pri otrocih, ki odraščajo v stalnem stiku z živalmi, povezano s splošno ugotovi-
tvijo, da izpostavljanje alergenom, kot je živalska dlaka, zvišuje odpornost na te snovi.

Vir: MMC RTV SLO/STA 

Encim papain v pasjih šamponih lahko povzroča alergije
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 z veterinarske in medicinske univerze na Dunaju. 
Rezultati študije so bili objavljeni v strokovni publikaciji Journal of Investigative Dermatology.

Papain izvira iz papaje in ga ponekod imenujejo tudi »rastlinski pepsin«, zaradi podobnosti v delovanju s prebavnim encimom pep-
sinom. Vodja raziskave, Erika Jensen-Jarolim, je s svojo ekipo strokovnjakov raziskovala učinek neposrednega kontakta papaina s kožo 
poskusnih mišk ter s celičnimi kulturami v petrijevkah. 

Kako papain sproži alergijo
Koža je sestavljena iz več plasti, ki so med seboj tesno povezane. Raziskava je dokazala, da papain prekinja te kožne povezave in tako 

ob neposrednem stiku s kožo vodi do izgube zaščitnega sloja kože. 
»Že po kratkem času izpostavljenosti papainu postanejo kapilare prepustnejše, na prizadetem mestu pa se začnejo kopičiti vnetne 

celice,« 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 torej 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
Kozmetična industrija uporablja papain na primer v izdelkih za piling z namenom odstranjevanja odmrlih kožnih celic. Prav tako ob-

stajajo encimski šamponi za domače živali, ki naj bi očistili dlako ter olajšali njeno česanje.
Propadanje kožnega zaščitnega sloja, ki ga povzroči papain, je nevarno zaradi vdora alergenov in bakterij. S povečano kožno propu-

stnostjo in pospešenim razraščanjem bakterij na koži ljudi in živali se pojavljajo kožne bolezni, npr, atopični dermatitis oz. nevroder-
matitis. 

Avtorji raziskave zato opozarjajo, naj se ljudje z občutljivo kožo in otroci izogibajo temu encimu ter pozorno preberejo deklaracijo in 
sestavine proizvodov, ki jih uporabljajo. 

Vir: www.vet-magazin.si 
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Zdravljenje sklepnih obolenj z matičnimi celicami
Nedavno sem se udeležila zanimive predstavitve slovenskega podjetja Animacel, ki je razvilo revolucionarno metodo zdra-

vljenja sklepnih obolenj s pomočjo matičnih celic. Podjetje v sodelovanju z več kot 20 veterinarskimi klinikami v Sloveniji (po 
dogovoru pa tudi pri veterinarju po vašem izboru) omogoča ozdravitev nekaterih bolezni ter lajšanje bolečin naših štirinožnih 
prijateljev. Matične celice se tako uporabljajo za zdravljenje artritisa, osteoartritisa, poškodb hrustanca, kit in vezi. Uporabljajo 
se tudi kot podporna terapija pri displaziji kolkov, po operaciji križnih vezi in pri zlomih. Ker se matične celice pridobivajo iz telesu 
lastnega tkiva – maščobe, zdravljenje z njimi nima stranskih učinkov.

Po besedah Jerneja Hrena, dr. vet. med., bolezni sklepov prizadenejo okoli 30 odstotkov psov, pri nekaterih večjih pasmah, 
ki so k obolenjem gibalnega aparata genetsko predisponirane, pa je delež obolelih celo 80-odstoten. Sklepna obolenja so lahko 
prirojena (k preprečevanju takih največ pripomore premišljena vzreja) ali pridobljena (po poškodbah ali okužbah), ločimo pa 
jih tudi na vnetna in nevnetna. Za vsa obolenja pa velja, da bomo najboljše rezultate dosegli, če z zdravljenjem začnemo že ob 
manjših degenerativnih spremembah, zato z obiskom veterinarja nikar ne odlašajmo predolgo. 

Če se pri psu pojavi šepanje oz. očitno preobremenjevanje ene ali druge noge, ob tem pa ni nujno, da je bolečina prisotna 
vsakodnevno, saj lahko tudi niha (oziroma se pojavi ob večjih naporih), moramo žival podrobneje in redno opazovati pri gibanju, 
vstajanju, teku, skoku v avto, hoji po stopnicah … Sklepe pretipamo, masiramo, raztezamo in če ob tem žival zacvili, zadrži dih 
ali celo slišimo rahlo škripanje v sklepu, gre gotovo za resno težavo. Lahko je rahlo povišana tudi temperatura npr. le prizadete 
tačke. 

Najbolje je, da šepanje beležimo: v kakšnih primerih se pojavlja, ob kakšnem vremenu, v katerem delu dneva … 

Za natančno diagnostiko seveda brez obiska veterinarja specialista ne bo šlo. Ko je bolezen potrjena, je na voljo več načinov 
zdravljenja, odvisno od stopnje obolenja: prehranska dopolnila (npr. glukozamin), protibolečinska in protivnetna terapija, elek-
trostimulacija, hidroterapija, magnetna oz. laserska terapija, operacija, artroskopija.

Ker navedene terapije v vseh primerih niso nujno uspešne, imajo stranske učinke ali pa se zdijo morda preveč invazivne, okre-
vanje pa dolgotrajno, zdravljenje z matičnimi celicami osebno vidim kot odlično in, kot kaže, učinkovito alternativo. 

Metodo zdravljenja z matičnimi celicami je podrobneje predstavil direktor podjetja Animacel Luka Mohorič. Povedal je, da je 
Slovenija s tovrstno metodo začela med prvimi v svetu, izvajajo jo že skoraj šest let in obravnavali so več kot 270 živali. Matične 
celice so nediferencirane celice, kar pomeni, da so brez posebne funkcije v telesu. Ravno zato lahko postanejo skoraj vse, kar 
želijo. Če npr. dobijo signal, da so potrebne v kostnem tkivu, se spremenijo v kostne celice, pri težavah z mišicami v mišične itd. 
Njihov potencial je brezmejen. So kot nekakšna rezerva, ki jo telo izkoristi po potrebi za nadomestitev odmrlih ali poškodovanih 
celic. Na mestu poškodbe ali obolenja matične celice ustvarijo okolje, ki s telesu lastnimi mehanizmi spodbuja ozdravitev. 

Sam poseg je dokaj preprost in za žival prijazen. Veterinarja je treba obiskati le dvakrat. Ob prvem obisku psu odvzame košček 
maščobnega tkiva (dovolj je že za čajno žličko velik košček), običajno z območja hrbta. Odvzeti vzorec Animacel v laboratoriju 
izolira in v 10-14 dneh matične celice namnoži na več milijonov. Ob drugem obisku veterinar matične celice vbrizga neposredno v 
obolelo mesto, kjer sprožijo celjenje obolelega tkiva oz. sklepa. V obeh primerih lahko kuža ambulanto zapusti takoj, priporočeno 
pa je nekaj počitka v naslednjih tednih. Celice lahko odvzamejo tudi »na rezervo«, ob kakšnem drugem posegu, ko je pes že v 
anesteziji. Animacel jih nato hrani za čas, ko bodo potrebne.

Izboljšanje se pri večini akutnih obolenj pokaže v 3-4 mesecih po zdravljenju. Kot poročajo zadovoljni lastniki, živali postanejo 
živahnejše, ponovno pridobijo veselje do igre in željo po sprehodih. Popolno okrevanje je vidno 6-12 mesecev po zdravljenju. Pri 
kroničnih obolenjih je okrevanje sicer manj izrazito, rezultat pa je odprava bolečine ali vsaj zmanjšanje obsega protibolečinske 
terapije. Pri Animacel so zadovoljni, saj je terapija pozitivne rezultate prinesla več kot 80 odstotkom obravnavanih živali. Zdra-
vljenje je uspešnejše, če je pes mlajši oz. če je bolezen manj razvita. V določenih primerih svetujejo ponovitev zdravljenja po 
približno petih letih. 

Predstavniki podjetja se na koncu seveda niso mogli izogniti konkretnim vprašanjem o ceni tovrstne storitve, ki se giblje okoli 
1.000 EUR, k temu pa moramo prišteti še stroške posega pri veterinarju (anestezija). V kolikor imate sklenjeno ustrezno zavaro-
vanje, obstaja tudi možnost, da vam del stroškov krije izbrana zavarovalnica, vendar se prej pozanimajte. 

Za konec lahko povem še, da nas je skoraj bolj kot predstavitev prepričalo pričevanje lastnika psičke border collie (tudi sama 
je bila tam in je ena prvih pacientk podjetja Animacel), ki v starosti šestih mesecev dobesedno ni več vstala, štiri leta po terapiji 
z matičnimi celicami pa je prav mladostna in v odlični formi. Res da ne more trenirati agilitija, je pa njeno življenje vsekakor 
kakovostno in brez bolečin. 

Nina Barlič
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Psi s statusom nevaren, med njimi tudi maltežani
Verjetnost, da oseba prijavi ugriz maltežana ali majhnega psa, je veliko manjša 
kot pri večjih pasmah. Kljub temu se na seznamu znajdejo tudi nekatere majhne 
pasme.

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) imajo Centralni register psov, v katerem je bilo 6. julija 2.067 psov s 
statusom nevaren. To ni pretirano velika številka, saj je skupno v registru kar 223.786 psov.

 (Foto: UVHVVR) 

Med temi je, kot vidimo v zgornji tabeli, največ mešancev (981), sledijo nemški ovčarji (279), ameriški staffordshirski terierji (61) in zlati 
prinašalci (50). Pasma v tabeli je sicer le podatek o tem, kateri pasmi je pes podoben, ne gre pa za preverjanje podatkov o poreklu psa z ro-
dovnikom.

Bolj zgovorni so podatki v spodnji tabeli, kjer so razvrščeni predstavniki pasem psov glede na delež nevarnih psov v populaciji pasme v 
odstotkih. “Pri tem je potrebno imeti v mislih, da so to podatki o prijavljenih ugrizih. Verjetnost, da oseba prijavi ugriz ali napad maltežana ali 
majhnega psa, je manjša kot verjetnost prijave napada psa, ki je predstavnik ene izmed tako imenovanih nevarnih pasem,” pojasnjujejo na 
Upravi. Dodajajo, da je verjetnost poškodb, ki zahtevajo zdravniško oskrbo in napotitev v antirabično ambulanto, prav tako večja pri večjih 
pasmah. Zato imamo v Sloveniji najverjetneje še večje število ugrizov ali napadov majhnih psov, ki niso prijavljeni.

Kljub temu se v spodnji tabeli o predstavnikih pasme psov glede na delež psov v populaciji pasme pojavijo tudi nekatere majhne pasme, kot 
je denimo pritlikavi pinč, brak jazbečar, pekinčan in maltežan.

 (Foto: UVHVVR) 

Čisto na vrhu tabele je pasma srednjeazijski ovčar, ki je izredno močan in vzdržljiv pes, na začetku so ga imeli predvsem za varovanje čred 
pred zvermi, v Uzbekistanu pa ga še vedno uporabljajo za krute pasje borbe.

Sledijo pitbull terierji, ameriški staffordshirski terierji, kavkaški ovčarji, šarplaninci in malinoisi. Med pasmami z več kot dvema odstotkoma 
je še staffordshirski bulterier, doberman, naša avtohtona pasma kraški ovčar in bernardinec. Več kot en odstotek imata tudi mali pritlikavi 
pinč in brak jazbečar.

“Tabele o ugrizih so le del dejanskih ugrizov in kot lahko vidimo, so le številke. Zavedati se je potrebno, da en mali kuža ne naredi toliko škode 
z enim ugrizom, kot to naredi velik pes,” pravi Lea Leskošek, pasja inštruktorica in vedenjska strokovnjakinja pri Lepo vzgojen pes. “Tudi sama 
situacija, kako je do ugriza prišlo, je ponavadi zelo drugačna in sam namen za ugrizom tudi,” še pravi.

Dodaja, da nikjer v statistiki ne piše, kako je prišlo do ugriza, je pes od daleč štartal na drugega psa, se je pes branil, ker se je prestrašil, ker 
je mogoče drug odvezan pes prišel k njemu, ki je bil na vrvici. “Isto velja za ugrize ljudi. Je pes šel do človeka in ga ugriznil, je človek prišel do 
psa in vdrl v njegov intimen prostor?” pravi in dodaja, da so to zanjo bolj pomembni podatki kot pa številke v tabeli.
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Brezkortizonsko zdravljenje srbeža  
pri atopijskem dermatitisu 

Belgijsko podjetje Zoetis je na slovensko tržišče poslalo inovativno zdravilo APO-
QUEL, namenjeno zdravljenju srbeža v povezavi z atopijskim dermatitisom ter zdra-
vljenju kliničnih oblik atopijskega dermatitisa pri psih. 

Kožna obolenja spadajo med najpogostejše vzroke obiskov psov in njihovih lastni-
kov pri veterinarjih. Srbenje, ki je ravno tako neznosno za lastnika kot za živali, pa je 
najpogostejši spremljevalec večine kožnih obolenj, ne glede na vzrok. 

Doslej ni bilo možnosti zdravljenja, ki bi srbenje omilile hitro in bi jih žival dobro 
prenašala – tako pri kratkotrajnem kot pri dolgotrajnem zdravljenju.

Zdravilo APOQUEL vsebuje učinkovino oklacitinib, ki hitro in učinkovito ustavi srbe-
nje ter omogoči zdravljenje in izpeljavo vseh potrebnih diagnostičnih in terapevtskih 
postopkov pri psih, ki trpijo zaradi alergije. 

Lastniki psov za več informacij kontaktirajte izbranega veterinarja.

Vir: http://www.vet-magazin.si/Novice-podjetij/Veterinarska-industrija/iris/Brez-
kortizonsko-zdravljenje-srbenja-ki-ga-povzrocajo-alergije.html?SID=V71mHqwYAs0AAF
9dh4gAAACV 

Foto: kuzek.si

So res nekatere pasme bolj nevarne?
“Obstajajo pasme, ki so po karakterju močnejše in zaradi tega pride pri manj doslednih in odločnih lastnikih pogosteje do težav,” pravi Lea 

Leskošek.
Poudarja, da se je treba zavedati, da ima veliko vlogo tudi genetika, preko katere ne moremo. “Pri takih psih so lahko vodniki odločni in 

dosledni, pa ima lahko pes še vedno težave z agresijo,” pojasnjuje. Zato polaga vsem bodočim pasjim skrbnikom na srce, da se pred izbiro vpra-
šajo, kakšen pes jim bo ustrezal glede na stil življenja: “Na primer ali smo bolj umirjene narave, radi doma preberemo kakšno knjigo in nismo 
ljubitelji dolgih sprehodov ter različnih aktivnosti … Potem kak borderski ovčar zagotovo ne bo prava izbira.”

Po njenih besedah se je nujno treba vprašati tudi, ali smo se pripravljeni obvezati, da bomo psa vsaj trikrat dnevno peljali ven, mu nudili 
vse kar potrebuje za rok desetih do petnajstih let, mu zagotovili šolanje, varnost, zdravstveno oskrbo …

“Pred izbiro mladiča se moramo pozanimati o njegovih prednikih, morebitne zdravstvene in vedenjske težave mame in očeta. Izbrati moramo 
vzreditelja, ki mu ne bo težko odgovoriti na vsako vprašanje, predložiti vseh dokumentov in tako dalje,” opisuje. Pravi pa tudi, da se za nakup ali 
posvojitev ne smemo odločati na podlagi srce parajočih zgodb, ki nas dnevno obkrožajo. Po njenih besedah je bolj pomembno, da si odgovo-
rimo na zgornja vprašanja, ali bo pes ustrezal našemu stilu življenja in ali smo se pripravljeni obvezati za deset do petnajst let.

Nevarni psi v registru 
“Nevaren pes je po definiciji Zakona o zaščiti živali pes, ki ogroža okolico zaradi svoje neobvladljivosti oziroma kaže napadalno vedenje do 

človeka, ali pa pes, ki je ugriznil človeka oziroma žival,” pojasnjujejo na UVHVVR.

Za nevarne pse se ne štejejo službeni policijski ali vojaški psi, katerih ugriz je posledica izvajanja službene dolžnosti, psi, katerih ugriz je 
posledica nedovoljenega vstopa osebe v objekt ali na ograjeno zemljišče, ki je na vhodu označen z opozorilnim znakom. Med nevarne pse ne 
bodo vpisani niti psi, ki so nekoga ugriznili med veterinarskimi posegi, ter psi, ki še niso dopolnili devet mesecev starosti in so v tem obdobju 
ugriznili enkrat, datum skotitve psa pa je bil vnesen v CRPsi že pred ugrizom.

“Pes torej postane nevaren, ko je ugriznil človeka ali žival in je bil ugriz evidentiran, dokazan, in izvedeni vsi predpisani postopki, oziroma je 
bilo v uradnem postopku ugotovljeno, da je pes neobvladljiv in kaže napadalno vedenje do človeka,” pojasnjujejo. Tak pes dobi status nevarnega 
psa z odločbo uradnega veterinarja v upravnem postopku, v določenih primerih pa se odredi usmrtitev psa. To se zgodi denimo v primerih, ko 
je povzročil posebno hudo telesno poškodbo ali smrt človeka.

Pes, ki ima status nevarnega psa, mora biti fizično varovan v skladu z 12. členom Zakona o zaščiti živali, ki določa, da morajo skrbniki ne-
varnih psov zagotoviti fizično varstvo psov na enega izmed naslednjih načinov: 

- da so psi na povodcu in opremljeni z nagobčnikom, 
- da so zaprti v pesjaku ali objektu, 
- da so v ograjenem prostoru z ograjo, visoko najmanj 1,8 m, ki je na vhodu označen z opozorilnim znakom. 
Nevarnega psa ni dovoljeno zaupati v vodenje osebam, ki so mlajše od 16 let. Kazen za opustitev fizičnega varstva nevarnega psa znaša za 

fizično osebo od 800 do 1.200 evrov. 

“Če nevaren pes ponovno ugrizne, pri čemer poškodba ni posebno huda telesa poškodba, je zanj predpisano obvezno šolanje, ki mora biti 
izvedeno v šestih mesecih od dogodka oziroma do dopolnjenega drugega leta starosti, če gre za mladega psa,” pojasnjujejo. Takega šolanja se 
morata udeležiti pes in njegov lastnik oziroma skrbnik po programu, ki je odobren s strani UVHVVR.

Uspešnost opravljenega šolanja psa preveri komisija, ki jo imenuje izvajalec programa šolanja. Lastnik psa pa je dolžan dokazilo o uspešno 
opravljenem šolanju predložiti pristojni veterinarski organizaciji, ki ta podatek vnese v CRPsi. 

Avtorica: Anja Ščuka
Vir: zurnal24.si
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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.

Distančnik za prezračevanje avtomobila 
('Cool Dog Car Ventilation Tailgate Lock')

Odličen pripomoček, s pomočjo katerega se avto bistveno bolj pre-
zračuje – kadar pustimo psa v avtu (seveda pa še vedno velja, da pri 
temperaturah nad 20°C psa ne puščamo v avtu, ker v takem primeru, 
kljub distančniku, temperatura v avtu naraste na psu nevarno!) ali 
pa le zato, da bo v avtu manj zadušljivo, ko se bomo odpravili na pot. 
Dobi se ga v treh različnih dolžinah, odvisno od avtomobila, jaz sem 
kupila velikost small, dolžina 15 cm. Lahko ga uporabimo za zadnje 
steklo (kot na sliki) ali pa za prtljažnik. Ko je avto zaklenjen, se ga 
ne da odstraniti.

www.doggiesolutions.co.uk, najlaže najdete, če v okence 'search' 
kar odtipkate št. artikla 19901112

Cena brez poštnine: 18,75 €

Ovratnik 'Comfy Cone'
Spet eden od pripomočkov, 

ki nam je 'rešil življenje'. Moja 
Jilli namreč s klasičnim pla-
stičnim ovratnikom, ki ga po 
navadi dobimo pri veterinarju, 
'zmrzne'. Dobesedno obstane 
v takem položaju, kot je bila 
ob namestitvi ovratnika in se 
ne premakne. Pa če je stala na 
treh tacah, bo tako obstala, 
dokler ji ga ne bom snela. Zato je bil nakup tega ovratnika vreden 
vsakega eura – s tem ovratnikom je spala, skakljala in pila vodo iz 
posode, kot da ne bi imela nič na sebi. 

Splača se malo pobrskati na internetu, ker so cene zelo različne, 
takrat, ko sem jaz kupovala, je bil najugodnejši na www.amazon.
co.uk, velikost, ki sem jo kupila je Extra large.

Cena brez poštnine: 44,23 €
Barbara Šolc

Šampon FURminator proti izpadanju dlake
Z nakupovanjem v spletni trgo-

vini ZooHit (ima že veliko lastni-
kov psov dobre izkušnje. Tokrat 
predstavljamo FURminator de-
Shedding Ultra Premium šam-
pon: je hipoalergeni šampon, ki 
ne draži kože in ne izsušuje dlake. 
Obogaten z omega-3 in omega-6 
maščobnimi kislinami, s kakovo-
stnimi vitamini in z beljakovinami, 
hrani in neguje kožo in dlako. Ek-
stremno izpadanje dlake bo tako 
stvar preteklosti in dlaka vašega 
ljubljenčka bo sijoča ter svežega in 
čistega vonja. Izdelan je v ZDA. Po 
večkratni uporabi pri več psih se je 
izkazalo, da vse trditve držijo: dla-
ka se lepo razčeše, je sijoča, koža 
zdrava, brez neprijetnega vonja, 

odvečna dlaka se odstrani brez napora.
Cena brez poštnine: 9,99 € (490 ml)
Na isti spletni strani lahko najdete tudi Furminator Deshedding 

suho pršilo, ki je odlična rešitev za »instant« kopanje v zadnjem tre-
nutku! Enostavno razpršite, skrtačite ali vtrite in osušite z brisačo. 
Bolj preproste nege skorajda ni. Neprijeten vonj izgine, ostane svež 
vonj. Po sušenju je psa potrebno temeljito skrtačiti oziroma odstra-
niti izpadajočo dlako.

Cena brez poštnine: 7,49 € (250 ml)
Mojca Sajovic
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Sherry
Več kot leto dni je minilo, odkar sem se v Mojem berniju prvič oglasila s svojim 
člankom. Takrat sem pisala o tem, kako smo dobili Sherry iz Litve. Zdaj pa bom 
nekaj malega napisala o tem, kako se imamo sedaj. 

Psi so človekovi najboljši prijatelji in njihova edina napaka je, da 
nas prehitro zapustijo. Nekje sem prebrala, da prej zapustijo naš svet 
zato, ker znajo ljubiti od prvega dne, ljudje pa se morajo tega nauči-
ti. Mislim, da je to čista resnica in upam, da se bodo ljudje to nekoč 
naučili ceniti. Kar srce me zaboli, ko vidim, koliko živalskih zlorab 
je vsak dan in koliko živali se znajde na cesti. Sprašujem se, kako 
so ljudje to zmožni narediti, ko pa vem, kako hudo je, ko nas zara-
di višje sile zapusti ljubljena žival. Ljudje, ki so v našem klubu, so 
pravi balzam za dušo, saj vsi štejejo svoje kosmatince kot družino. 
So družinski člani in ko so oni bolni ali pač niso tisti »tapravi«, so 
slabe volje tudi lastniki. Lani smo imeli pri nas strašno smolo, ki bo 
ostala v naših spominih za vedno, ampak kot pravijo, čas celi rane. 
V našem primeru jih je še dodatno pomagata celiti Sherry in seve-
da naš očarljivec Far. Že ko je prišla, smo vedeli, da ne bo običajna 
bernska planšarka, saj je bila malo siva. Njena otroška dlakica je bila 
namesto črno-rdečkaste barve črno-siva. Seveda nas je to na začetku 
presenetilo in malo prestrašilo, saj tega pač nismo poznali, kmalu pa 
smo ugotovili, da to ni nič takšnega in je sedaj tipična predstavni-
ca bernskega planšarskega psa. No, ne čisto tipična… ona je ena in 
edina, naša.  Naš dan se že zjutraj začne pestro in glasno, jutra so 

videti tako, da čakamo poštarja, da odda pošto, in potem pride na 
vrsto pasja ura. Ker je Far že pravi mož, ostane v svojem prostoru, 
Sherry pa gre ven. In tako se začnejo vragolije. Skupaj z mami pride 
naš mačkon Garfi, ki se s Sherry super razume od prvega dne. Sku-
paj odhitijo na igrišče, kjer imamo pasje igrače. Te igrače vključujejo 
plastenke, čevlje, kartonaste škatle, nekaj pravih pasjih igrač, ki pa 

ne spadajo med najbolj priljubljene. Pojemo nekaj briketov in hitro 
»šibamo« na igranje. Garfi in Sherry se lovita, skačeta, strašita in 
crkljata. Zadeva je sila zabavna, sploh, če nisi navajen, da se psi in 
mačke tako razumejo. Skupaj jesta, spita in hodita na sprehode. Pra-
va pasje-mačja ljubezen, ki traja od takrat, ko je bila Sherry približno 
tako velika kot mačka. 

Velikokrat se jima do solz nasmejimo in se sprašujemo, kako bi 
bilo, če nje ne bi bilo. Je čisto drugačna psička, kot so bile vse prej-
šnje. Je prava mala učiteljica in vsekakor najboljša prijateljica. Mo-
goče zato, ker je prišla k nam v krizi ali pa zato, ker je prišla tako od 
daleč. Ne vem, vem samo, da si dneva brez nje ne znamo predstavlja-
ti. Pod kožo je zlezla prav vsem, razen našim ponijem. Tudi če ju gre 
pozdravit, jo jezno spodita in vsi spet poskrbijo za veliko mero sme-
ha. Je prava radovednica, saj hoče biti poleg prav povsod. Ko čistimo 
bazen, zraven pomaga tudi ona, ko smo spravljali seno, ga je tudi 
ona. Veselo teka od kupa do kupa in se skriva vanje, njeno veselje je 
nepopisno.

Predvidevam, da veste, o čem govorim, in se ob branju članka spo-
mnite tudi na svoje kosmatince. Obožuje, če lahko pri stvareh zganja 
norčije, najraje pa seveda prosi za domače pasje kekse in kakšen svež 
čevelj. Prigod je toliko, da se vseh niti ne spomnim, vem pa, da bi bili 
dnevi brez nje za vse bolj prazni, saj imamo po novem strog urnik, 
ki ga zaradi svojega miru tudi upoštevamo. V primeru kršitev smo 
zagotovo opozorjeni s tuležem ali pa z laježem, v najslabšem prime-
ru pa prinese kar kakšen del svoje hiše pred vrata, v znak protesta. 
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MOJ BERNI – glasilo Slovenskega kluba za bernske planšarske pse, št. 2/2016. 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

JESENSKI PIKNIK BO V SOBOTO, 8. OKTOBRA NA ŠTAJERSKEM
»Lepo pozdravljeni, dragi bernčki!«, nas je nagovoril Zoran, ki z novim družin-
skim ljubljencem Fredijem vabi v domače kraje na jesensko klubsko druženje.

Zbor udeležencev je predviden ob 11. uri na vežbališču Kinološkega društva Šentjur (GPS lokacija 46.23293, 15.39608). Ko zapeljete 
z avtoceste Ljubljana - Maribor na izvozu Dramlje, zavijete mimo MOL-ove bencinske črpalke proti Šentjurju. Po dobrih štirih kilometrih 
vožnje boste v Lokarjah pred prvo skupino hiš opazili klubski smerokaz, ki vas bo vodil levo proti vadišču. Pot nadaljujete slab kilometer 
do poligona, kjer se bomo ukrdelili. Po uvodnem spoznavanju, aperitivčku in prigrizku se bomo v koloni zapeljali do Rifnika. Vsi, ki imate 
klubske zastavice, ne pozabite avtomobilov od tukaj dalje opremiti z njimi. Ogledali si bomo arheološke izkopanine antične naselbine 
in se sprehodili po vrhu slikovitega hribčka, ki bdi nad Šentjurjem. Od parkirišča do arheološkega najdišča je približno 10 minut zelo 
počasne hoje po zelo rahlem vzpončku.  Zoran nam bo povedal tudi nekaj zanimivosti o zgodovini te strateške točke: http://www.
turizem-sentjur.com/Rifnik.html.

Ko bodo psi že dodobra utrujeni, mi pa lačni, se bomo ok. 13.30 ponovno naložili v avtomobile in odpravili na pribl. 7 km oddaljene 
Mastenove ribnike pri Hotunjah, kjer bomo nadaljevali piknik in druženje.

Cena prigrizka in kosila za odrasle udeležence piknika je 12 EUR, za otroke je cena polovična, poskrbeli bodo tudi za vegetarijance, 
pijačo pa si bomo - kot vedno - plačali sami. 

Kot vedno dodajamo še kontaktne podatke, vašo prijavo pa pričakujemo Mojca (tel. 041 63 16 16), Barbara (e-mail: Barbara@topol.
si) ali Nina (tel. 041 365 748) najpozneje do ponedeljka, 3. oktobra 2016!

Nasvidenje!
Vaš Upravni odbor in Mojca Sajovic, predsednica SKBPP

Kregana pa skoraj ne more biti, ker ima tako popolne »puppy eyes« 
in mahajoč repek, ob katerem si takoj »pečen«. Ona je sonček, ki po-
lepša dan, tudi ko je siv in žalosten. Njena divja volja in prisrčnost 
narišeta nasmeh na obraz, četudi je še tako naporno. Njeno drugo 
ime bi lahko bilo veselje, zabava ali pa vragolije. 

Smo »pasje« srečni, saj se zavedamo, da smo lani storili pravo 
stvar, kljub temu da smo vsi malo dvomili, če smo sposobni odpreti 
srce za novo štirinožno kepo. 

Kaja Kukovič 


