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NAMESTO UVODNIKA:

Jesenski piknik bo!
Z jesenjo se približuje tudi čas našega jesenskega piknika, 

zato vas z veseljem vabimo, da se nam pridružite

v soboto, 30. septembra 2017 ob 11. uri,

ko vas pričakujemo pri lovski koči Lovske družine Grosuplje na Plešivici (45°54'39.6«N 14°42'48.8«E).
Našli nas boste tako, da se pripeljete do izvoza iz AC pri Hotelu Kongo Grosuplje, potem pa skozi Grosuplje sle-

dite oznakam proti Krki (Grosuplje - Veliko Mlačevo - Zagradec - Plešivica), po slabih dveh kilometrih se gozdna 
cesta odcepi proti Ilovi gori in na cilju ste. Na glavnih križiščih bo pot označena. Od AC odcepa boste porabili 
15 minut.

Kot običajno vas bomo pričakali z aperitivom in prigrizkom, za kosilo pa nam bodo pripravili okusen golaž (za 
vegetarijance pa gobovo enolončnico) s polento. Da vam bo udobneje, si lahko prinesete kakšen stolček, sicer 
pa se bomo družili v »jurčku« in v zelenem osrčju lovskega revirja.

Da se bomo ob druženju še česa naučili, se je našemu vabilu prijazno odzvala Karmen Zahariaš, kinološka 
inštruktorica in vodja šole Priden.si, ki nam bo predstavila šolo trikcev.

Glede na taborniško inačico našega druženja je cena tokratne udeležbe res ugodna in znaša 10,00 € na 
osebo.

Prosimo le, da prinesete seboj vodo, ki jo boste potrebovali zase in za psa, ker žal vodovoda lovci nimajo.

Vaše prijave pričakujemo do vključno ponedeljka, 25. septembra 2017 Barbari (barbara@topol.si), Nini 
(041 365 748) ali Mojci (041 63 16 16), prosimo, da obvezno posebej prijavite še ev. vegetarijansko kosilo.

Toplo vabljeni!
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Obisk Varstveno delovnega centra Ajdovščina - Vipava
Na čudovito aprilsko nedeljo smo se odpravili v Vipavsko dolino. Vipava nas je pričakala odeta v čarobne barve in spomladansko svežino, 

zato se nismo mogli upreti vabilu Milice, da nas popelje na kratek sprehod.
Sledil je prav poseben obisk. Četica naših bernijev in člani kluba smo se odzvali vabilu Mihe Mihelčiča in obiskali Varstveno delovni center 

Ajdovščina - Vipava, Enota Vipava, kjer v prijaznih in brezhibno urejenih domskih prostorih biva 26 oseb z motnjami v duševnem in telesnem 
razvoju. Naši berniji so jim popestrili nedeljsko popoldne: Tally z vozičkom, Brooklyn, Fina, Faros, Fellow, Fanči in Wenaya pa peš. Vsi po 
vrsti so se z veseljem pocrkljali in vzeli priboljške. Naši berniji so spet dokazali, da so prijazni, vzgojeni, pripravljeni sodelovati in predvsem 
sočutni.

Po skupnem sprehodu, na katerem smo naredili lepo skupinsko fotografijo, smo si skupaj ogledali lepe prostore centra, ki so jih varovanci 
okrasili s svojimi izdelki in fotografijami z izletov. Da o sladkih dobrotah in odlični kavici, ki so jih pripravili za nas, sploh ne govorimo. Ob 
prisrčnem slovesu smo si obljubili, da se spet kmalu srečamo. Prva vez je bila že kmalu vzpostavljena na naši Facebook strani, saj smo iz obi-
skanega centra že dobili novo prijateljico.

Srečanje v Vipavi se ne bi moglo zaključiti bolje kot se je. Ob odličnih picah iz Mihove domače krušne peči in klepetu v senci dišečih glicinij 
smo se počutili naravnost čudovito. Zaslužene priboljške so dobili tudi naši berniji. Dan je bil popoln. Še enkrat hvala Mihi in njegovi družini 
za prijazno gostoljubje!

Več fotografij in prispevek o dogodku si lahko ogledate na povezavi http://www.vdcajvi.si/2017/04/10/srecanje-z-bernskimi-plansarski-
mi-psi/#more-2131.

Edina stvar, ki se z delitvijo veča, je SREČA....
Mojca Sajovic in Mateja Pečar

Berniji v ljubljanskem živalskem vrtu
Z Elo, Vito, Tally, Fanči in Kajo smo prvo junijsko soboto spoznavali prebivalce živalskega vrta pod Rožnikom v Ljubljani. Naši kosmatinci so 

se med obiskom odlično obnašali. Z zanimanjem so opazovali živali in vohljali naokrog ter poslušali raznolike zvoke. Posebno pozornost so 
pritegnili pri novih prebivalcih, volkovih, ki so nas previdno ovohavali, kolikor blizu ograje se je dalo. 

Pri domačih živalih in kozorogih smo občudovali ljubke mladičke, z opisov na informacijskih tablah, med katerimi je tudi ena o kraškem 
ovčarju, pa smo o živalih izvedeli marsikaj novega. Živali smo lahko opazovali z različnih razdalj. Visoko na drevesu smo s pogledom spremljali 
spretnega mačjega pando. Radovedni emuji so se nam približali takoj, ko so nas opazili. Tigrov nismo takoj zagledali, saj sta med drevjem 
zaradi progastega vzorca manj opazna. Kasneje pa smo le ujeli eleganten sprehod samca. V bližni ograde je v naravni velikosti postavljen tudi 
tiger iz kartona, ki pa ga je predvsem Tally zelo nezaupljivo opazovala.

Naš ogled smo zaključili s pravo akrobatsko predstavo gibonov, ki imajo značilne dolge roke, s katerimi so se premikali po deblih in vrveh 
ter le redko sestopili z višine na tla. Skakanje in guganje je spremljalo njihovo glasno pojoče oglašanje, različni višajoči toni in žvrgolenje. 
Pogledi bernijev so švigali sem ter tja, da so jim lahko sledili, in verjetno so si mislili, kaj pa je to za en cirkus.

Mateja Pečar
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ZORBA – »morski« pes
 Poletje je čas, ki se ga vsaj tako ali pa še bolj kot ostali družinski člani veseli tudi 
naš kosmatinec Zorba. Razloga za to sta vsaj dva. Prvi je ta, da smo zaradi počitnic 
in dopustov več doma oziroma skupaj, drugi pa je povezan z vodo in z njo pove-
zanimi užitki.

Pa ni bilo vedno tako.
Z našim mladim kosmatincem smo hodili v šolo, v kateri smo svoje 

znanje po našem prvem berniju še dodatno nadgradili. Ena od (pre)
izkušenj, ki smo jo tam pridobili in uspešno prestali, je bila skupna 
ura plavanja pod Debelim rtičem. Zorba je kljub svoji radovednosti 
in želji, da bi sledil drugim oziroma vodil skupino svojih »sošolcev«, 
zaostajal za nekaterimi psi. Z labradorcem se pri plavanju seveda ni 
mogel meriti, je pa skupinska učna ura pomagala pri tem, da je pre-
magal začetni strah pred vodo. V vodi je zelo »hitel« plavati, zaradi 
česar se je hitro utrudil. Vodja tečaja nam je svetovala nakup plaval-
nega jopiča.

Na internetu smo poiskali plavalni jopič primerne velikosti in ga 
kupili, kar se je izkazalo za odlično naložbo. Zorba nas je najprej de-
belo gledal, kaj ga oblačimo in omejujemo, ko pa se je po nekaj pre-
izkusih na jopič navadil, je bila razlika očitna.

Zaradi oprijema prsnega koša se pes namreč počuti varnejše, za-
radi tega se sprosti. Ker jopič pomaga psu, da ostaja na površju, se 
pes lahko še dodatno sprosti, kar vse pripomore, da plava počasneje, 
sproščeno, umirjeno. Plavalni jopič je odlično pomagalo pri plavanju 
za večje in dolgodlake pasme psov, kakršni so tudi bernci. Že zaradi 

njihove lastne teže niso najboljši »vodoplovci«, mokra in težka dlaka 
pa jih le še bolj vleče k dnu. Ob strani smo pustili dejstvo, da morje 
pač ni njihov najljubši teren, ampak so kot planšarji raje v planinah, 
na snegu.

Na letošnjem dopustu je bil Zorba prava paša za oči. Že ko je za-
gledal jopič, je pritekel in začel veselo mahati z repom; potem mu 
je bilo treba jopič samo še nastaviti na pravo višino in že se je sam 
pognal vanj.

Voda ga je tako očarala, da bi se sedaj ob vsaki priložnosti pognal 
vanjo. Brez problemov gre v vodo tudi brez jopiča, vendar mu ga po 
navadi vseeno nadenemo. Ob zelo vročih dneh kar lebdi na vodi in se 
hladi. Po kopanju sledi še tuš za tiste, ki so preblizu, ko pride iz vode, 
pa nekaj prevalov po plaži, nato pa samo še skodela hladne vode in 
počitek v senci ob gospodarju.

Damjana Škapin

ZANIMIVOST

Povprečna starost psov ob poginu v Sloveniji 
PASMA    Povprečna starost psov 
    ob poginu/evtanaziji (leta)
AMERIŠKI STAFFORDSHIRSKI TERIER  9
ANGLEŠKI KOKER ŠPANJEL   11
BEAGLE     7
BERNSKI PLANŠARSKI PES   7
BORDERSKI OVČAR    8
FRANCOSKI BULDOG    6
LABRADOREC    10
MALTEŽAN    10
MEŠANEC     10

Vir: http://www.zurnal24.si/vizita-za-zivali/novice/starost-ko-umirajo-slovenski-psi-296087
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KAKO NAPREDUJEJO BERNSKE TAČKE POMAGAČKE
Wenaya in Fellow se s svojima vodnikoma v trenutku, ko nastaja tale prispevek, z velikim navdu-

šenjem približujeta koncu svojega pripravniškega staža. Manjkata samo še dve delovni uri, pa bomo 
pripravljeni za izpit.  

20. aprila sva oba pripravniška terapevtska para radovedno in vznemirjeno zakorakala skozi vrata 
Doma starejših občanov Trnovo in pod vodstvom mentorice Jane »prebila led«. Velikost najinih psov je 
bila za varovance doma presenečenje, dobrodušnost in pripravljenost ustreči pa prijetni del obiska. Od 
takrat smo opravili še 22 delovnih ur v različnih ustanovah: Zdravilišče Rakitna, Univerzitetni rehabili-
tacijski inštitut Soča, DSO Bokalci, OŠ Vrhovci, OŠ Majde Vrhovnik, Ekonomska srednja šola, Knjižnica 
Litija, OŠ Logatec, udeležili smo se tudi šestih javnih prireditev in pridno nabirali znanje. 

Pri določenih uporabnikih so majhni kužki z znanjem različnih trikcev in spretnosti v prednosti, 
marsikomu pa so večji psi bolj všeč. Starostnikom je bolj pri roki, če se jim približa večji pes in v nahrb-
tniku npr. prinese listek z nalogo, otroci pa se razveselijo velikih kosmatih dobrodušnežev, h katerim 
se lahko stisnejo in jih brez konca božajo. Vsi obiski so seveda skrbno načrtovani in nadzorovani. Kar 
precej inovativnosti je potrebno, da pridobiš pozornost skupine uporabnikov. Pri osebah na rehabilitaciji po hudih poškodbah ali bolezni, kjer 
program do potankosti izdela delovni terapevt, ki tudi pripravi ustrezne pripomočke, pa je naloga vodnika terapevtskega psa, da slednjega 
dobro obvlada in mu zna povedati, kaj se od njega pričakuje. Še posebej je pomembno zadrževanje določenega položaja, kar zahteva kar nekaj 
delovne kondicije in treninga.

Najbrž ni treba posebej poudarjati, da morajo biti terapevtski psi na delu vedno urejeni, čisti, sprehojeni, ravno prav utrujeni, da jih ne 
mikajo neumnosti, in ravno prav spočiti, da so razpoloženi za delo. Priprava nam vzame precej časa. Pri tem se vsi zavedamo, da delamo za 
dobrobit ljudi in sebi v veselje.

Odkar sva s Fellowom postala pripravniški terapevtski par, so najini vsakodnevni sprehodi malce drugačni: prva polovica je namenjena pro-
stemu tekanju in vohljanju po gozdu, druga polovica pa učenju. Ko sem bila že prepričana, da bernski planšar pač ni prinašalec, je to trditev 
Fellow postavil na laž: z veseljem prinaša palčke, pobira predmete, skače čez ovire in utrjuje različne ukaze.  

Društvo Tačke pomagačke letos praznuje deseti rojstni dan in vsi se veselimo dogodkov, s katerimi bomo obeležili pomembno obletnico.
V imenu Slavka Ložarja, Wenaye in Fellowa poročala

Mojca Sajovic

MALO ZA ŠALO IN MALO ZA HEC

Uroki in čarobne formule
Ste v praksi preizkusili urok za zdravje in dolgo življenje psov iz prejšnje številke na-

šega glasila? Če niste, je skrajni čas, da se lotite dela, kajti danes vam ponujamo že 
naslednjo čarobno formulo, primerno za pse, ki se bojijo neviht, petard in drugih psov. 
Lahko ga opogumite z besedami: »Vsaka pasja dlaka naj iz strahopetca naredi junaka!«

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!

Vir: Knjiga Urokov (Marjetka Jeršek, Zbirka ARIADNA, Založba DEBORA, Ljubljana, 2000)

Spomladansko potepanje po Dalmaciji
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Podjetje Energetix, Magnavel d.o.o., PE Ljubljana, 
Tržaška 116, Tel. 041 658 705

nudi za člane SKBPP 20% popust na vse izdelke, ne le na izdelke za 
živali, poleg tega pa brezplačno trajno članstvo, ki prinaša še do-
datne ugodnosti. Več informacij najdete na spletni strani podjetja 

www.energetix.si.

 
 
 
 

ZA BOLJŠO  GIBLJIVOST IN MANJ BOLEČIN 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Magneti izboljšujejo krvni obtok in oskrbo posameznih celic s kisikom ter 
hranljivimi snovmi, strupi se izločajo veliko hitreje in na bolj naraven način, 
popravlja se energijsko ravnovesje živali in tudi možnosti za samo-ozdravitev so 
večje.  

MAGNETNI  DODATKI  ZA ŽIVALI 

Prvega septembra vsako leto gredo v šolo otroci. Prvošolčki prvič, 
drugi gredo spet v šolo. Bernci (in drugi kužki) gredo v šolo kakšen 
dan pozneje, po navadi tudi septembra. Eni prvič, v vrtec za mladiče, 
v malo ali začetno šolo, drugi v višje stopnje. Prav zdajle je skrajni 
čas, da se odločimo za šolanje, ki največkrat niti ni šolanje psa, am-
pak najprej vodnika. Tudi za izkušene vodnike, ki so morda tudi sami 
inštruktorji, je primerno, če se od časa do časa odločijo za sodelova-
nje v šoli s svojim psom. Drug inštruktor, kolega, bo laže videl more-
bitne napake kot vodnik sam, pa naj bo še tako izkušen. Pasjo šolo 
velja kdaj pa kdaj ponoviti, obnoviti, vedno se naučimo kaj novega. 

Na Slovenskem je pasjih šol skoraj toliko kot sodnikov za ocenjeva-
nje zunanjosti psov. Malo večja vas, ki nima niti enega čisto svojega 
pasjega sodnika, ne more imeti posebne cene, celo pasemski klub 
(pa naj imajo še tako izkušene vzreditelje ali tekmovalce) nič ne ve-
lja, če nima v svojih vrstah vsaj enega sodnika za zunanjost. Tudi če 
ni nikoli vzrejal in nikoli tekmoval.

Pasjih šol je torej veliko, pri nas in drugod. Slovenci smo taki, da 
raje cenimo tuje kot svoje, pa čeprav je včasih naše lahko vsaj toliko 
vredno kot tuje, morda celo več. Iz tujine zadnje čase dobivam od 
prijaznih kolegov iz bratskih klubov posnetke njihovega šolanja. Na 
njih sem opazil marsikaterega bernca, ki se pripravlja na izpite, mor-
da tudi tekmovanja, ki sodijo k spoštovani kinološki klasiki. Zagreto 
se poganja na skakalnice in potem skače globoko dol na trda tla, od-
ločno zgrabi za rokav, vse, kar počnejo drugi psi, počne tudi bernski 
planšar, pa čeprav že ker dolgo ni več, kar je bil, ko je še sodeloval 
na največjih kinoloških tekmovanjih, tudi na svetovnih prvenstvih. 

Spomnim se berncev, ki so pred kakšnimi tremi desetletji prišli na 
naše Drenigove memoriale ali na kakšno svetovno prvenstvo, tudi 
vrhunske rezultate so dosegali. Bili pa so, vsaj tisti, ki so tekmova-
li, občutno lažji od naših današnjih bernskih prijateljev, denimo od 
moje Here, ki mi leži pri nogah in spremlja, kaj pišem.

Stara dobra klasika, vojaško-policijska doktrina pasjega šolanja, 
našim današnjim berncem nikakor ni pisana na kožo (prepričan sem, 
da jim tudi takrat ni bila). V marsikaterem našem kinološkem dru-
štvu, ki jim sicer gre zasluga, da je kinološka raven na Slovenskem 
kar visoka, še vedno pojejo ovratnice na zadrgo, vodnik še vedno ko-
raka kot dober star soldat ali upokojen policaj. Po večini pa smo že 
zdavnaj vstopili v novo tisočletje in veselje je opazovati nove pasje 
šole, vrtce, akademije, kakorkoli se jim že reče, ki delajo, kakor na-
rekujejo nova znanja na tem področju.

Že precej dolgo pri nas prevladujejo šole, ki prijazno in časom pri-
merno pridigajo o toplem človeškem odnosu do psa, o prijaznem šo-
lanju, o sodelovanju med psom in vodnikom, o nagrajevanju name-
sto o prisili. Nič ni več res, kar so take šole pridigale pred desetletji. 
Kakor čez desetletja ne bo več res, kar govorimo in pišemo danes.

Nekaj naših bernskih pasjih in človeških članov se je zadnja leta 
izobraževalo v nekaj zelo uspešnih in naši pasmi primernih in prija-
znih šolah, ki so lahko kinološka društva ali pa zasebne institucije. 
Slednje imajo zadnje čase posebno ceno, čeravno so tudi med njimi 
»take in drugačne«. Nekateri smo prisegali in še prisegamo na Pri-
den.si (in na Karmen Zaharijaš), pa na Švrka in druge podobne šole, 
naš klubski kolega Pero Ražman je imel s svojim Zorbo lani in pre-
dlanskim izjemne izkušnje z novo, mlajšo šolo Alfakan, ki je pravi hit 
zadnjega obdobja. Mladi strokovnjaki, ki niso ne Mehičani ne Ame-
ričani, ampak naši dekleta in fantje, vodijo šolanje na način, kakor 
ga sicer videvamo po tujih televizijah. Našega Zorbo so navdušili, ker 
so se nenehno prilagajali okolju in počutju, ga šolali v živem, real-
nem okolju, na ulici in v trgovini. Tudi v bifeju na kavici. Precej manj 
pa na poligonu, v krogu, ob strumnem korakanju in glasnih vojaških 
poveljih. 

Peter Ražman je bil prvič v pasji šoli, najprej za vzgojenega mla-
diča, kmalu potem še drugič, v nadaljevalnem tečaju, za vzgojenega 
mladega psa. Še vedno je navdušen na doseženim, tudi na razstavah, 
kjer nas zastopata z Zorbo, je zdaj veliko veliko laže kot prej. Samo 

odpoklica, ki je sicer prava zastava šole Alfakan, nista čisto osvojila. 
Pero se zdaj že zaveda, da nista kriva ne šola in ne pes, ampak vo-
dnik, se pravi Pero sam. 

Navdušen je, ker svojega Zorbe ni ničesar učil s prisilo, zato se zdaj 
tako dobro razumeta. Presenetilo ga je, ker je svojega Zorbo med šo-
lanjem spodbujal z običajno suho hrano, nič skritih slastnih in morda 
še mastnih priboljškov nista imela po žepih. Učila sta se po mestu, 
med ljudmi in drugimi psi, hodila sta po Kopru in po velikem trgo-
vskem središču v Trstu, Zorba se je navadil, da ga dandanes ne zmoti 
prav nič, kar vidi in sliši, tudi nihče, ki ga sreča. 

Pero je hvaležen je tudi, ker so najprej njega prepričali o koristno-
sti kletke, potem je on na kletko navadil Zorbo, ki se zdaj zlasti na 
razstavah v kletki počuti kot doma, tam je njegov varni brlog. 

Ko pripoveduje o svojem pasjem šolanju, Peter Ražman, ki je naša 
bernska žlahta, vsaj trikrat pove, da lahko svoje inštruktorje tudi še 
zdaj pokliče kadarkoli, še nikoli se mu ni zgodilo, da se ne bi takoj 
odzvali, da ne bi vedeli odgovora na njegova vprašanja.

Tole nikakor ni reklama za pasjo šolo Alfakan, ki gotovo sodi med 
tiste na najvišji ravni pri nas. Samo Petrove izkušnje smo prenesli in 
še katero od uspešnih šol smo omenili, ki jih cenimo, kakor cenimo 
nekatera kinološka društva, denimo KD Krim, ki šolanje na način, ki 
ga razvija  Alfakan, izvajajo še iz časov, ko zasebnih šol sploh še ni 
bilo. 

Tone Hočevar

Prvič v šolo, spet v šolo
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Nova ZHP predavanja in delavnice
Poletne počitnice se iztekajo, šola je tik pred vrati, zato je zdaj res skrajni čas, da 
si tudi pasji skrbniki naberemo novo znanje. Sezona, ki je pred nami, je razgibana 
ter pestra in prepričana sem, da bo vsak izmed vas našel kaj koristnega zase ..., 
no, za vašega psa.

SEPTEMBER bomo začeli tam, kjer smo junija končali in sicer z dvema delavnicama, Masaža psov za zdrave sklepe in hrbtenico ter delavnica 
»Popoln obrok« - obe delavnici sta čez poletje doživeli nekaj sprememb, zaradi katerih močno upam, da bodo na pse in njihove skrbnike 
delovale še bolj blagodejno.

Delavnica Popoln obrok za psa bo po novem potekala v dveh delih, pri čemer bo 2. del izključno praktičen in namenjen reševanju osnovnih 
zagat, s katerimi se pasji skrbniki srečujejo na začetku uvajanja sveže hrane. Udeležba na drugem delu seveda ni obvezna, je pa nadvse pri-
merna za tiste, ki so popolni začetniki in se jim bodo nova vprašanja pojavila komaj ob praktični pripravi obrokov.

Delavnica Masaža psov za zdrave sklepe in hrbtenico pa je v tej sezoni zasnovana tako, da jo lahko obiščete večkrat ter se tako intenzivno 
in pod strokovnim vodstvom Špele Suhač lažje osredotočite na določeno težavo, s katero se srečuje vaš kuža. Redni obiski so torej primerni 
predvsem za tiste pse in njihove skrbnike, ki se srečujejo s kroničnimi težavami, povezanimi z gibanjem. Delavnica je sicer primerna za vse, ki 
bi sicer radi psa pravilno zmasirali ter tako poskrbeli za zdrave sklepe, hrbtenico, gibanje.

OKTOBER bomo začeli tam, kjer se vse začne in konča: v čerevsju. Že vrabčki na strehah čivkajo, da je osnova zdravja zdrav imunski sistem 
in da se ta začne v črevesju; če tam znotraj ne deluje vse tako, kot mora, se to lahko navzven izrazi v obliki najrazličnejših težav, ki smo jih 
sprejeli kot del normalnega življenja s psom: kožne težave, glivična vnetja, težave z jetri, notranjimi in zunanjimi paraziti ... Čeprav je osnova 
vsega zdrava in sveža prehrana, lahko imunski sitem podpremo na različne načine, med drugim z efektivnimi mikoroorganizmi, homeopatijo 
in fitoterapijo, o čemer nam bo več povedala Tanja Kresnik, energijska osteopatinja, ki svoje delo z živalmi dopolnjuje z zoofarmakognozijo, 
številnimi zelišči in drugimi dopolnilnimi metodami zdravljenja.

Da pa ne bomo vedno samo o reševanju že nastalih težav, sva z Manco Černigoj pripravili SEMINAR: Od razposajenega mladička do samoza-
vestnega psa (in zadovoljnega skrbnika!), na katerem se bomo osredotočili na mladičke in mlade pse ter na vse, ki o psu komaj premišljujete. 
Uvodoma bomo spoznali nekaj temeljnih načel in »želja«, ki jih moramo upoštevati pri izbiri psa, nadaljevali pa z izhodišči, ki jih mora poznati 
vsak (bodoči) pasji skrbnik: zakaj pes ni volk, kako prepoznati primarne odzive(5F – fight, flight, fool around, freeze), kako ravnati v teh pri-
merih? Pred »vzgojo in šolanjem«, od katere vsi pričakujemo čudeže in rešitve za pogoste težave, moramo v prvi vrsti skrbniki psov poskrbeti 
za fizično in psihično zdravje psa – poleg klasične oskrbe bomo spoznali tudi nekatere dopolnilne rešitve. Kaj pa moramo upoštevati pri vzgoji, 
šolanju, zakaj teorija dominance ne drži in kako na psa vpliva že izbira osnovne opreme? Manca je inštruktorica in zagovornica alternativnih 
pristopov šolanja in vzgoje psov, z bogatim naborom izobraževanj pri nas in v tujini.

Spomladansko potepanje po Dalmaciji
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Doma narejena pasja zobna krema

Potrebujemo:

1/4 skodelice zmletih jajčnih (surovih) lupin
1-3 jedilne žlice kokosovega olja (hladno stiskanega)
1 jedilna žlica jedilne sode
1 kapljica eteričnega olja peperminta

Navodila:

Če zberete vse jajčne lupine naenkrat, jih na hitro posušite v pečici (15-20 min pri 200°C). Če jih zbirate dalj časa, jih sproti 
splaknite in shranjujte na zraku, kjer se posušijo. V tem primeru sušenje v pečici ni potrebno. 
Jajčne lupine zmeljite v fin prah (npr. s kavnim mlinčkom ali paličnim mešalnikom), dodajte sodo in kokosovo olje – olje 
dodajajte toliko časa, da dobite ustrezno maso. Kanite še kapljico eteričnega olja, vse skupaj dobro premešajte in zobna 
krema je pripravljena.

Očitno je zelo okusna – pri nas jo moramo med pranjem zob zapirati, sicer jo naš kuža poje kar iz lončka …

Barbara Šolc

Vir: Dogs Naturally Magazine

• Delavnica: Popoln obrok, 23. 09. 2017 ob 10. uri

• Delavnica: Masaža psa za zdrave sklepe in hrbtenico. 30. 09. 2017 ob 10. uri

• Predavanje: Naravne rešitve za zdrav imunski sistem psa, 7. 10. 2017, ob 17. uri

• Seminar: Od razposajenega mladička do samozavestnega psa, 21. 10. 2017, ob 10. uri

• Predavanje: Na naraven način do zdravih sklepov in hrbtenice,  18. 11. 2017, ob 17. uri

• Delavnica: Akupresura, Bachove esence in stres, 24. 11. 2017, ura bo sporočena naknadno

• Predavanje: Ali poznaš in razumeš svojega psa?, 2. 12. 2017 ob 16. uri

NOVEMBER bo v znamenju gibanja, ali bolje rečeno –  (reševanja) težav z gibanjem. S Špelo Suhač bomo ponovili predavanje Na naraven 
način do zdravih sklepov in hrbtenice, ki je bilo marca izredno dobro obiskano in razprodano. Težave z gibanjem bomo spoznali z druge per-
spektive, izvedeli, kaj vse lahko za preventivo in kurativo naredimo popolnoma sami, kako izberemo primerne dodatke k prehrani in podporne 
terapije. Predavanje je primerno tako za tiste, ki se s težavami že srečujete ali pa vas zanimajo preventivne rešitve. Predavanje se odlično 
dopolnjuje s Špelino delavnico Masaža psov za zdrave sklepe in hrbtenico. Špela Suhač je veterinarka in energijska osteopatinja po Salomonu, 
vključena je tudi v 3-letni študij homeopatije za živali.

November je prav tako idealen mesec, da se pripravimo na stresen december. Simona Šanc nam bo na praktični delavnici Akupresura, 
Bachove esence in stres pokazala akupresurne dotike, kombinirane z Bachovimi esencami, ki bodo pomagali pri umirjanju psa v stresnih situ-
acijah. Dotiki, ki jih bomo spoznali, so preprosti in jih bomo brez težav lahko izvajali doma ter tako lažje pomirili kužka.

DECEMBER je čas, ko se bomo vrnili »h koreninam«. Alja Willenpart nam bo poskušala odgovoriti na  videz preprosto vprašanje, kaj je pes in 
kakšne so njegove osnovne potrebe. Vsi menimo, da ji poznamo, pa vendar: ali res vemo, zakaj pes koplje luknje, pobira hrano po tleh in nam 
življenje greni z obnašanjem, zaradi katerega smo ga včasih pravzaprav cenili? Alja nam bo med drugim predstavila, zakaj hranjenje izključno 
iz roke lahko privede do težav, od kod prihaja ločitvena tesnoba in zakaj je socializacija tako zelo pomembna. Na koncu pa bomo spoznali nekaj 
idej za bolj prijetno življenje s psom, kot sta recimo možnost izbire in primerna mentalna stimulacija. Alja Willenpart je inštruktorica v pasji 
šoli ZA PSA, ki se izobražuje pri svetovno znani kinologinja Turid Rugaas.

Mesta na predavanjih, delavnicah in seminarju so omejena, zato priporočam pravočasno prijavo. Točni datumi izobraževanj bodo znani v 
prihodnjih dneh, zato priporočam, da se naročite na obvestilo o terminu. Obvestilo o terminu je točno to, kar piše in ne pomeni, da vas bom 
vsak teden zasipala z e-novicami  🙂

Cena predavanja = 18 €, cena delavnice/seminarja je 45 €.  Cena za člane ZHP kluba: predavanje 15 €, cena delavnice/seminarja je 40 €.
Prijave in informacije na https://www.zdravahranazapse.si/zhp-klub/ (Lena Gregorčič).
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DNK PROFIL
Kot smo vas že nekajkrat obvestili preko spletne pošte, Kinološka zveza Slovenije s 1.9.2017 uvaja obvezno izdelavo DNK profila za 

vse pse/psice v vzreji in za vse mladiče, pripeljane iz tujine, za katere lastnik želi vpis v Slovensko rodovno knjigo. DNK profil morajo 
predložiti tudi vzreditelji za podaljšanje vzrejnega dovoljenja in za plemenjake iz tujine.

Kaj je DNK profil?
Profil DNK je unikaten molekularni prstni odtis, ki se v času življenja ne spreminja in nam omogoča nedvoumno identifikacijo živali ne 

glede na njeno starost. Uporaben je tudi za določanje starševstva, za dokazovanje identitete pri izgubi ali kraji psa.

Izdelava DNK profila za potrebe Kinološke zveze Slovenije 
EVG, molekularna diagnostika, Taborska ulica 8,  2000 Maribor  

Slovenija, + 386 (0)40 566 273

info@eurovetgene.com ; EVG@facebook

Članom Kinološke zveze Slovenije nudijo izdelavo DNK profila po posebni ceni 34,00 EUR. Pogoji za pridobitev posebne cene:

• Naročilo oddano na posebnem obrazcu, objavljenem na spletni strani EVG

• Vzorec krvi

• Dokazilo o članstvu v KZS

V vseh ostalih primerih se storitev zaračuna po ceniku, objavljenem na spletni strani EVG in znaša 42,00 EUR. Vzrediteljski popust se 
za izdelavo DNK profila ne upošteva.

Izvid prejme izključno naročnik testa, ki ga sam predloži KZS.

Več o genetskih testih lahko preberete tudi v reviji Kinolog št. 7-8/2017.

Genski testi pri bernskih planšarskih psih 
K pisanju tega prispevka nas je spodbudila raziskava, ki jo za naslednji simpozij o zdravju psov (potekal bo septembra v Franciji) pripravlja 

mednarodna delovna skupina za bernske planšarske pse, v kateri sodeluje tudi naš klub. Našega in sorodne klube v drugih državah so povpra-
šali po vzreji in zdravju naših psov, zanimalo pa ji je tudi, katere genske teste izvajamo. 

V nadaljevanju zato opisujemo nekaj bolezni, ki jih je mogoče z genskimi testi uspešno diagnosticirati.

Von Willebrandova bolezen (vWD) je najpogostejša prirojena motnja strjevanja krvi. Poznamo 3 tipe, med seboj se razlikujejo po težav-
nosti bolezni. 

Najpogostejši je tip 1, ki je tudi najmilejša oblika bolezni in na katerega se spodaj opisani podatki nanašajo. Bolezen se pokaže kot krvave-
nje iz sluznic, smrčka, dlesni ali vagine, kri v blatu in urinu. Lahko se pojavi tudi (pre)dolgo krvavenje po operacijah ali poškodbah.  

Glede na raziskavo, opravljeno leta 2005 v ZDA, se omenjena motnja že pojavlja tudi pri bernskih planšarskih psih. Čeprav nimamo podatka, 
na kako velikem vzorcu je bila raziskava opravljena, je rezultat sledeč: 83 % testiranih berncev je bilo brez genske motnje, 16 % jih je bilo 
prenašalcev, 1 % pa je dejansko imel bolezensko izraženo motnjo. Izražena genska motnja pomeni, da ima pes dve kopiji mutiranega gena in 

Spomladansko potepanje po Dalmaciji
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je prenašalec bolezni brez izjeme. Prenašalec ima en mutiran gen in en nepoškodovan gen, nima bolezenskih znakov, bo pa v 50 % prenašalec 
spremenjenega gena. Psi brez prisotnega mutiranega gena niso prenašalci bolezni in za njo ne morejo zboleti. 

Degenerativna mielopatija (DM SOD1A in DM SOD1B) je degenerativna bolezen hrbtenjače. 

Pri tej bolezni pride do paralize zadnjega dela. Kuža izgubi koordinacijo zadnjega dela, ki vodi v paralizo, ne zmore več zadrževati urina in 
blata, kasneje se lahko pojavi še šibkost prednjih okončin. Bolezen se pojavi med osmim in štirinajstim letom starosti. Po podatkih naj bi bilo 
61 % populacije bernskih planšarskih psov v ZDA in 41 % populacije v Evropi prenašalcev bolezni tipa SOD1A; 7 % populacije v ZDA in 12 % 
populacije v Franciji pa prenašalcev tipa SOD1B. 

Pes, ki je nosilec gena, ne zboli, a če se pari z drugim nosilcem, je verjetnost, da bodo mladiči zboleli, 25-odstotna, da bodo prenašalci 
gena pa 50-odstotna. 

Histiocitni sarkom (HS) je zelo agresivna in smrtna oblika raka. Doleti nekje 15-25 % bernskih planšarskih psov in je gensko pogojena 
bolezen. Histiociti so bele krvničke, ki skrbijo za delovanje imunskega sistema in se nahajajo v limfnih žlezah in organih (vranica, ledvica, 
pljuča). Bolezen izbruhne pri starosti približno 6,5 let in je izredno agresivna – v manj kot 40-ih dneh se moramo od našega ljubljenčka po-
sloviti. Zdravila še ne poznamo. 

Kar zadeva teste za navedene bolezni, zaenkrat nismo zasledili, da bi bil katerikoli od njih obvezen za pridobitev vzrejnega dovoljenja. Jih 
pa veliko ozaveščenih vzrediteljev toplo priporoča – predvsem zato, da preprečimo paritve med prenašalci genov, kar bi sicer močno povečalo 
možnost obolenja. 

Za konec pa še (spodaj podpisani sicer neljub) opis Švicarjev o življenjski dobi berncev: 

'Three years a young dog, three years a good dog, three years an old dog … all else is a gift from God' 

(tri leta mlad pes, tri leta odrasel pes, tri leta star pes ... vse ostalo je Božji dar!) 

Na vseh nas je, da Božji dar raztegnemo kot elastiko in omogočimo našim kosmatim kepam tako dolgo življenje, kot si ga zaslužijo! 

Barbara Šolc 

Primeri dobrih praks v tujini
Izvajanje genskih testov tudi v tujini večinoma ni obvezno, med prispelimi odgovori pa smo vendarle našli 

nekaj primerov dobrih praks. Med njimi vsekakor izstopa Avstrija, kjer  je testiranje za DM (predvsem SOD1A) 
obvezno. S tem zagotavljajo, da nobeden od tam rojenih mladičev nima te bolezni. Švica testiranje za DM SO-
D1A priporoča vsem plemenjakom in plemenkam, Švedska pa priporoča testiranje za HS in je v lanskem letu 
izvedla kar 140 testov.

Spomladansko potepanje po Dalmaciji
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KUPUJEMO ZA VAS
1. Spomladanski boj proti klopom

Na tržišču se je letos pojavil nov naraven proizvod, ki nam je uspešno pomagal v spomladanski bitki proti klopom. Pršilo proti klopom 
CAY je ročno narejeno iz naravnih izvlečkov zelišč:

umiljeno kokosovo olje: ščiti dlako pred lomljenjem in jo navlaži, preprečuje naseljevanje klopov
glicerol: doda dlaki lesk in pomaga pri obnavljanju
izvleček bazilike: odganja klope in izboljša izrast dlak. Uravna izločanje maščobe v dlačnem mešičku in okrepi dlake
izvleček timijana: odganja bolhe in klope ter deluje protibakterijsko
eterično olje cimeta: odganja klope in bolhe
izvleček atlantske cedre: odganja klope, poživi prekrvavitev kožuha
izvleček limonske trave: odganja klope in bolhe, uravnava izločanje loja in vrača kožuh v naravno ravnovesje
izvleček poprove mete: odganja klope in bolhe, poživi kožuh
izvleček limone: odganja klope
eterično olje geranije: odganja klope
Olja preverjeno odganjajo klope in zatrejo njihov razvoj. Pršilo proti klopom je povsem brez dodatkov kemičnih snovi, kar pomeni, da 

je za vašega kužka povsem neškodljiv.
Ko svojega psa božate in negujete, ste v tesnem stiku z njegovim kožuhom. Posledično pa tudi s sredstvom, ki ga uporabljate proti 

klopom. Poskrbite, da niti vi, vaša družina in vaš kuža ne boste v stiku s škodljivimi kemikalijami, ki se konstantno kopičijo v prostoru, 
kjer se kuža nahaja.

Izbrana zelišča v pršilu odganjajo klope in drug mrčes ter preprečujejo njihov razvoj. Pršilo se odlično obnese tudi v boju z bolhami. In 
ne samo, da odganja nevarne insekte – blagodejno vpliva tudi na kožuh. Preverjena kombinacija zelišč poskrbi za močne in sijoče dlake, 
spodbuja njihovo pravilno izraščanje in kožuhu povrne naravno ravnovesje.

Kožuh je največji organ vašega psa, skozenj snovi prehajajo v njegovo telo. Privoščite mu najboljšo zaščito s Cvetkinim naravnim 
pršilom proti klopom.

Vir: http://zelisca-cvetka.si/izdelek/zeliscno-prsilo-proti-klopom-cay/ , kjer lahko izdelek tudi naročite po ceni 10,90 € za 250 ml. 
Mi smo ga sicer uporabljali vsak dan pred odhodom v gozd, po navodilih je dovolj uporaba 1 x tedensko. Prelili smo ga v finejšo razpr-

šilko, da je bila poraba manjša, a bolj učinkovita.

2. Krtače za sesanje dlake
Dirt Devil Fello Turbo

Na spletni strani zoohit.si smo odkrili cenovno ugoden nastavek za cev sesalca. Namenjen je za sesanje dlake, ta krtača vam namreč 
omogoča, da iz tepiha odstranite tudi najmanjše delce prahu in živalsko dlako. Turbo krtača zaradi inovativnega vrtljivega krtačnega 
valja menda temeljito počisti tudi laminat, parket ali ploščice. 360°-vrtljiv navoj in lahka kolesca zagotavljajo enostavno upravljanje 
in doseg do najbolj nedostopnih kotov. Lahko se odpre in enostavno očisti, kar je velika prednost v primerjavi z navadnim nastavkom 
sesalnika. Tudi neodvisen test proizvoda s strani inštituta Hanse Control potrjuje »zelo dobro« zmogljivost Dirt Devil krtače. 

Lastnosti : 
• Idealna za dlako hišnih ljubljenčkov: vrtljivi krtačni valj z efektivnim nastavkom
• Fleksibilna uporaba: primerna za vse običajne sesalnike za prah s premerom cevi od 32 mm do 35 mm (razen Vorwerk in Dyson)
• Pazljivo in kotno čiščenje: varovalna letev za pohištvo
• Enostavna za uporabo: vrtljiva 360° in lahka kolesca
• Enostavna za očistiti: zgornji pokrov se odpre z zaskočnim zapiralom
• 24 mesecev garancije
• Barva: črna/prozorna
• Material: trda plastika
• Skupna velikost: Š 25,5 x V 20,8 cm
Opozorilo: krtača za živalsko dlako ni primerna za zelo kosmate preproge.
Nakup opravite na tej spletni strani http://www.zoohit.si/shop/macke/skatle_za_pesek_in_nega/sesalci/591216, cena je 16.99 €.

Fur Eater
Druga možnost je nastavek Fur Eater, pri katerem že ime pove, da tako temeljito odstranjuje dlako, kot bi jo pojedel. Gre za revoluci-

onaren nastavek za sesalce, s katerim lahko enostavno in učinkovito odstranite dlake iz vašega avtomobila in drugih površin, sedežne 
garniture, odej, oblek in drugih površin. Nastavek deluje tako kot nastavek za sesalnik kakor tudi samostojno kot navadna krtača. 
Posebno oblikovane gumijaste ščetine omogočajo, da enostavno odstranite še tako trdovratne dlake. Nastavek je izdelan iz odporne 
ABS plastike, ki omogoča tudi enostavno čiščenje z vodo in milom.

Tehnične podrobnosti: premer cevi: 32–35 mm, material: ABS plastika
Izdelek boste našli tukaj: https://www.mimovrste.com/sredstva-za-ciscenje-avta/webhiddenbrand-fur-eater-nastavek-za-

-sesalnik?tab=discussion, cena znaša 23,90 €.
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Naša tradicionalna prvomajska bernska karavana je letos po šti-
rih letih raziskovanja Istre krenila na novo lokacijo -  v Dalmacijo. 
Radovedno smo se odpravili na pot, ki nas je iz deževne in hladne 
Slovenije vodila soncu in morju naproti. 

Na prvi turistični točki smo bili znova navdušeni nad človekom, ki 
je razsvetlil svet. Ja, uganili ste! Prva postaja karavane je bil obisk 
Spominskega centra Nikola Tesla v Smiljanu pri Gospiću, kjer smo si 
ogledali rojstno hišo in muzej enega najpomembnejših izumiteljev 
in največjih genijev, Nikole Tesle. Njegova odkritja so bila daleč pred 
svojim časom in še vedno vplivajo na sodoben tehnološki razvoj.

Naš cilj v kraju Miletići smo dosegli z nasmeškom na obrazu. V 
apartmajih Vile 4m, ki ležijo v mirnem zalivu na robu vasi v bližini Pa-
škega mostu, smo imeli vsi veliko prostora za prijetno bivanje. Raz-
gled na morje in najjužnejšo točko otoka Pag je bil navdušujoč. V so-
sednjem hotelskem delu sta nas pričakala prijazno osebje in okusna 
domača hrana. Sledil je prvi sprehod po prodnati plaži in naši berniji 
so si prvič zmočili tačke. Prvi dan smo zaključili v romantičnem slogu, 
saj smo skupaj z našimi kosmatinci s terase opazovali čudovit sončni 
zahod.

Naslednje jutro nas je Zadar pričakal v soncu. Z berniji, ki so pri-
tegnili veliko pogledov in bili posledično deležni božanja, smo se ob 
nežni morski sapici sprehodili po starem mestnem jedru in zaokro-
žili po 'Pozdravu soncu', ki ga sestavlja tristo večplastnih steklenih 
plošč s kamnitimi kockami, na katerih je prikaz vseh planetov Sonč-
nega sistema in njihove poti. Skupaj z berniji smo radovedno pri-
sluhnili zvokom edinstvenih morskih orgel, ki so pravi arhitektonski 
čudež, zgrajen v podmorskem delu mestne rive. Valovi s kroženjem in 
prehajanjem skozi glasbene cevi, postavljene pod morjem, ustvarjajo 
neverjeten zvok. Nad tovrstno morsko glasbo smo bili navdušeni.

Obisk Nina, najstarejšega hrvaškega kraljevskega mesta, nas je 
popeljal daleč nazaj v njegovo bogato zgodovino. Naseljevali in za-
znamovali so ga Iliri, Rimljani ter hrvaški kralji, princi in škofi. Nin 
leži na manjšem otočku sredi plitve lagune, zato so tu plaže ene 
najlepših v Dalmaciji. Našli smo tudi prijeten gozdiček za sproščujoč 
piknik.

Zadnja izletniška točka bernske karavane 2017 je bila na otoku 
Pagu. Po vožnji čez Paški most smo se najprej ustavili v mestu Pag, 
ki je krasno renesančno mesto morske soli in paške čipke. Vzdušje 
je bilo že prav poletno, zato se je naša bernska veseljakinja Fanchi 
odlično počutila s svojo novo poletno frizuro. Senco in osvežitev smo 
poiskali na osrednjem paškem trgu. Popoldne smo izlet nadaljevali s 
piknikom na obali v Šimunih. Ta pogumni so celo plavali, večina pa 
nas je namočila le noge in tačke.

Odnos med človekom in psom je večplasten. Skozi zgodovino in 
razvoj tega odnosa v boju, pri delu, prevozu, reševanju ponesrečen-



- 2/201712

MOJ BERNI – glasilo Slovenskega kluba za bernske planšarske pse, št. 2/2017. 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

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.

cev, zabavi nas je strokovno - kot na vsaki karavani doslej - popeljal 
veterinar Peter Levstek. Med drugim smo izvedeli, kako psi rešujejo 
ponesrečene pilote, in še marsikaj zanimivega ter koristnega za našo 
vez z bernijem. Sledila je živahna izmenjava naših zgodb, izkušenj, 
mnenj. 

Prvega maja smo se tudi letos najprej posladkali s slastno rojstno-
dnevno torto, saj je bil slavljenec Jure tudi tokrat med nami. Ob od-
hodu domov smo naše štirinožce - Brooklyna, Farosa, Fellowa, Fino, 
Fanchi, Tally in Wenayo - zbrali na kup in nastale so krasne fotogra-
fije. Lepo jim je bilo skupaj, nam pa z njimi. Pridružite se naslednji 
karavani in pripeljite svojega bernija!

Utrinke s karavane smo sproti objavljali na Facebook strani klu-
ba (#SKBPPkaravana) in hvala vsem, ki ste nas spremljali z všečki in 
komentarji. 

Življenje je lepo, z berniji pa je še lepše.  :-)
Mateja Pečar


