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ŠE ZADNJE LETOŠNJE VABILO
Kot vsako leto bomo tudi to zaključili skupaj v veselem razpo-

loženju in z našimi berniji seveda. Zato vas vabimo na veselo mi-
klavževanje, ki se bo dogajalo v soboto, 3. decembra v gostišču 
Ulipi (naslov smo našli kar na naši spletni strani v rubriki »Ber-
niji dobrodošli«!) v Zečah pri Slovenskih Konjicah. Po avtocesti 
Ljubljana – Maribor se boste pripeljali do priključka Slovenske 
Konjice, kjer zavijete proti Konjicam in Zrečam. Zeče se nahajajo 
3 km iz Konjic.

Ob 11. uri se bomo zbrali na parkirnem prostoru gostišča,  
nato pa skupaj nadaljevali pot proti Rogli in si, odvisno od vre-
menskih razmer, privoščili prijeten sprehod.

Ob 13. uri se bomo vrnili v gostišče Ulipi, kjer nas bo čakalo 
kosilo.

Čas obdarovanja seveda ne more miniti brez daril, zato smo 
za člane kluba pripravili prav posebnega: strokovno predavanje 
»ABC homeopatije« z dr. Majo Holeček, ki je doktorica veteri-
narske medicine in homeopatinja, pa tudi predsednica Sloven-
skega veterinarskega homeopatskega društva in zagotovo ose-
ba, ki ima največ zaslug za širjenje homeopatije v veterinarski 
praksi pri nas. Ponosni smo, da bo naša gostja to popoldne.

Da bo ponudba popolna, bomo poskrbeli, da bo na voljo tudi 
nekaj izvodov najnovejše knjige »Naši psi – zdravi s pomočjo ho-
meopatije«, odličnega priročnika, ki je izšel letošnjo pomlad in 
ki ga boste resnično z navdušenjem vzeli v roke. Za nas bo ta dan 
15% cenejši kot običajno in bo stal 29,75€.

Tudi letos vas bomo povabili, da namesto darilc prispevate 
v Bernijev sklad, cena za aperitiv, malico in kosilo znaša 12€ po 
osebi, vaše prijave pa pričakujemo na tel. št. 041 63 16 16 (Moj-
ca), 041 659 621 (Meta) ali 070 848 274 (Zoran & Hugo) oziroma 
na e-naslovu bernski.klub@gmail.com. Miklavževanje bo v vsa-
kem vremenu. 

Ne pozabite: rok za prijavo je sobota, 27. november!
Prijazno vabljeni!

Za UO SKBPP  Mojca Sajovic

NAŠ KLUB JE SPET ZDRUŽIL 
MOČI IN SE PREDSTAVIL V 
GROSUPLJEM
Grosupeljski župan dr. Peter Verlič je na 
zadnjo septembrsko soboto povabil vsa 
društva v občini na predstavitev in druže-
nje z domačini

Seveda smo se z našimi bernčki radi odzvali povabilu in v megle-
nem jutru bogato opremili našo stojnico na osrednji grosupeljski 
ulici. Jutro se je že prevešalo v prijazen dan, ko smo se v povorki 
napotili med množico v drevoredu: Adisu, ki je vlekel voziček in prvi 
požel aplavz starih in mladih, sta sledili Ola in Berry, nato pa po vrsti 
Eros, Wenaya, Asta, Fellow, Jilly.

Naši bernčki niso očarali le gledalcev, ampak tudi župana dr. Ver-
liča, ki je dobil v dar simbolično »bernsko« darilce.

Mojca Sajovic
Foto: Jože Miklič
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JANUARJA VSI VABLJENI NA KLUBSKO  
RAZSTAVO NA LJUBLJANSKO  
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE

Dobro leto je minilo od naše klubske »specialke« v okviru Evropske razstave psov v Celju. 
EUROBERNER 2010 smo ji dali ime in zelo ponosni smo nanjo, saj smo se pri organizaciji res po-
trudili. Odlične možnosti na Celjskem sejmu, dobra izbira sodnikov in velik odziv razstavljavcev 
so omogočili, da smo zadovoljni zapuščali Celje. 

Danes naš klub stoji pred novim izzivom: odločili smo se za organizacijo klubske razstave v 
Ljubljani, natančneje v okviru razstave CACIB Ljubljana. To je tradicionalna dvodnevna razsta-
va, ki jo bo 14. in 15. januarja 2012 organizirala Kinološka zveza Slovenije. Prvi dan razstave v 
popoldanskem času pa bo prostor namenjen šestim klubom, ki bodo izbirali svoje klubske prva-
ke. Eden od njih je tudi naš Slovenski klub za bernske planšarske pse. Vse navedeno pomeni, da bo v dveh razstavnih dneh nekaj najlepšim 
mogoče doseči tri lepotne nazive. Za večino pa je klubska razstava prijetno druženje ob razstavnem ringu, nova izkušnja v njem, prilo-
žnost, da predstavimo svoje bernije v sproščenem vzdušju in tudi njih kaj novega naučimo. 

Na razstavi lahko sodelujejo vsi psi z veljavnim FCI rodovnikom, bolni psi, kastrirani samci in visoko breje samice na razstavi ne smejo 
sodelovati. Rodovnike psov, ki smo jih pripeljali iz tujine, je potrebno pred razstavo (vsaj tri tedne prej) skupaj s fotokopijo članske izka-
znice poslati na KZS, da izvedejo vpis v Slovensko rodovno knjigo (SLR). Cena vpisa je 38 € + poštnina.

Veseli smo, da se je našemu vabilu odzval predsednik KZS mag. Blaž Kavčič, ki bo sodil na naši razstavi. Hkrati pa lahko napovemo, 
da je pokrovitelj razstave zastopnik hrane PURINA PRO PLAN,  ki jo za svoje bernije kupuje veliko naših članov. S skupnimi močmi bomo 
poskrbeli za kakovostno prireditev in prijetno razpoloženje, vas pa vljudno vabimo, da se nam s svojimi kosmatinci pridružite v naših 
prizadevanjih. 

Ne oklevajte z vprašanji, saj vam je vodstvo kluba in izkušeni razstavljavci vedno na voljo za pomoč in nasvet. Vaše prijavnice pričaku-
jemo do 15. decembra.

Nasvidenje v Ljubljani!

Janez Valič, predsednik prireditvenega odbora

IZID IZREDNE VOLILNE SKUPŠČINE 1.10.2011
Na prvi oktobrski dan, ko smo se zbrali zaradi jesenskega klubskega piknika, se je 

hkrati odvijala tudi naša izredna volilna skupščina. Izpraznjeni sta bili namreč dve me-
sti, eno v nadzornem odboru in drugo v disciplinski komisiji.

V kandidacijskem postopku je kandidacijska komisija prejela dve kandidaturi v skla-
du z določili statuta, ugotovila je tudi, da oba kandidata izpolnjujeta pogoje in sta pri-
pravljena na delo v omenjenih organih kluba. Z veseljem vam ju danes predstavljamo.

Josip Mihelčič iz Hočevja nad Krko je član kluba dve leti, sicer pa spremlja svoji de-
kleti, soprogo Milico in psičko Taro pri klubskih dejavnostih skoraj deset let. Toliko je 

namreč stara njuna pasja lepotica. 
Josip povsod, kjer se pojavi, trosi 
pozitivno energijo, poskrbi za dru-
žabnost in, kjerkoli le more, tudi za 
kulinarično plat dogodka. Letošnji 
potniki za Poreč ne bomo pozabili 
njegovega gostoljubja in vodenja po 
poreškem zaledju niti njegovih ribic 
v marinadi. Njegov zaščitni znak je 
gibanje in dogajanje, to se pa po-
zna tudi Tari, ki je kljub častitljivim 
letom še vedno v odlični kondiciji. 
Josip ima organizacijske, pedagoške 
in vodstvene sposobnosti tako, da mu 
delo v disciplinski komisiji – za katerega upa, da ga bo čim manj – ne bo predstavljalo ni-
kakršnih težav.

Tone Burjak je z nami že nekaj časa, z Ireno in Timonom so skupaj uživali dolgo vrsto 
let, zdaj pa jima družbo (in včasih tudi skrbi) dela Per Aspera Ad Astra Faros. Tone deluje 
navzven zelo odločno, kar je za člana nadzornega odbora nujno potrebna lastnost, vendar 
je v resnici mehka duša, kar bi zagotovo potrdil njegov Faros. Zlepa mu ne zmanjka idej, 
tudi besed ne, zato je vedno zaželena družba. Ker je svojo aktivno poklicno kariero obesil 
na klin, bo lažje namenil nekaj svojega časa za prebiranje klubskih aktov, predvsem pa se že 
veseli, da bo lahko pod drobnogled vzel naše finančno poslovanje. 

Mojca Sajovic
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KOLEDAR DOGODKOV 2012*
januar

14.1.,15.1.: CACIB Ljubljana + CACIB Tromostovje (Kinološka 
zveza Slovenije)

14.1.: Klubska specialna razstava v okviru CACIB Ljubljana 
(sodnik: mag.Blaž Kavčič)

POKROVITELJ 
SPECIALNE 
RAZSTAVE

marec
31.3.: Spomladanski vzrejni pregled za BPP, Štajerska (DVK za 

BPP)

april
15.4.: 3. državna razstava CAC Barje (KD Barje)

maj
19.5.: Avstrijska klubska razstava Weltsieger-Klubausstellung 

2012, Salzburg
Sodniki: g. Jochen Eberhardt (D), ga. Satu Ylä-Mononen (FIN), 

ga. Regina Rieger (A)
20.5.: World Dog Show 2012, Salzburg
27.5.: CAC Hrušica (KD Fido, Hrušica)

junij
16., 17.6.: 16.1.: CACIB Bled I + II (Kinološka zveza Slovenije)

julij
1.7.: CACIB Lendava (KD Lendava)

avgust
26.8.: CAC Trbovlje

september
22.9.: Jesenski vzrejni pregled za BPP, okolica Ljubljane (DVK 

za BPP)
22., 23.9.: CACIB Maribor + CACIB Pohorje (KD Maribor)

oktober
13.,14.10.: CACIB Koper I + II (Kinološka zveza Slovenije)

november
10., 11.11.: CACIB Vrtojba + Šempeter (ŠKD Vrtojba)

december
15., 16.12.: CACIB Celje Winter Winner I + II (Klub 5)

*Predvideni datumi še čakajo na potrditev UO KZS.

Zlati jubilej za VSSÖ
Abraham je dogodek, ki ga je vredno obeležiti in tako so se od-

ločili tudi naši severni sosedje. Pred 50.leti, natančneje 19. febru-
arja 1961, je Richard Kirschbichler v Salzburgu skupaj s tridesetimi 
somišljeniki, lastniki psov švicarskih planšarskih pasem, ustanovil 
»Verein für Schweizer Sennenhunde in Österreich«. Kljub prerani 
smrti pobudnika in ustanovitelja je klub nadaljeval začrtano pot in 
postal eno največjih kinoloških združenj v Avstriji, saj danes šteje 
preko 600 članov.

Zadnji vikend v avgustu  je bila organizirana dvodnevna razsta-
va, v soboto kot memorial Richardu Kirschbichlerju, v nedeljo pa v 
čast 50. letnemu jubileju kluba. Prijavljenih in razstavljenih je bilo 
preko 200 psov, od tega seveda daleč največ berncev. Na športnem 
stadionu se je v prelepi dolini Spital am Phyrn zbrala švicarska pasja 
smetana iz vse Evrope. Slovenci smo se pokazali tako v vleki vozič-
kov (žal brez zastopnikov iz našega kluba), kot tudi na razstavnem 
podiju, vendar pa v porazno nizkem številu: 1 samec v razredu naj-
mlajših, 1 psica v razredu odprtih in 1 psica v razredu šampionov. 
Pogrešala sem nekatera »velika« imena slovenske vzreje, navseza-
dnje je bila razstava locirana dokaj blizu, vajeni pa smo se it kazat 
tudi precej dlje.

Pisano zastopana sodniška druščina v zasedbi Stindl (A), de Jong 
(NL), Klindrup (NL) in Ramsing (DK) je imela kaj videti in čakalo jih 
je naporno delo.Konkurenca je bila velika, v razredu odprtih se je 
v soboto pokazalo 22 psic.Moja Nora se je kot edina predstavnica 
SKBPP odlično odrezala, prejela modri trakec in bila izločena v za-
dnjem krogu za končno razvrstitev. V nedeljo pa še toliko bolje, saj 
je bila med 26 razstavljenimi psicami v razredu odprtih uvrščena na 
odlično 4.mesto, poleg tega pa je bila z dobrimi sedmimi leti najsta-
rejša v tej kategoriji.  

CAC in zmaga sta pripadla impozantni Hadise van't Stokerybos, 
krasni psici iz Belgije, ki je kasneje dosegla še BOB. Naj omenim, da 
je slednja čez en teden zasluženo postala tudi Evropska prvakinja v 
Leeuwardnu na Nizozemskem.

Vreme nam je služilo skoraj čez celotno srečanje, v soboto popol-
dne je konec razstave zmotilo rahlo deževje, kar pa ni pokvarilo tudi 
družabnega večera v hotelu Sperlhof, ki se ga je udeležilo približno 
250 ljudi. Predstavniki različnih klubov po Evropi so čestitali pred-
sedniku Gerhardu Kunzu ob jubileju, nekateri so posebej za to prilo-
žnost tudi prispevali pokale za različne kategorije na razstavi, mor-
da je bil med njimi prav ogromni švicarski kravji zvonec, namenjen 
najlepšemu predstavniku med bernci, tudi najbolj posrečen. 

Takšni dogodki mi zmeraj znova dokažejo, da je lepo družiti se s 
podobno mislečimi ljudmi. Svet berncev je navsezadnje dokaj maj-
hen, bolj ali manj se med sabo vsi poznamo. Občasno tudi pozabimo 
na medsebojno nevoščljivost in napake, družimo se zaradi naših 
psov, ki nas povezujejo in popestrijo vsakdanjik. Iskrene čestitke 
vsem odgovornim v VSSÖ za uspešno izveden in nepozaben vikend 
na Zgornjem Avstrijskem in še na mnoga leta!

 Ksenija Potočnik
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Koža po homeopatsko
Koža in ušesa izvirajo iz enakih celic zarod-
ka in ju zato homeopati obravnavajo skupaj 
– težave s kožo pa so eden najpogostejših 
vzrokov za obisk veterinarja

Oba organa ob pojavu bolezni reagirata podobno, ob pojavu kro-
nične bolezni sta kot površinski organ prizadeta med prvimi. Koža 
in dlaka sta na splošno znani kot ogledalo zdravja organizma, žal pa 
spremembe dolgo časa niso vidne, čeprav v telesu proces že poteka. 
Koža je največji organ, ki ima tudi nalogo razstrupljanja. Srbečica 
ali razdražena koža je naraven način poizkusa izločanja strupa iz 
telesa. Homeopati prav tako trdijo, da je kožna bolezen na zunaj 
vidna manifestacija bolj ali manj resne notranje bolezni, velikokrat 
kronične. Pomembno je, da jo kot tako tudi obravnavamo, ne le kot 
lokalne, izolirane pojave. Žival je na žalost velikokrat bolj bolna kot 
izgleda, saj kožne bolezni tudi skrbnik prepoznava »le kot kožne« 
bolezni. Kožni simptomi so kot ledena gora, pravijo ameriški avtorji; 
bolezen se namreč dolgo časa razvija, čeprav nato izbruhne nena-
doma. Ima namreč veliko vztrajnost: zdravi se težko in počasi. To pa 
pomeni tako za terapevta kot za skrbnika zelo neugoden občutek. 
Simptomi so očitni, pacient pa se slabo počuti. Zdravljenje je običaj-
no dolgotrajno, potrebna je velika potrpežljivost in zaupanje med 
pacientom in terapevtom. Na stanje vplivajo alergeni, ki se vsak dan 
vnašajo v telo površinsko ali z nekvalitetno hrano, alergeni so tudi 
strupi in stres. Skrben izbor hrane brez škodljivih primesi je zato še 
kako pomemben del zdravljenja. 

Alergije so po homeopatski doktrini najprej težava imunskega sis-
tema, šele nato nastopi alergen. Telo se namreč lahko odzove na ka-
teri koli alergen iz okolja, vzroki pa so različni: občutljivost na bolšji 
ugriz, slaba prehrana, strupi, cepiva...V primeru alergije neprestane 
reakcije telesa preprečujejo, da bi se žival odzvala na zdravljenje. 

Poleg cepljenj, o škodljivosti katerih je danes že veliko znanega, 
je psihični stres dobro prepoznan vzrok kožnih težav. V mnogih pri-
merih gre za praskanje iz dolgočasja, prihaja celo do samopoškodb. 
Za mačke je tako značilno, da prihaja do težav predvsem v stano-
vanjih, kjer je zaprtih več mačk, ki imajo premalo lastnega življenj-
skega prostora. Enako velja za pse, ki jih skrbniki puščajo zaprte v 
pesjakih in nimajo dovolj časa zanje. 

Splošni napotki v primeru težav s kožo:
- Izboljšajte kvaliteto hrane. Bolj naravna in organizmu prijazna 

hrana lahko zmanjša alergične reakcije.
- Veterinar A.Greig Howie pravi, da alergična stanja velikokrat 

povzroča kombinacija cvetnega prahu, neustrezne hrane in bolšjih 
pikov. Če skrbnik uspe odstraniti vsaj enega od naštetih vzrokov iz 
življenjskega prostora svoje živali, je naredil že veliko. 

- Posledice cepiv so vse pogostejše združena s kroničnimi teža-
vami živali in s težavami kože se lahko žival odzove na pretekla ce-
pljenja.

- Hišne živali so vse pogosteje žrtve alergičnih reakcij zaradi pra-
hu. Poizkušajte zmanjšati prisotnost prahu v bivalnih prostorih, kjer 
se zadržuje žival.

- Tudi plastična posoda za hrano je lahko vzrok za lokalno draže-
nje kože. 

Se nadaljuje

Mojca Sajovic

Viri: Viri: Martin Zucker: Veterinarians' Guide to Natural Remedies 
for Dogs; H.G.Wolf: Homoeopathic Medicine for Dogs; Don Hamil-
ton, DVM: Homeopathic Care for Dogs and Cats; Richard H.Pitcairn, 
DVM, RhD: Dr. Pitcairn's Complete Guide to Natural Health for Dogs 
& Cats

Zaustavite dermatitis 

Če se vaš kuža kar naprej praska, je možno, da ima dermatitis 
oz. srbeče vnetje kože. Vzroki zanj so različni, od parazitov in 
alergije na hrano ali rastline do kemikalij in čistilnih sredstev. 
Dermatitis je lahko kroničen ali začasen, prav tako se lahko poja-
vi večkrat in to vsakič iz drugega razloga.

Poleg praskanja boste v primeru dermatitisa na kožuhu morda 
opazili mesta brez dlake in poškodbe na koži. Mogoče se pes niti 
ne praska veliko, a če opazite nekaj praskanja, poleg tega pa še 
npr. valjanje po tleh ali spremembe vedenja (razdražljivost), gre 
mogoče vendarle za dermatitis. K sreči dermatitis lahko zausta-
vimo, vendar moramo najprej ugotoviti vzroke zanj.

Vzroki za dermatitis
1. Okolica – Se kuža praska bolj, kadar leži na svojem 

ležišču ali na deki, ki ste jo ravnokar oprali? Se bolj praska, ko 
ste ravno počistili stanovanje? Morda je alergičen na določena 
čistila.

2. Letni časi – Se dermatitis pojavlja vsako pomlad ali je 
huje, ko se pes vrne s sprehoda? Verjetno gre za alergijo na nekaj 
izven doma.

3. Paraziti – Opazite na koži male črne pike? Morda gre za 
bolhe ali pršice. Če se je začel praskati po nanosu sredstva proti 
bolham, je mogoče alergičen prav na to.

Zdravljenje dermatitisa

1. Zamenjajte izdelke – Začnite uporabljati naravna či-
stila, tudi za pranje perila. Če se kuža tudi po zamenjavi čistil 
še vedno praska, je vzrok bolj prikrit. Nekateri psi so na primer 
alergični na parfume ali osvežilce zraka. Pomislite, kaj vse upo-
rabljate v bližini svojega psa ali njegovega ležišča, in izločite vse 
možnosti.

2. Zunanje alergije – Če ste ugotovili, da se kuža bolj pra-
ska, kadar je bil zunaj, travo na vrtu večkrat pokosite in odstra-
nite vse rastline, ki bi lahko povzročale alergije.

3. Zamenjajte pasjo hrano – Poskusite z drugačno hrano, 
takšno z več ribjega olja in beljakovin.

4. Kopel – Poskusite s šamponom iz ovsa, nato pa upora-
bljajte šampon, ki je namenjen posebej za zdravljenje dermatiti-
sa.

Dermatitis je lahko zgolj nevšečnost, lahko pa preraste v re-
sno težavo. Bodite pozorni tudi na pomanjkanje apetita. Če kuža 
nima apetita in če ste izločili vse morebitne vzroke v hiši, če niso 
bolhe ali pršice in če tudi po kopanju ni izboljšanja, pojdite k ve-
terinarju. Morda gre za bakterijsko ali virusno vnetje, ki zahteva 
zdravljenje z antibiotiki. Morda bo veterinar opravil tudi alergo-
loške teste.

Če se bolezen razvije v kronični dermatitis, če je psa pregledal 
veterinar in če vzroka še vedno ne morete odkriti, poskusite s ho-
meopatskim zdravljenjem in v hrano svojega psa dodajajte oliv-
no olje. Morda boste težavo rešili že z nekaj preprostimi ukrepi.

Nina Barlič

Vir: http://www.dogster.com/puppies/How-to-Stop-Derma-
titis-Before-It-Spreads-86
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Varen prevoz psov 
Slovenski zakon o varnosti v cestnem prometu ne predpisuje poseb-

ne zaščite živali med vožnjo v avtu in le redki vozniki so dovolj ozave-
ščeni, da svoje pse pravilno zavarujejo. 

Kako nevarna je nezaščitena žival v avtomobilu, dokazuje AMZS s 
preskusom trka, pri katerem so pasjo lutko z maso 22 kilogramov po-
stavili na zadnjo polico nad prtljažni prostor. Pri hitrosti zgolj 50 km/h 
se je pes ob čelnem trku spremenil v kinetično bombo: priletel je v za-
dnji del voznikovega zglavnika, zadel glavo voznika in odletel naprej v 
vetrobransko steklo – ob udarcu v voznikovo glavo je zaradi pospeška 
tehtal skoraj pol tone! Rezultat: težke poškodbe voznikove glave in 
skoraj zanesljiva smrt domačega ljubljenčka.

Med različno ponudbo opreme za varen prevoz živali se je v presku-
snem trku za najbolj učinkovito izkazala zaščitna kletka, položena v 
prostor za noge med zadnjo klopjo in prednjim sedežem, kjer je tudi 
najvarnejše mesto v avtomobilu. Ker kletka ni imela veliko prostora 
za gibanje, je ob trku ostala cela, dodatne sile na sprednje sedeže pa 
so bile zanemarljive. Žal je takšna namestitev primerna le za majhne 
kletke in torej manjše pse. Zaščitna kletka, pripeta z varnostnim pa-
som na zadnjo klop, ni varna in bi ob le nekaj večji hitrosti trka zletela 
po potniški kabini. 

Pes, zaščiten z oprsnico (pritrjeno na eno od čvrstih točk v avto-
mobilu), je med preskusnim trkom s svojo maso odtrgal pripenjalni 
karabin in z vso silo priletel v naslonjalo voznikovega sedeža. Tega je 
premaknil za 30 cm in bi verjetno povzročil težke poškodbe voznika 
v predelu hrbta, pes pa bi skoraj zagotovo doživel smrtne poškodbe. 
Oprsnica z dvojnim pripenjanjem se je odrezala nekoliko bolje; pritrdil-
na karabina s plastično zaščito sta sicer zdržala obremenitev, a je pes 
vseeno zdrsnil za 40 cm naprej in priletel v voznikov sedež, vendar z 
dovolj majhno silo, da ni dodatno poškodoval voznika. Pes bi v primeru 
pravega trka verjetno dobil težke poškodbe. 

Prtljažni prostor avtomobila je največkrat edina možnost za name-
stitev zaščitne kletke za prevoz večjih psov. Kletko velja v prtljažnik 
položiti prečno, saj se v primeru trka sile enakomerneje porazdelijo po 
pasjem telesu. V preskusu se je zaradi 22-kilogramskega psa in velikih 
sil ob trku kletka poškodovala, poškodovano pa je bilo tudi naslonjalo 
zadnje klopi. Če bi na njej sedeli potniki, bi bila kletka v prtljažniku 
verjetno kriva za dodatne poškodbe potnikov. 

Četrto možnost zaščite ponuja zaščitna predelna mreža, ki prtlja-
žnik loči od potniškega dela avtomobila. Takšne zaščitne mreže so to-
varniško dobavljive le za karavanske različice avtomobilov. Pri večini 
običajnih kombilimuzin lahko kupimo univerzalne predelne mreže, ki 
pa niso tako stabilne in ob trku ne zmorejo zadržati močnih udarcev 
oziroma velikih sil. Ob preskusnem trku je mreža dobro zaščitila voz-
nika v potniški kabini, saj je brez težav zadržala silo udarca psa, zelo 
verjetno pa takšnega trka pes ne bi preživel. 

Preskus je tako dokazal, da najučinkovitejšo zaščito za voznika in 
za žival predstavlja pravilno nameščena zaščitna kletka; pri majhnih 
živalih je najvarnejše mesto v prostoru za noge med zadnjo klopjo in 
prednjim sedežem. Vsi ostali zaščitni sistemi so odpovedali in bi ob 
trku dodatno poškodovali voznika oziroma potnike v avtu. Pri zaščiti 
večjega psa je najučinkovitejša kombinacija velike zaščitne kletke v pr-
tljažniku in zaščitne pregradne mreže, ki ločuje prtljažnik in potniški 
prostor. 

Nina Barlič

NOVOSTI V VZREJNEM  
PRAVILNIKU ZA BERNSKEGA 
PLANŠARSKEGA PSA
OD 13. SEPTEMBRA 2011 DALJE

 
Pravilnik z nekaterimi popravki je bil sprejet na Delnem zboru 

za BPP dne 23. 06. 2011. Komisija za strokovna vprašanja KZS ga 
je pregledala in potrdila na 17. redni seji dne 25. 08. 2011. Pra-
vilnik je Upravni odbor KZS potrdil na 16. redni seji dne 13. 09. 
2011 s sklepom 13/17-2011 in stopi v veljavo s tem datumom. V 
nadaljevanju s poudarjenim tiskom navajamo spremenjene čle-
ne, celoten pravilnik je objavljen na klubskih spletnih straneh.

 
Na podlagi 70. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije (v nada-

ljevanju: KZS) in 8. člena Pravilnika o strokovnem delu Kinološke 
zveze Slovenije (v nadaljevanju: PSD KZS) je Delni zbor sodnikov za 
bernske planšarske pse dne 23.06. 2011 sprejel

VZREJNI PRAVILNIK ZA BERNSKEGA PLANŠARSKEGA PSA

2. člen
Za vzrejo BPP je v Sloveniji pristojna izključno državna vzrej-

na komisija pri KZS.

4. člen
Datum in kraj ocenjevanja zunanjosti ter vzrejnega pregleda se 

pravočasno objavita v glasilu Kinolog. Lastnik se mora pisno prija-
viti najmanj 7 dni pred prireditvijo na naslov organizatorja. Pisni 
prijavi mora predložiti fotokopije:

- rodovnika,
- ocene zunanjosti (če jo pes/psica že ima), ki mora biti prido-

bljena na prireditvi v Republiki Sloveniji, 
- izvida slikanja kolkov, komolcev in ramenskega sklepa.
Za vse pse/psice se priporoča še opravljen izpit BBH.

Na ocenjevanje zunanjosti se lahko prijavijo psi/psice, ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:

- stari morajo biti najmanj 9 mesecev,
- biti morajo vpisani v Rodovno knjigo KZS,
- imeti morajo originalni rodovnik, ki ga priznava FCI.

12. člen
Psico lahko parimo v razmaku 290 dni od prejšnje paritve 

oziroma ji dovolimo eno leglo v koledarskem letu.

14. člen
Lastnik ima pravico sam izbrati psa, zaželeno pa je, da se o iz-

biri posvetuje s komisijo. V primerih, ko psico pari s plemenjakom 
v tujini, pa mora vsaj 14 dni preje pridobiti predhodno soglasje 
komisije.

 15. člen
Prijavo paritve in v izjemnih primerih tudi prijavo legla potrdi 

predsednik vzrejne komisije. Lastnik psice je dolžan paritev prija-
viti v roku dvajsetih dni po paritvi. Če je psico paril v tujini, mora 
prijavi paritve priložiti tudi fotokopijo rodovnika psa, iz katere je 
razvidno lastništvo psa, ocena zunanjosti, rentgenski izvid slika-
nja kolkov, komolcev in ramenskega sklepa in vzrejno dovoljenje, 
če tega predpisuje njegova matična organizacija.

Prijavo paritve mora lastnik poslati na KZS, vzrejnemu refe-
rentu KZS in predsedniku vzrejne komisije.

Vir: AMZS, Motorevija, http://www.motorevija.si/l3.asp?L1_ID=33&L2_ID=699
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KLUBSKA SPECIALKA V ŠVICI JE VEDNO POSEBNO DOŽIVETJE
Najbrž je tudi oddaljenost kriva, da se je udeležuje tako malo Slovencev, ampak ko bi 
vedeli, kako je vzdušje pristno »bernsko« in prav nič podobno razstavam pri nas, bi jo 
obiskovali veliko bolj množično

Tudi Švicarji so bili presenečeni nad visokimi temperatu-
rami, ki so nas spremljale v prvi polovici septembra. Res, 
da je bilo potrebno zato vstati bolj zgodaj, ampak navdu-
šenje, da potujemo spet v bernske domače kraje, starim 
prijateljem in novim dogodivščinam naproti, je odtehta-
lo vse napore. Adis in Berry Bernieshine sta gostoljubno 
sprejela v svoj del avta še Fellowa, vsi trije sveže okopani 
in urejeni pa so menda vedeli, da imajo v tej zgodbi glavno 
vlogo prav oni. Ker nam je pot že dobro poznana, je bila 
odločitev, da bomo namesto dolgočasne vožnje skozi tu-
nel, prečkali gorski prelaz St.Gothard, skoraj samoumev-
na. Zrak je bil na višini 2106 m svež in blagodejen, in če ne 
bi bili pazljivi, bi se najmlajši pasji član odprave, Fellow, v 
enem od jezerc zagotovo pošteno okopal. Tako pa je vse 
ostalo pri sprehodu. In seveda pri obveznem fotografira-
nju, naših izdelkov pa se ne bi sramoval noben poklicni 
fotograf. Berry in Adis sta suvereno pozirala, vsi trije ko-
smatinci pa so tudi prijazno »odgovarjali« mnogim obču-
dovalcem, ki jim je prisotnost avtohtone švicarske pasme 
na vrhu gorskega prelaza še dodatno popestrila že tako 
prelep dan.

Ker nas je naslednje jutro čakal še en del poti do Burgdorfa, je bilo pozno popoldne namenjeno namestitvi v že poznani gostoljubni hiši 
družine Musar, ki je čakala na nas, in počitku. V poznem večeru, ko so temperature malce popustile, smo se sprehodili po urejenem naselju 
(v Švici je tako in tako vse urejeno!) z veliko zelenimi površinami in čisto pravem kravjem pašniku pod stanovanjskimi bloki. Vsi stanovalci 
naselja se med seboj vljudno pozdravljajo, prijazno pozdravijo pa tudi tujce, kar me prijetno preseneti vsakič, ko se vrnem v to pravljično lepo 
deželo. Lastniki psov niso deležni obtožujočih pogledov, res pa je, da vsi dosledno spoštujejo red in pobirajo iztrebke za svojimi psi. Kako 
zelo je zanimivo, da se Slovenci v tujini vedno podredimo predpisom, najsi bo prometnim ali zgolj tistim v zvezi s pobiranjem pasjih iztrebkov, 
doma je pa to zelo težko ali nekaterim celo nemogoče…

Švicarji so svojo specialno klubsko razstavo za bernce že večkrat organizirali v Burgdorfu, le da je bila letošnjo drugo septembrsko nedeljo 
v pokriti tržnici. Od parkiranega avtomobila do vhoda v halo je bilo kakih 50 korakov, zelenice so ponujale dovolj prostora in miru za zadnje 
opravljanje pasjih potreb pred razstavo, pred prijavnim pultom pa nikakršne gneče. V hali so bili postavljeni štirje razstavni krogi, zagotovo 
dvakrat večji od tistih pri nas, ob njih pa klopi za obiskovalce. Na balkonu je med drugimi visela tudi slovenska zastava. Razstavljavci smo 
svoje pse odpeljali na galerijo, od koder smo spremljali potek sojenja, psi pa so imeli dovolj prostora za počitek. Samo tisti, ki so se pripravljali 
za nastop, so bili v neposredni bližini kroga.  Nepotrebna kaprica ali samoumeven red, ki je zagotovil udobje, sproščenost in varnost vsem 
prisotnim? Zagotovo slednje!

Ob dveh »starih razstavljavskih mačkih«, Berry in Adisu, ki sta bila oba prijavljena v razredu prvakov, je imel Fellow vso pravico do treme, 
ki pa je ni izkoristil. Prav tako je ukrotil tudi svoje navdušenje nad drugimi psi tako, da z njim res ni bilo pretiranega dela. Bernsko lepoto so 
ocenjevali štirje sodniki: Elin Normannseth z Norveške, Gabi Schrank in Roland Spörr 
iz Avstrije in Ingrid Werhonig iz Švice. Prijavljenih je bilo 219 bernijev, v tolikšni kon-
kurenci pa smo bili izida zares veseli, saj so vsi trije naši psi dobili »napotnico« za 
popoldanski finale.

Blueberry Bernieshine je zasedla drugo mesto, Adis je bil tretji, Fellow četrti, v 
parih pa sta Berry in Adis odnesla še tretji pokal kot četrtouvrščena. Burgdorf je bil 
torej v znamenju uspešnih nastopov, a ne le to. Srečanja in klepet z ljudmi, ki jim za 
pasmo ni vseeno, vedno obogatijo moje (pre)kratke izlete v Švico. Z Andreo Maret, 
predsednico vzrejne komisije Švicarskega kluba imava vedno dovolj snovi za pogovor 
in tako je bilo tudi tokrat. Veselo je bilo tudi snidenje z dolgoletno predsednico kluba, 
ki je bila v preteklih letih vedno na voljo za nasvete in dragoceno pomoč. 

Pred vrnitvijo domov smo se napotili še v bližnji nakupovalni center. Ker psom ni 
potrebno čakati v avtu, so nas vsi trije spremljali po bleščečih etažah in počitek v 
kavarni jim je prav tako prijal kot nam. Bivanje v Švici pa smo si podaljšali še z enim 
obiskom. Psarna von Kopfrein, kjer živi Monika Gerber z berniji in zlatimi prinašalci, 
se ponaša z dolgoletno tradicijo, ki jo je z vzrejo bernijev pričela že Monikina mama. 
Velika kmetija sredi centralne Švice je pravi (k)raj za štiri »goldyje« in šest bernijev. 
Ena od njenih psičk je pripotovala iz slovenske psarne Bernieshine, dve psički pa sta 
našli prav tam postavnega ženina – Adisa. Tako je psarna von Kopfrein več kot tesno 
povezana s slovenskimi berniji. Zato gostoljubje, ki smo ga uživali v ponedeljkovem 
dopoldnevu, ni bilo naključje. Stara hiša, ki nosi letnico iz začetka 18. stoletja, je pri-
jeten dom za Monikino družino, velika kmetija pa vedno potrebuje še dodatne pridne 
roke. Najprej nas je seveda zanimalo vse v zvezi z bernci. V hišici, namenjeni mladič-
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Preprečimo spopad med psi 
Pri spopadih med sicer socializiranimi in vedenjsko uravnovešenimi psi gre obi-

čajno za vprašanje ozemlja. Pogosto pa do spopada pride, če želi en pes nadvladati 
drugega. Pri odraščajočih psih je to še posebej aktualno. Spopad je možen kjerkoli, 
kjer se srečata dva psa, naj bo to na sprehodu ali doma (če imate več psov). Ker že-
limo lastniki to kar se da uspešno preprečiti, je najbolje, če znamo prepoznati nekaj 
znakov, ki nakazujejo na to, da bi se naš kuža lahko zapletel v spopad. 

Znaki, da je kuža pripravljen na spopad
•       Viher – Gre za pas dlake na pasjem hrbtu, ki se začne na vratu in konča pri 

ramenih. Kadar je pes razdražen, živčen ali vznemirjen, se dlaka na vihru naježi.
•        Ustnice – Kadar so ustnice dvignjene in povlečene nazaj, je pes pripravljen, 

da ugrizne.
•        Glava – Če pes višino glave izenači s telesom, če torej glava ni ne previsoko 

ne prenizko, se morda pripravlja na spopad.
•        Drža – Neposredno pred spopadom je drža telesa toga in skoraj zamrznjena.
•        Pozornost – Pes je nenadoma povsem osredotočen na svoj namen in nikakor 

ne morete več pridobiti njegove pozornosti.
•        Renčanje – Pes, ki je pripravljen na spopad, je povsem tiho ali le rahlo renči.
Preprečevanje spopada 
•        Učenje poslušnosti – To je najpomembneje zlasti v času odraščanja. S kužkom vadita vsak dan, zlasti ukaze, kot so »Stoj,« »Pusti,« 

in »Sem!«
•        Hrup – Takoj ko opazite znake prihajajočega spopada, začnite zganjati hrup s trobljo ali pločevinko kovancev, da preusmerite pozor-

nost.
•        Ločeno hranjenje – Mladiče vselej hranite ločeno.
•        Pohvala – Pohvala je enako pomembna kot popravek. Kužka pohvalite ob 

vsakem pozitivnem odnosu do drugih psov.
•        Utrdite svojo vlogo – Kot vodja krdela morate prvi izstopiti iz hiše, prepodi-

ti psa s kavča ali postelje kadar želite, dopustiti pa vam mora tudi, da mu vzamete 
hrano.

•        Izogibajte se napetim situacijam – Ne dopustite, da se psu, ki ga imate na 
vrvici, približa drug pes, če na to niste pripravljeni. Nikoli ne peljite svojega psa 
k psu, ki je privezan. Opazujte opozorilne znake pri drugih psih in svojemu psu ne 
pustite, da se jim približa.

•        Pozdrav – Kadar se dva psa srečata, je najbolje, če sta oba na vrvici ali 
oba spuščena. Če imate svojega psa na vrvici, jo nekoliko popustite in ga nikar ne 
vlecite nazaj, kot bi ga hoteli zadaviti. Bodite pa pozorni in ga povlecite stran, če 
opazite katerega od zgornjih znakov.

Če se kuža kljub temu zaplete v spopad, je predvsem pomembno, da ostanete 
mirni. Vsak lastnik naj svojega psa povleče vstran za zadnje noge. Svojega psa ta-

koj pripnite in odidite. Ne kričite in ne vpijte nanj, raje ga od prepira odvrnite z nekaj znanimi ukazi (poleg, sedi, lezi, počakaj).
Čeprav je čisto možno, da se pes spopade enkrat in nikoli več, pa gre največkrat za povratnike. Če se vaša težava ponavlja, poiščite trenerja, 

ki je specializiran za napadalne pse. Doma ne puščajte na tleh igrač, razen če se igra samo en pes. Predvsem pa utrdite svoj položaj alfa, kar 
vam bo v velikansko pomoč pri preprečevanju morebitnih spopadov.

Nina Barlič
Vir: http://www.dogster.com/puppies/How-to-Prevent-Dog-Fights-96

kom, smo imeli kaj videti: četica šest tedenskih malih med-
vedkov nas je hrupno pozdravila. Poleg igrač, igral, varnega 
kotišča in izhoda na ograjeno travnato površino so imeli na 
voljo v vročem septembru celo svoj bazen. Monika ni skrivala 
navdušenja nad Extro Bernieshine, ki se je novemu okolju že 
povsem privadila. Naši trije bernci so izkoristili vse predno-
sti, ki so jih imeli kot gostje in so si na velikem ograjenem 
posestvu privoščili temeljito raziskovanje. Ker nas je čakala 
dolga pot proti domu, smo se morali hočeš – nočeš posloviti, 
čeprav bi si imeli še veliko povedati. Bo pač ostalo nekaj tem 
za prihodnje srečanje….

Od Švice smo se poslovili še z enim sprehodom na prelazu 
St. Gothard, potem pa nas je ob prvem mraku pozdravila na 
videz neskončna italijanska avtocesta. Nočna vožnja domov 
je hitro minila, veliko prehitro pa je minil tudi ta zanimiv in 
prijeten »švicarski« konec tedna.

Na koncu sem dolžna zahvalo Lojzki in Ivanu Janežič za 
gostoljubje na poti, pomoč in vzpodbudo. Brez njiju tega 
prispevka ne bi bilo.

Mojca Sajovic
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ŠOLANJE BERNIJEV SKOZI OČI INŠTRUKTORJEV
V današnjem prispevku sem se lotila zapisa izkušenj nekaterih slovenskih inštruktoric ter 
inštruktorja in skrbnika bernija v eni osebi. Vsem je skupno, da prihajajo iz kinoloških sre-
din, ki poučuje, vzgaja in socializa kužke izključno s pozitivno motivacijo. In seveda, vse 
intervjujanke (in moški predstavnik) so srčne, optimistične osebe, ki so v kinologiji že 
mnogo let ali celo desetletij.

Pa jih podrobneje predstavimo: 
Ana Dragičevič je inštruk-

torica v KD Krim in se ukvarja 
predvsem s šolanjem kužkov 
po programu RO (Rally obe-
dience; presek poslušnosti in 
premagovanja ovir, ki temelji 
na povezavi vodnika in psa). 
Njej in Karmen Zahariaš se je 
v prvi vrsti potrebno zahvali-
ti, da je RO zaživel tudi v Slo-
veniji. Ana je tudi sodnica za 
RO, oblikovalka RO pravilnika 
in strastna borka za dobro-
bit te discipline. Je skrbnica 

psičke pasme Lagotto romagnolo (in ogromnega akvarija), 
sodnica za oceno zunanjosti rotweilerjev ter članica Komisije 
za šolanje pri KZS.

Karmen Zahari-
aš je inštruktorica 
v KD Krim od leta 
1993, nedolgo 
tega pa je s hčer-
ko Mio ustanovila 
svojo pasjo šolo, 
imenovano Priden.
si. Je avtorica ne-
šteto navdihujočih 
člankov ter odlične 
knjige z naslovom 

»To, priden!«, ki jo priporočam vsem novim skrbnikom (in 
tudi kot osvežitev znanja tudi če imate šolanje kužka že za 
seboj). Pred slabimi desetimi leti se je navdušila nad RO di-
sciplino in jo prenesla na naše območje (poleg vsega je zaradi 
likovne nadarjenosti tudi narisala RO znake).Sodelovala je v 
projektu »Modri pes«, ki ga je obogatila s svojim strokovnim 
znanjem, oblikovala DVD in ilustrirala pobarvanko za otroke. 
In kdo se je med prvimi v Sloveniji navdušil nad klikanjem? 
Preskromna oseba za vse kinološke dosežke! Nenazadnje bo-
ste v njenih tečajih vedno našli kakega bernca, sodeluje pa 
tudi z našim klubom (gostujoča predavateljica).

Mira Bizjan: ena izmed ustanoviteljic šole Švrk, ki spada 
pod okrilje Kluba za tibetantske pasme Slovenije. Šola je spe-
cializirana za manjše pasme, ampak vseeno smo imeli veli-
kansko srečo, da smo našega 9-tedenskega bernija pred 6-imi 
letu uspeli vključiti v njihovo poletno pasjo šolo. In tako do-
bili odlično podlago za nadaljne šolanje Bala. Mira je bila tudi 
skrbnica Rona, bolj znanega kot Jakoba iz nepozabnega filma 

Sreča na vrvici. Že pri enaj-
stih letih je začela živeti svo-
je sanje. Žal kužka ni imela, 
zato je začela sprehajati so-
sedovega nemškega ovčarja, 
že kmalu pa se je spremenil 
v njenega učenca. V kino-
logiji je torej od otroštva. V 
zrelih letih je z novofudlan-
ca presedlala na tibetanske 
terierje.

Sašo Petkovič je svoje kino-
loške korake pričel s šolanjem 
našega bernija in sicer v šoli 
Švrk. Kaj kmalu so ga med še-
fice Švrka prepoznale kot zelo 
talentiranega vodnika in hitro 
je postal pripravnik, nato pa 
še inštruktor v Švrku. Vodi vse 
stopnje tečajev, z izjemo RO-ja. 
Poleg tega je z Balom opravil 
izpite male šole, nadaljevalne-
ga tečaja, programa A in Bbh, 
tako da mu je čustovanje bern-
ske duše skozi proces šolanje 
dobro znano.

Najprej hvala za vaš odziv!

1. Odločimo se za novega družinskega člana, berni-
ja in pa za njegovo čimprejšnjo vzgojo in socializaci-
jo. Kdaj naj se berni vključi v kinološke tečaje ?

Ana Dragičevič: S šolanjem je treba začeti takoj, ko psa 
dobimo (še pred vključitvijo v tečaj). V sam tečaj pa naj se 
mladič vključi pri cca 3 mesecih starosti.

Karmen Zahariaš: Čimprej po prihodu v novi dom oz. ta-
krat ko glede na cepljenje veterinar dovoli; pasji vrtec oz. 
igralne urice se tako začno lahko že v starosti 2,5 meseca.

Mira Bizjan: Ker smo predvsem šola, ki sprejema manjše, 
družinske pasme, smo tekom tečajev spoznali le enega berni-
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ja, ki se je vključil v malo šolo pred dopolnjenim 3. Mesecem.
Sašo Petkovič: Po mojem mnenju se je potrebno s kužkom 

začeti ukvarjati čim prej. lahko Pomembno vlogo igrajo vzre-
ditelji in to še preden mladiča oddajo prihodnjim skrbnikom. 
Samo šolanje bernca v sklopu kinološkega tečaja pa naj bo ta-
koj, ko so opravljena obvezna cepljenja.

2. Kakšne so specifike šolanja bernijev? Kako berni-
ji sodelujejo v tečaju?

Ana Dragičevič:: Berniji so dokaj vodljivi psi in radi delajo. 
Veliko pa je seveda odvisno od vodnika, ki mora v času tečaja 
ugotoviti, kateri motivatorji so najboljši za njegovega psa (pri 
bernijih je to največkrat hrana) in se seveda naučiti delati s 
psom. Na srečo berniji radi delajo in večjih težav ni.

Mira Bizjan: Po mojih izkušnjah je berni v naši šoli nekaj ur 
le opazoval dogajanje okrog sebe, nato pa kar naekrat »oži-
vel« in pričel sodelovati s skrbnikom. Vsi prisotni so bili nad 
nenadnim preobratom tako navdušeni, da so spontano pričeli 
ploskati. Od tistega trenutka dalje je berni v znanju in sodelo-
vanju dohitel in nato tudi prehitel sošolce.

Karmen Zahariaš : Na začetni stopnji se delo z berniji v ni-
čemer ne razlikuje od drugih pasem psov – seveda v tistih šo-
lah, kjer ne uporabljamo šolanja s prisilo; sicer pa se po mojih 
izkušnjah pri bernijih vsakršna grobost ali konflikt s skrbni-
kom slabo obnese, saj to pri njih izzove upornost in še poglobi 
nesodelovanje.

Sašo Petkovič: Po mojih izkušnjah se z berniji v začetku dela 
predvsem s hrano, ker so znani požeruščki, kasneje jih začne 
zanimati tudi igra.

3. Naš bernček uspešno opravi tečaj male šole/
igralne urice. Kaj pa sedaj? Je ta pasma primerna za 
nadaljne šolanje? In pod katerimi pogoji?

Ana Dragičevič:  Absolutno, berniji so zelo vodljivi in radi 
ustrežejo (to je, če imajo dobrega vodnika) in niso preveč 
zahtevni. Zato so več kot primerni za nadaljnje šolanje. Se-
veda odvisno od želja vodnika se lahko po zaključeni mali šoli 
udeležita programov A, BBh ali RO (zaradi velikosti pasme in 
nagnjenost k displaziji kolkov, komolcev ipd tečaje Agilitija 
odsvetujem ... razen, če se imate možnost dogovoriti za niž-
je ovire. Morda berniji niso ravno primerna pasma za šolanje 
obrambe.

Mira Bizjan: Kot je že omenila Ana, so berniji vsekakor pri-
merni za nadaljne šolanje. Odrastejo razmeroma pozno, ne 
gre pa obupati med njihovo pubeteto.

Karmen Zahariaš: Vsekakor je pasma sposobna tudi zah-
tevnejšega šolanja, kot rečeno predvsem na način, ki temelji 
na pozitivni motivaciji. Učni sklopi naj bodo kratki in za psa 
zanimivi, izogibajmo se pretiranemu in dolgočasnemu pona-
vljanju posameznih vaj. Poskrbimo, da se bo pes vselej poču-
til uspešnega ter opazujmo psa in ga v stresnih situacijah ne 
obremenjujmo.

Sašo Petkovič: Vsaka pasma je primerna za nadaljnje šola-
nje in to velja tudi za bernije. Ker se radi igrajo in posladkajo 
(priboljški v obliki salamic, sirov, …), je delo z njimi še toliko 
lažje. So zelo doumljivi in radi sodelujejo, dokler delamo z nji-
mi na pravilen način, torej brez prisile.

4. Kako pa se berniji znajdejo v izpitih višje katego-
rije, bbh-ju, RO-ju, agility-ju?

Ana Dragičevič: Nadpovprečno, res pa je, da vodilna mesta 
zasedajo nekatere ovčarske pasme (mejni ovčarji, avstralski 
ovčarji,...).

Karmen Zahariaš: Vsekakor je pametno in zagotovo tudi 
povsem mogoče z bernijem opraviti najmanj še izpit Pes 
spremljevalec B-BH. Odvisno od skrbnikove prizadevnosti in 
veselja pa se lahko tudi berni vključi v agility, čeprav morda 
predvsem rekreativno (in zaradi varnosti samo z nakazanimi 
skoki). Zagotovo bernijem leži tudi rally-obedience. Verjetno 
bi se – ali pa se še bo – našla še kakšna druga, ne preveč te-
lesno obremenilna disciplina, na primer skupinski nastopi ob 
glasbi

Mira Bizjan: Se strinjam s Karmen. 
Sašo Petkovič: Agility za njih zaradi teže in velikosti ni pri-

poročljiv, RO in bbh pa sta več kot odlična in se z njimi brez 
problema opravi te izpite.

5. Za konec, kakšna anekdota s šolanja berncev?
Karmen Zahariaš: Po mojih izkušnjah so berniji največkrat 

stabilni in preudarni psi, ki ne sodijo med najbolj živahne. 
Smo pa srečali tudi že ekstreme: ko smo imeli lani v tečaju več 
mladičev iz istega legla, je bila ena od psičk neverjetno aktiv-
na in tako zelo odzivna na vse okoli sebe, da smo se že spraše-
vali, ali ni morda v bernija preoblečen terier. Pravo nasprotje 
pa je bil eden od njenih bratcev, močan šestmesečni korenjak, 
ki je takrat tehtal že najbrž blizu 35 kg. Ta je pri vajah sodelo-
val zelo počasi in naveličano, po zaključku vsake ure pa se je 
tudi odločil, da se iz sence na vadišču ne bo premaknil. Oble-
žal je v hladu pod drevesom in se nikakor ni pustil pregovoriti, 
da bi šel sam v avto.  Skrbnik – na srečo dovolj močan – ga je 
moral zato največkrat dvigniti in odnesti do parkirišča, ki je od 
tam oddaljeno dobrih 200 metrov.

Mira Bizjan:  Že omenjeno začetno bernsko nesodelovanje, 
zgolj opazovanje, kaj se dogaja in sedenje na lepi, okrogli rit-
ki. Nato pa… premik v drugo smer in prehitevanje sošolcev v 
znanju ter najbolje opravljen izpit po programu male šole. Kot 
da bi medvedek le z opazovanjem prvih nekaj ur srkal znanje 
ostalih. 

Sašo Petkovič: Ker smo šola, v kateri se šolajo predvsem psi 
manjših pasem, je zelo zanimivo gledati, ko imaš v tečaju 3 
čivave, dva zahodna višavska terierja in enega bernca, ki se 
med njimi obnaša kot slon v trgovini s porcelanom. Nepresta-
no moraš paziti, da ne pohodi katerega od svojih sošolcev.

6. Vaša zaključna misel?
Ana Dragičevič: Z vsemi berniji in njihovimi vodniki, s ka-

terimi sem imela čast sodelovati, nisem imela nobenih težav; 
tako psi, kot vodniki so delali dobro. Naj zaključim s tem, da 
so berniji načeloma zelo prijazni in delovni, vendar je veliko 
odvisno tudi od same vzreje, zato se je treba dobro pozanimati 
od koga psa kupimo in kakšni so starši. Za vse tiste, ki ne želijo 
razstavljati ali vzrejati, pa predlagam sterilizacijo/kastracijo 
(sploh kastracijo za samce, saj so tudi berniji veliki psi in pre-
več testosterona naredi svoje).

Karmen Zahariaš: Zelo prijetni in prijazni psi z zelo prije-
tnimi in prijaznimi skrbniki.

Sašo Petkovič: Prijazni psi, ki ne prenesejo grobosti. 

Simona Mušič
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KLUBSKE UGODNOSTI
Vse člane kluba prosimo, da pri nakupu pokažejo veljavno člansko izkaznico, ker vam  v 
nasprotnem primeru žal ne bodo obračunali popusta!!!
Dorwest Herbs - zeliščna lekarna - spletna trgovina
V spletni trgovini DORWEST HERBS na naslovu www.dorwest-slovenija.si 
lahko kupujete zeliščna prehranska dopolnila za pse in mačke za desetino 
ceneje! Naravni zeliščni dodatki se uporabljajo za lajšanje najrazličnejših 
težav ter so odlična podpora za ohranjanje dobrega zdravja. Prijazni sode-
lavci v spletni trgovini vam bodo s podporo veterinarjev radi odgovorili na 
vaša vprašanja. Poleg imena v naročilu vedno vpišite kratico »SKBPP«! E-
-naslov: infodorwest-slovenija.si; GSM: 041 280 318 (Vesna Smrekar), 031 
755 234 (Tadej Smrekar).
Veterinarska ambulanta MAX, Lavrica
Ambulanta, prijazna živalim - Milan Hrovatin, dr.vet.med., Dolenjska cesta 
250, Škofljica; tel. 01 366 65 44; GSM 031 394 678; del. čas od 10.00 do 
19.00, sobota od 8.00 do 12.00; od popust 10% za člane kluba pri veteri-
narskih storitvah in 10% pri nakupu hrane in opreme.
Trgovina za male živali Dogmania d.o.o., Grosuplje
Bogato založena trgovina za male živali Dogmania d.o.o., Grosuplje nudi 
članom 10% popusta pri nakupu hrane, 15% pri nakupu opreme in 12 % 
pri nakupu kozmetike ter pri storitvah salona za nego psov. Delovni čas: 
vsak dan od 8. do 20. ure, sobota od 8. do 13.ure. Ugodnosti za vzreditelje: 
vsaka 10.vreča zastonj. Brezplačno veterinarsko svetovanje ob ponedeljkih 
od 17. - 19. ure (mag.Rok Pelc). Poglejte še v spletno trgovino!
Veterina Laško
V centru za fizikalno terapijo (Marija Gradec 36 a) članom kluba nudijo 
10%-ni popust za magnetoterapijo, t.j. alternativno metodo zdravljenja 
po principu magnetne resonance za blaženje težav pri artritisu, spondi-
litisu , artrozi...
Veterinarska bolnica Ptuj d.o.o.
Ambulanta za male živali, Ormoška cesta 28, Ptuj (Emil Senčar, dr.vet.
med.): nudi članom 10% popusta pri pregledu v ambulanti, brezplačno 
stiskanje perianalnih žlez, brezplačen pregled zobovja, 10% popusta v tr-
govini Dr. ZOO na vse artikle razen zdravil.
Aljaž Laharnar – sobodajalec
Slap ob Idrijci 25, Slap ob Idrijci:  nudi članom 10% popust za najmanj 3 
dnevni najem Apartmaja Foni Cvetkova 35, Cerkno, nudi članom bivanja 
enega psa (ali drugega hišnega ljubljenčka) v apartmaju brez zaračunava-
nja dodatnih stroškov, možnost nakupa dnevna smučarske karte za Smu-
čarski center Cerkno z 10% popustom, možnost nakupa dnevne karte za 
obisk plavalnega bazena in savn s 30% popustom.  http://www.apartma-
-cerkno.com/
Glede na to, da prejemamo kar nekaj povpraševanja in tudi rezervacij smo 
se odločili, da našim gostom, ki so v sezoni 2010/2011 koristili naš apart-
ma ponudimo 10% popust za rezervacijo najmanj treh nočitev. Popust velja 
samo za stranke, ki so že letovali v našem apartmaju in tiste in bodo opra-
vili rezervacijo najkasneje do 31.10.2011.
Več pa na naši spletni strani www.apartma-cerkno.com
Cremona
Sp. Hotič 18, 1270 Litija; pogrebniška služba za hišne ljubljenčke,  podjetje 
nudi 5% popust na svoje storitve.
Gostilnica - kavarna Marjanca
Kolodvorska ulica 5, Kamnik, tel: 01 839 26 78, nudi 10% popust pri stori-
tvah, berniji dobrodošli!
Spletna trgovina www.malezivali.com  
nudi vsem članom društva kluba bernskih planšarskih psov, pri nakupu v 
spletni trgovini 10% popusta. Izbirate lahko med cca. 3000 artikli, med 
pasjimi hranami Eukanuba, Belcando, Royal Canin, Hill`s, Technical Pro - 
Plan, Regal, Pro Pac, NutraGold, Cibau, Taste of the Wild, Fish4Dogs, Bo-
sch, Dog Chow, Dogland ter ostalim prodajnim programom za pse, mačke, 
za ribnike, akvarije,  plazilce, ptice... Pri naročilu nad 42€ vam ob 10% 
popustu naročene artikle tudi brezplačno dostavimo! Pri naročilu do 42€ 

plačate stroške dostave 4,50€. Za artikle na zalogi (naročene do 14. ure) 
je dostava naslednji delovni dan. Naročilo lahko oddate preko spletne tr-
govine ali nas pokličete na tel. št. 02 843 17 83. Popust ne velja za artikle 
v akciji. Popusti se ne seštevajo. Tel.: 02 843 17 83, Fax.: 02 843 17 84, 
email: trgovina@malezivali.com , www.malezivali.com . Preden zaključi-
te in oddate naročilo, vpišite v opombe, da ste član Slovenskega kluba za 
bernske planšarske pse.
Arden Grange

Vrhunska popolna suha hrana za pse in mačke na osnovi svežega piščanca 
ali lososa brez umetnih barvil in konzervansov. Posebej primerna za delov-
ne in razstavne pse, ter za pse z alergijami, saj ne vsebuje rdečega mesa, 
pšenice, soje in mlečnih izdelkov. Več informacij o sestavi hrane najdete 
na internetni strani www.avanturist.si.Člani SKBPP imajo pri nakupu hra-
ne Arden Grange direktno pri podjetju Avanturist 7% popusta. Avanturist 
d.o.o., Ormoška cesta 100, 2250 Ptuj, naročila sprejemamo po telefonu 02 
77 11 613 oziroma 040 2990 88 ali e-mailu: info@avanturist.si.
Pikin butik
Popust pri nakupu vseh izdelkov v višini 5% v trgovinah Pikin butik:
Pikin butik, Čebelarska 19 b, 1000Ljubljana - Dravlje, tel. 0l 519 71 88, Pi-
kin butik, Ormoška cesta 100, 2250 Ptuj, tel.: 02 77 11 612, Internetna 
trgovina Pikin butik, www.pikinbutik.si, e-mail: info @pikinbutik.si.
City Dog, Ljubljana
Sprehajanje psov, varstvo in oskrba psov na vašem domu, oskrba drugih 
domačih živali, šolanje psov, svetovanje, dobava kvalitetne pasje in mačje 
hrane, prevozi psa ali drugih hišnih živali k veterinarju, v salon....tel. 051 
624 458 , e-mail: info@citydog.si Ta email naslov je zaščiten pred spam 
roboti, za ogled morate imeti omogočen Javascript (Alenka Spazzapan) - 
5%-ni popust za člane!
Veterina Jagodič d.o.o.
Dušan Jagodič, DVM, Dole 9, 3230   Šentjur pri Celju: popust pri veterinar-
skih, terapevtskih in diagnostičnih storitvah brez zdravil v višini 12% pri 
plačilu v gotovini oz.  10 %  pri negotovinskem plačilu, popust pri nakupu 
hrane in pripomočkov v višini 7%  pri plačilu v gotovini oz. 5% pri negoto-
vinskem plačilu.
Frizerski salon Petra
Dolenjska cesta 250, 1291 Škofljica nudi članom kluba popust pri stori-
tvah, ki jih opravlja salon (frizer, manikura, solarij, masaža) v višini 15%!
Autocollant
Berni nalepke, predpražniki, obeski za ključe, pogrinjki, razglednice; 10% 
- ni popust za člane kluba nudi podjetje Vrami d.o.o., Ljubljana, Podjunska 
22, tel: 01 515 15 60, GSM: 041 750 676,web: www.vrami.si, e-mail: info@
meradog.si
Rentgensko slikanje kolkov in komolcev ter ramenskih sklepov
na Kliniki za kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete, Univerza v Lju-
bljani, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana. Za člane kluba klinika nudi 10%-ni 
popust in brezplačen klinični pregled psa, obvezna je telefonska najava na 
tel. 01 4779 277. Pes mora biti pred slikanjem tešč, za celoten proces si 
vzemite približno uro in pol časa.
Pletilstvo Jakopina
Dvorje 22, 4207 Cerklje, tel. 04 252 15 73; nudi pri nakupu izdelkov v svoji 
trgovini članom kluba 10%- ni popust. Na zalogi so nogavice in puloverji z 
motivom bernija ter veliko kakovostnih modnih pletenin.
Univerzalna metla
z gumijastimi ščetinami V oblike za pometanje brez prahu, idealna za či-
ščenje vseh vrst talnih površin znotraj in zunaj hiše, edina učinkov1to od-
stranjuje dlake, blato iz talnih oblog, vodo, sneg, pri pometanju ne dviguje 
prahu in dlak, pripomoček pri pomivanju gladkih površin. 10% popusta za 
člane kluba. krtača za oblazinjeno pohištvo, obleko,… enakih lastnosti! 
Dostava na dom, naročila: Ludvik Lendvaj, Borova vas 13, Maribor, tel. 02 
421 57 74, GSM 041 751 619; http://www.nelirena-sp.si.
Gali d.o.o.
Ljubljana, Linhartova 66 - Martin Simončič: trgovina - 5% popusta nad 21 
€ nakupa izključno z gotovino!
Veterinarska ambulanta Toplica
Milan Matko, dr.vet. med., Topolšica 15, Topolšica, tel. 03 589 21 00: 10% 
-ni popust pri storitvah (brez zdravil).
Veterinarska ambulanta Buba, Grosuplje
Marjan Kastelic, dr.vet.med., tel. 01 786 46 58 od 7. do 19. ure: 10% -ni 
popust pri storitvah (brez zdravil) in 7%  popust pri nakupu pripomočkov in 
hrane. Obiščete lahko tudi poslovalnico v Novem mestu in Ljubljani.
Tukano - Hobby Program
Izkaznica za članstvo v Tukano Bonus Klubu: trgovine za male živali Hobby 
Program Hoče (14 trgovin po Sloveniji): 3% -ni popust pri nakupu hrane 
in pripomočkov, vsakih 6 mesecev pa dodatni bonus glede na višino opra-
vljenih nakupov.
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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 92292
Št. računa:  03108-1000476720

UPRAVNI ODBOR:
Mojca Sajovic: predsednica kluba (041 631 616)
Nina Barlič:  podpredsednica kluba (041 365 748)
Metka Kjuder:  blagajničarka (041 659 621)
Ivan Janežič: član (041 612 007)
Janez Valič: član (01 430 0040)
Zoran Borovšak: član (070 848 274)

NADZORNI ODBOR:
Ksenija Potočnik, predsednica (031 618 748)
Danica Rebov, članica (040 606 796)
Tone Burjak, član (041 488 489)

LETNA ČLANARINA po sklepu skupščine kluba z dne 12. 2. 2011: 
redni člani – 25 €, pristopnina 5 €; družinski člani – 12 €, pristo-
pnina 3 €; Novim članom, ki poravnajo članarino od meseca no-
vembra dalje v tekočem letu, se prizna plačana članarina tudi za 
naslednje koledarsko leto.
NOVO: Lastniki mladičev, kupljenih pri vzrediteljih – članih 
SKBPP, pri vpisu ne plačajo pristopnine.

VZREJNO-TETOVIRNI REFERENTI

ŠTAJERSKA REGIJA:
Ksenija Potočnik, dr.vet.med. (SKBPP)
Glavarstvo 22, 2391 Prevalje
031 618 748
Anton Sajbert (KD Slov. Bistrica),
Prešernova c. 29, 2317 Oplotnica 
02 801 95 02, 031 806 764

GORENJSKA IN LJUBLJANSKA REGIJA
Tomaž Petrič dr.vet.med (KD Ljubljana)
Šujica 108, 1356 Dobrova 
041 772 326

PRIMORSKA REGIJA
Mladen Štrkalj dr.vet.med (KD Obala)
Benčičeva 6, 6000 Koper
05 628 35 37, 050 640 892

DOLENJSKA IN KOČEVSKA REGIJA
Mag. Peter Levstek dr.vet.med (SKBPP)
Gubičeva 14, 8210 Trebnje
07 304 44 72, 031 624 154

DRŽAVNA VZREJNA KOMISIJA ZA BPP PRI KZS
Jelka Simčič, predsednica (tel: 01 282 22 89 zvečer; jelka.sim-
cic@siol.net ); Litijska 12, Ljubljana

Salon Snoopy
Rogaška Slatina: 10%-ni popust pri nakupu hrane in pripomočkov z goto-
vino nad 20 €.
ZOO Dingo
Popust pri nakupu nad 20 eur v trgovinah za male živali na Teznu, Heroja 
Nandeta 46 (tel. 02 46 22 616), Studenci, Limbuška 31 A, (tel. 02 42 01 
530) in na Partizanski cesti 16 v Mariboru (tel. 02 25 24 347) v višini 10%  
pri nakupu pripomočkov in hrane Technical, Eukanuba, Royal Canin, Hill's, 
Bosch, Nutro s plačilom v gotovini; za dostavo na dom pri nakupu treh vreč  
Royal Canin 15 kg in Eukanuba 15kg 5% -ni popust in brezplačna dostava 
po vsej Sloveniji.
ZOO market Rex
Lackova c. 50, Radvanje, Maribor: 10%-ni popust za gotovino, 5%-ni po-
pust pri plačilu s kartico (Eucanuba, Technical,Hill's, Royal Canin, Bosch, 
Purina - ProPlan; brezplačna dostava! Nagrada za vsakega novega kupca 
in posebna nagrada za stalne stranke, ki privedejo novega kupca! Stalne 
stranke (od 3. nakupa dalje) prejmejo člansko izkaznico ugodnosti.
Pasja šola Ognjena
Sinja Gorica pri Vrhniki: 15%  popust za vse oblike šolanja psov. Tudi čez 
poletje imajo tečaje poslušnosti, malo šolo za mladičke in otroške delav-
nice - skozi igro do boljšega razumevanja psa. Informacije: Branka Hobič, 
tel.: 041 721 262, 01 754 62 53.
Veterinarska ambulanta LESDOG
mag. Sabina Bajc - Piškur, dr. vet.med., Kočevje, Cesta v Log 14, tel. 01 
895 3992, 895 56 33, 041 614 291: 15%  popusta pri diagnostičnih in tera-
pevtskih storitvah (brez zdravil) pri plačilu v gotovini oz. 5%-ni popust pri 
negotovinskem plačilu.
Semenarna Ljubljana
Za člane kluba nudi 7 % popusta pri nakupu hrane in opreme za vse hišne 
ljubljenčke ne glede na način plačila in višino zneska nakupa. Popust ne 
velja za artikle, ki so v akciji. Vrtni centri in trgovine, ki odobravajo popust:
VC Kalia , Dolenjska c. 242, 1000Ljubljana, TEL: 0l 427 14 43,
VC Kalia Vrhnika, Robova 6, Vrhnika,
VC Kalia BTC, Šmartinska 152 (na tržnici BTC), Ljubljana,
VC Kalia ASTRA-JAMA, Bežigrad 11, Ljubljana,
VC Kalia, Tišinska c., Murska Sobota (pri Petrolovi črpalki)
VC Kalia, Kidričeva ul., Celje,
VC Kalia, Tržaška 35, Maribor,
VC Kalia, Vetrinjska ul., Maribor in
VC Kalia, Slovenska Bistrica.

KZ Tolmin – Kmetijska trgovina
Rutarjeva 15, Tolmin: 5%-ni popust pri nakupu izdelkov za nego in prehra-
no v vrednosti nad 20 eur.
Kinološko društvo Krim
vežbališče Snebrje, Ljubljana - 10% -ni popust pri šolanju. Informacije o 
tečajih: Karmen Zahariaš - GSM 041679 578
Biomill hrana za pse
Proizvodnja po švicarskih standardih, ki so enaki kot za prehrano ljudi. 
Priporoča tudi Švicarski klub za BPP! 15%-ni popust pri naročilu 15 kg in 
več ter brezplačna dostava na dom. Naročila: Boštjan Vidmar – GSM 041 
625 620
Trgovina Orka Kovač k.d.
Tržaška 50, Ljubljana, nudi članom kluba popust pri nakupu v trgovini ZOO 
Orka v višini 10 % .
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MOJ BERNI – glasilo Slovenskega kluba za bernske planšarske pse, št. 3/2011. 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: Mojca Sajovic 
Člani uredniškega odbora: Nina Barlič, Simona Mušič, Ksenija Potočnik
Priprava in tisk: Amset d.o.o, Grosuplje

NA JESENSKI PIKNIK SMO JO MAHNILI  
NA BRASLOVŠKO JEZERO

Ste vedeli, da leži le par minut hoje od trga Braslovče majhno jezerce, obdano z goz-
dom, kjer je naravnost nebeško okolje za naše bernije?

Za naše pasje plavalce je bil to res mali raj, pa tudi vsem ostalim 
je okolje več kot ustrezalo, saj smo se hitro razživeli tako kosmatinci 
kot njihovi ljudje. Naš (pravzaprav Hugotov) Zoran je imel pri izbiri 
res srečno roko. Menda je prav on poskrbel tudi za vreme, ki nam je 
res odlično služilo. 

Braslovško jezero je umetnega nastanka. Urejeno je bilo leta 
1961 na pobudo Turističnega društva Braslovče, ki si je zadalo cilj, 
da spremeni Braslovče in njegovo okolico v turističen kraj. Člani Tu-
rističnega društva Braslovče so zajezili potok, uredili obrežje, po-
stavili skakalni stolp in omogočili prevažanje s čolni. Poleg tega so 
poskrbeli, da se je ob jezeru odvijala vrsta prireditev. Pozimi, ko je 
bila gladina jezera zamrznjena, so organizirali drsalne revije, hokej-
sko tekmo ter celo motorne dirke po ledu. Poleti so bile organizirane 
telovadne in plesne predstave, plavalna tekmovanja in še vrsta dru-
gih prireditev. Turistično dogajanje ob Braslovškem jezeru je bilo v 
60-ih in 70-ih letih prejšnjega stoletja izredno pestro in bogato. Ti 
zlati časi razvoja turizma v Braslovčah so kraj in njegovo okolico ta-
krat spremenili v pomembno turistično destinacijo. Žal je dogajanje 
ob Braslovškem jezeru kasneje večidel zamrlo. V zadnjem času pa se 
turistično dogajanje vendarle vrača, kar daje lepotam naše narav-
ne dediščine nov pomen. Zagotovo je dodal prijetnemu vzdušju svoj 
delček tudi prijazni gostinec Jože, ki nas je razvajal z odlično hrano. 
Pa pojdimo po vrsti!

Medtem, ko smo se vsi udeleženci zbrali na trati pred gostiščem 
in izpraznili prvi kozarček za dobrodošlico, so se nekateri (psi) že 
kopali…. Drugi pa so se odločili pomeriti svoje moči tako, da smo za 
začetek spet morali energično ločiti »nerazdružljiva«, očeta in sina. 
Posredovanje v pasjem objemu je Toneta stalo obvezane roke. Po 
burnem začetku smo seveda pričakovali spokojen konec!

Ker smo si poleg zabave zapisali v načrt tudi nekaj dela, je bilo 
najbolje, da ga opravimo čim prej. Posedli smo za mizami, Karmen 
Zahariaš, inštruktorica šolanja v šoli priden.si pa nam je povedala 
nekaj pomembnih dejstev, zakaj, kdaj in na kakšen način šolati na-
šega bernija. Izredna skupščina, ki jo je tekoče vodila Nina Barlič, je 

minila kot bi mignil, mi pa smo si že zaslužili odlično telečjo obaro. 
Toplo sonce nas je zvabilo na sprehod in pasje krdelo se je razpore-
dilo po potki okrog jezera. Kot je obljubil Zoran, je bil sprehod res 
zložen tako, da smo se vmes lahko dodobra naklepetali, ustavili na 
klopcah ob jezeru, posneli nekaj enkratnih fotografij in vmes prešte-
vali naše pasje spremljevalce. Ti so si res dali duška. 

Kosilo nas je spet posadilo za mize in ker je gostišče ob jezeru rav-
no prav odmaknjeno od glavne ceste, smo bili lahko povsem brez 
skrbi, da bi se kateremu od naših bernijev kaj zgodilo. Naš veterinar 
mag. Peter Levstek je bil sicer pripravljen na akcijo, ampak razen 
tega, da nam je kot vedno potrpežljivo odgovarjal na aktualna vpra-
šanja, smo tudi njemu privoščili sproščen dan. Ko se je sonce pričelo 
spuščati za gozdno zaveso, smo se tudi mi počasi pričeli poslavljati. 
»Spet en lep prijeten dan v najboljši družbi, kmalu nasvidenje!«, 
smo si rekli, ko so naši kosmatinci poskakali v avtomobile. 

Mojca Sajovic


