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VVEESSEELLOO  PPOOMMLLAADD  VVSSEEMM  ČČLLAANNOOMM  IINN  ČČLLAANNIICCAAMM    TTEERR  NNAAŠŠIIMM  BBEERRNNIIJJEEMM!!  
Po dolgem času se spet beremo. Preživeli smo pokanje petard, vstopili v novo leto in ga že skoraj 
polovico tudi prehodili. Za nami so mrzli zimski dnevi, pred nami pa pomlad in poletje, čas za izlete 
v naravo, druženja in dopuste.  
Če smo mi veseli dolgih vročih dni pa to zagotovo ne velja za naše štirinožne lepotce. Ne bom vam 
govorila, kako morate za svoje ljubljence poskrbeti v takem vremenu, ker vem, da ste prav vsi 
skrbni lastniki kužkov, je pa žalostno, da klub vsakoletnim opozorilom lastnikom domačih živali, še 
vedno najdemo kakšno, ki trpi na soncu, nezaščitena in brez vode.  
Še ena tegoba se pojavi skupaj z lepim vremenom in to so vedno in povsod prisotni klopi. Kaj naj 
rečem – popolne zaščite proti tem parazitom na žalost še ni, lahko pa s sabo prinesejo katastrofalne 
posledice za naše bernije. Vsekakor se moramo odločiti za nekakšno zaščito, a kakšno? Precej 
razširjene so kapsule, ki jih dobite pri veterinarju in jih vtrete v pasji tilnik. Je pa tako, da na 
nakaterih kužkih deluje ena vrsta, na drugih druga in na tretjih spet nobena. Jaz pri naših dveh letos 
že drugo leto uporabljam Advantix kapsule in če so lansko leto še nekako delovale, letos kljub 
njihovi uporabi opazim kakšnega klopa. Je pa res, da je klopov po uporabi tega sredstva občutno 
manj.  
Če malce pobrskate po različnih pasjih forumih  
na spletu, boste opazili kar nekaj nasvetov, kako 
 se rešiti teh malih nezaželenih bitij in če še  
vedno niste našli idealne rešitve za vašega  
kužka, se mogoče kaj najde tam. Nekaj pa si  
velja zapomniti – tako kot pri ljudeh, vsega 
 skupaj kar ne moremo mešati in na pse zlivati 
 oz. jim dajati vse po vrsti. Zavedati se moramo,  
da gre vseeno za kemijo, ki vsekakor vpliva na  
pse. Zato, če končno najdete sredstvo, ki vam  
vsaj malo pomaga, ga obdržite in delite tudi z  
nami, saj se s tem problemom spopadamo vsi,  
želimo, da naši lepotci in lepotice dočakajo lepo  
starost brez bolečin.           SLIKA MESECA – APRIL 2009 (Seti na kavču) 
Urednica glasila in spletnih strani Valentina Humski 
 

   Glasilo Slovenskega kluba za bernske planšarske pse 
   www.bernski-klub.si 
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POROČILO O SPECIALNI RAZSTAVI SKBPP 

 

5. Specialna razstava Slovenskega kluba za bernske planšarske pse, s podelitvijo CAC 
SLO, je bila izvedena 17. januarja 2009 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, v 
okviru mednarodne razstave CACIB Ljubljana 2009, ki jo je organizirala KZS. 
Razstavo je sodil svetovno priznan kinološki sodnik Kari Jarvinen s Finske. Prijavljeno je 
bilo 37 psov, razstave se je udeležilo 35 psov iz Slovenije (11), Italije (8), Madžarske (11), 
Hrvaške (3), Avstrije (1) in Rusije (1). 
 
Podeljeni so bili naslednji naslovi: 
 
- Prvak mladih, pes: GANYMED VON DER ALTEN HINTERBURG 

- CAC, razred vmesni, pes: SZARAZPATAKI GUCCI 

- R. CAC, razred vmesni, pes: GATI VOM GIPFELFEUER 

- CAC, razred odprti, pes: ADIS BERNIESHINE 

- R. CAC, razred odprti, pes: ÖRDOGHEGYI-BERNI HONDA 

- CAC, razred prvaki, pes: MAGLOD–FALVI PLAYBOY 

- R. CAC razred prvaki, pes: ICH. XANDER'S HILL HARLEQUIN SCOOBY DOO 

- Klubski prvak, pes: MAGLOD–FALVI PLAYBOY 

- Prvak mladih, psica: LABANC-VÖGYI SOPHIE 

- CAC, razred vmesni, psica: MAGPIE DEL MOLINASCO 

- R. CAC, razred vmesni, psica: WONDER BERNER 

- CAC, razred odprti, psica: MAGLOD-FALVI POLLY GIRL 

- R. CAC, razred odprti, psica: ORCHIDEE NOIRE 

- CAC, razred prvaki, psica: CH. ERDI BERNI ALOM 

- R. CAC razred prvaki, psica: CONTE VENETO DIANA 

- Klubski prvak, psica: MAGPIE DEL MOLINASCO 

- BOB: MAGPIE DEL MOLINASCO 

- BOS: MAGLOD – FALVI PLAYBOY 

 

 

 
Lep pozdrav! 

 
 

Rajko Rotner         Marta Bandur 
Predsednik kluba SKBPP      Strokovni vodja razstave 
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SPECIALNA RAZSTAVA NAJLEPŠE PASME V LJUBLJANI! 
 
Tretjo januarsko soboto smo se na gospodarskem razstavišču zbrali lastniki berncev in 
tudi tisti, ki bernija še nimajo, a jim je ta pasma prirasla k srcu, da postavimo na ogled 
njihovo lepoto. Čeprav nas je vse do začetka razstave spremljala smola, saj je predvideni 
sodnik odpovedal sodelovanje in je naša tjanica preživala marsikatero uro na telefonu, da 
se nam je nato pridružil g. Kari Jarvinen iz Finske, je specialka popolnoma uspela.  
 
Najprej smo vsi nervozno čakali, da nam organizatorji sporočijo v katerem ringu naj bi se 
predstavili, nato pa se je pričelo mrzlično zbiranje in popisovanje vseh prijavljenih kužkov. 
In teh je bilo kar 37 - številka na katero smo precej ponosni. Slovenskim tekmovalcem so 
se pridružili tudi berniji iz Madžarske, Italije, Hrvaške, Avstrije in celo iz Rusije.  
 
Ocenjevanje se je pričelo s prihodom sodnika 
v ocenjevalni krog, kamor ga je pospremil 
Seti, ki je za sabo vlekel voziček, natovorjen z 
različnimi izdelki, ki so prikazovali bernske 
motive. Vsem tem izdelkom se je posvetila 
naša Dragica, brez katere si delovanja kluba  
ne moremo predstavljati. Le domišljamo si 
lahko, da vemo, koliko truda in časa je bilo 
vloženega v vsak vrček, kozarec, blazino in 
škatlo, da so vsi ti predmeti potem lahko 
ponosno stali na mizi in se šopirili s prelepo 
podobo.  

Medtem ko je bilo ocenjevanje v polnem 
teku, so se pred ringom kopičili 
razstavljalci, ki so svojim ljubljenčkom 
popravljali še zadnje »nepravilnosti«, do so 
se predstavili v kar najlepši luči. Sicer pa 
tako lepim psom tako ali tako nimaš kaj 
veliko popravljati, saj so samo po sebi 

čudoviti.  
 
Iskreno lahko povemo, da je sodnik svojo nalogo več kot popolno opravil. Ocenjevati 
toliko, za moje oko enako lepih, psov gotovo ni lahko, a na koncu nismo našli nikogar, ki 
se z njegovimi odločitvami ni strinjal. Je pa sam že na začetku povedal, da gre pri 
ocenjevanju tiudi za njegovo osebno mnenje, ki pa se lahko razlikuje od mnenj gledalcev. 
Tem se je zelo prikupil, ker je vsako svojo odločitev o prav vsakem psu po koncu 
ocenjevanja posameznih razredov predstavil v nekaj stavkih in s tem utemeljil svojo 
odločitev o vrstem redu tekmovalcev.  
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Med samo razstavo, so člani pripravili tudi pogostitev s pršutom, sirom in vinom, da so se 
tekmovalci in gledalci lahko malce okrepčali. Je pa potrebno pohvaliti vzgojene kužke, ki 

ob slastnih dišavah, ki so se širile niso povzročali 
prav nič neprijetnosti, ampak so potrpežljivo čakali, 
da je od kod priletel kakšen priboljšek.  
 
 
Poročilo o specialki ste si lahko prebrali na prejšnji 
strani, sledijo pa še rezultati in nekaj utrinkov, ki 
jih je v objektiv ujel naš član g. Slavko Ložar. 
 
 
 

PES / MALE – MLADI / YOUNG 

Kat.št. S p o l  RAZRED Ime psa P o l e ž e n  L a s t n i k  D r ž a v a  
O C E N A  

N A Z I V  

1  M  Mladi / Young (9-18 m.) 
BAXTER THE BOSS 

SLRBS-001059 
9 . 4 . 2 0 0 8  M a r t i n a  A n g e l i n i  S L O  p r a v  d o b r o  

2  M  Mladi / Young (9-18 m.) 
BRUNO VOM OBERHOLZER FORST 

S S U - B S  5 0 1 6 1  
2 . 3 . 2 0 0 8  K i r a  M a r t i n  H  p r a v  d o b r o  

3  M  Mladi / Young (9-18 m.) 
CARL MATTEUS VALASSKE SLUNCE 

Met.Bsh. 9438/4/08 
8 . 1 1 . 2 0 0 7  I s t v a n  D u t h w e i l e r  H  p r a v  d o b r o  

4  M  Mladi / Young (9-18 m.) 
FRANKIE'I NRG-MC 

on hold 
6 . 4 . 2 0 0 8  A n g e l o  D i a g o s t i c  I  p r a v  d o b r o  

5  M  Mladi / Young (9-18 m.) 
GANDALF VON DER ALTEN HINTERBURG 
SLRBS-001046 

1 2 . 4 . 2 0 0 8  V a l e n t i n a  H u m s k i  S L O  p r a v  d o b r o  

6  M  Mladi / Young (9-18 m.) 
GANYMED VON DER ALTEN HINTERBURG 

Met.Bsh. 9437/4/08 
1 2 . 4 . 2 0 0 8  I s t a n  D u t h w e i l e r  H  

o d l i č n o  

I .  m e s t o  

P R V A K  M L A D I H  

 

PES / MALE – VMESNI / INTERMEDIATE 

Kat. 
št. Spol RAZRED Ime psa Poležen Lastnik Država OCENA 

NAZIV 

7 M 
Vmesni / 
Intermediate 
(15-24 m.) 

GATI VOM 
GIPFELFEUER 
LOSH 1023594 

16.7.2007 Alessandro 
Zarlatti I 

odlično 
II. 
mesto 
R. CAC 

8 M 
Vmesni / 
Intermediate 
(15-24 m.) 

SZARAZPATAKI 
GUCCI 
Bsh. 9036/07 

5.6.2007 Zsanett 
Fekete H 

odlično 
I. mesto 
CAC 

9 M 
Vmesni / 
Intermediate 
(15-24 m.) 

WINE BERNIE 
LOI 08/65362 20.9.2007 Antonella 

Residori I 
odlično 
III. 
mesto 
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PES / MALE –ODPRTI / OPEN 

Kat. 
št. Spol RAZRED Ime psa Poležen Lastnik Država OCENA 

NAZIV 

10 M Odprti / Open 
(min. 15m.) 

ADIS BERNIESHINE 
BS-000871 4.5.2005 Ivan Janežič SLO 

odlično 
I. mesto 
CAC 

11 M Odprti / Open 
(min. 15m.) 

DOLCE AMICO DOMOS 
Bsh. 8911/07 12.12.2006 Tamas Aszodi H prav dobro 

12 M Odprti / Open 
(min. 15m.) 

JKE JUNIOR 
BS-000924 3.5.2006 Sandi Kavšček SLO prav dobro 

13 M Odprti / Open 
(min. 15m.) 

JOHNNE WALKER 
BS-000922 3.5.2006 A. Zvone 

Predalič SLO dobro 

14 M Odprti / Open 
(min. 15m.) 

ÖRDOGHEGYI-BERNI 
HONDA 
Met.Bsh 8527/06 

8.2.2006 Ildiko Szabo H 
odlično 
II. mesto 
R. CAC 

 

PES / MALE – PRVAKI / CHAMPION 

Kat. 
št. Spol RAZRED Ime psa Poležen Lastnik Država OCENA 

NAZIV 

15 M Prvaki / 
Champion 

ATOS DONELINI 
HR 10539 BS 27.4.2006 Davorka Istenić HR prav dobro 

16 M Prvaki / 
Champion 

CH. HERMANGRUVER 
LOI 03/155133 26.7.2003 

Sara Giulia 
Copercini 
 

I odlično 
III. mesto 

17 M Prvaki / 
Champion 

ICH. XANDER'S HILL 
HARLEQUIN SCOOBY DOO 
Bsh. 8392/05 

28.10.2005 Szarka Sandor H 
odlično 
II. mesto 
R. CAC 

18 M Prvaki / 
Champion 

KORONA ROSSII ROMUL 
RKF 2073933 7.4.2007 Stolyarova L. RUS odlično 

19 M Prvaki / 
Champion 

MAGLOD–FALVI PLAYBOY 
Met.Bsh. 8338/05 16.8.2005 Remenyi 

Ferencne H 
odlično, 
I. mesto 
CAC, BOS 
KLUBSKI PRVAK 

20 M Prvaki / 
Champion 

STARRY TOWN ITHOS 
LOI 04-120335 11.1.2004 Alessandro Zele I odlično 

IV. mesto 
 

PSICA / FEMALE – MLADI / YOUNG 

Kat. 
št. Spol RAZRED Ime psa Poležen Lastnik Država OCENA 

NAZIV 

21 F Mladi / Young 
(9-18 m.) 

BONIE LOU 
SLRBS-001063 9.4.2008 Lucija Pretnar SLO prav dobro 

22 F Mladi / Young 
(9-18 m.) 

EVANESCENZE 
LO08129328 4.3.2008 Yeislany Edilia 

Rodriguez I odsoten 

23 F Mladi / Young 
(9-18 m.) 

GENESIS VON DER ALTEN 
HINTERBURG 
SLRBS-01050 

12.4.2008 Ksenja Potočnik SLO prav dobro 

24 F Mladi / Young 
(9-18 m.) 

LABANC-VÖGYI SOPHIE 
Met.Bsh. 9238/08 19.2.2008 Peterne Sari 

Beata H 
odlično 
I. mesto 
PRVAK MLADIH 
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PSICA / FEMALE – VMESNI / INTERMEDIATE 

Kat. 
št. Spol RAZRED Ime psa Poležen Lastnik Država OCENA 

NAZIV 

25 F 
Vmesni / 
Intermediate (15-
24 m.) 

FIONA VON DER ALTEN 
HINTERBURG 
ÖHZBBS4184 

25.4.2007 Barbara 
Pibernig A prav dobro 

26 F 
Vmesni / 
Intermediate (15-
24 m.) 

GOTAMI VAN'T 
PACHTHOF 
LOSH 1028406 

27.7.2007 Alessandro Zarlatti I odlično, 
III. mesto 

27 F 
Vmesni / 
Intermediate (15-
24 m.) 

JUTTA VOM 
LENZGRABEN 
SLRBS-001082 

13.6.2007 Dragica Kaiser SLO prav dobro 

28 F 
Vmesni / 
Intermediate (15-
24 m.) 

MAGPIE DEL 
MOLINASCO 
07/93282 

24.2.2007 Debora 
Mostacchetti I 

odlično, 
I. mesto 
CAC, BOB 
KLUBSKI PRVAK 

29 F 
Vmesni / 
Intermediate (15-
24 m.) 

SENNENLAND'S ALICE IN 
WONDERLAND 
Bsh. 9032/07 

31.5.2007 Szilvia Papp H odsoten 

30 F 
Vmesni / 
Intermediate (15-
24 m.) 

WONDER BERNER 
LOI 08/65363 20.9.2007 Antonella Residori I 

odlično, 
II. mesto 
R. CAC 

 

PSICA / FEMALE – ODPRTI / OPEN 

Kat. 
št. Spol RAZRED Ime psa Poležen Lastnik Država OCENA 

NAZIV 

31 F Odprti / Open 
(min. 15m.) 

ARWEN DONELINI 
HR 10536 27.4.2006 Davorka Istenić HR prav dobro 

32 F Odprti / Open 
(min. 15m.) 

BLUEBERRY BERNIESHINE 
BS-000984 8.12.2006 Ivan Janežič SLO prav dobro 

33 F Odprti / Open 
(min. 15m.) 

DORY 
BS-000945 9.6.2006 Sabina Mezek SLO prav dobro 

34 F Odprti / Open 
(min. 15m.) 

MAGLOD-FALVI POLLY GIRL 
Bsh. 8343/05 16.8.2005 Tamas Aszodi H 

odlično, 
I. mesto 
CAC 

35 F Odprti / Open 
(min. 15m.) 

ORCHIDEE NOIRE 
SLRBS-000818 20.7.2004 Ksenja Potočnik SLO 

odlično, 
II. mesto 
R. CAC 

 

PSICA / FEMALE – PRVAKI / CHAMPION 

Kat. 
št. Spol RAZRED Ime psa Poležen Lastnik Država OCENA 

NAZIV 

36 F Prvaki / 
Champion 

CONTE VENETO DIANA 
HR 10425 BS 12.4.2003 Davorka Istenić HR 

odlično, 
II. mesto 
R. CAC 

37 F Prvaki / 
Champion 

CH. ERDI BERNI ALOM 
Met.Bsh. 8585/06 20.4.2006 Peterne Sari 

Beata H 
odlično, 
I. mesto 
CAC 
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TUDI LETOŠNJO POMLAD SE JE ZGODIL CRES 

Bernska odprava je že šestič po vrsti uživala v gostoljubju hotela Kimen 

Gremo ali ne gremo, vprašanja sploh ni bilo…. Seveda smo šli. Tudi letos. Letošnja druščina je bila še en dokaz, da se 
bernski ljudje radi družimo in da medse sprejmemo tudi kakšnega, ki nam je po duši (četudi ne ravno po pasmi psa) 
enak. Popolno uglašenost je kazalo tudi dejstvo, da smo se člani odprave brez velikih dogovorov srečali na istem 
trajektu in da smo se na avtocesti, prihajajoči iz dveh različnih smeri, kar naenkrat znašli v koloni drug za drugim. Ko 
smo se končno objeli in so se naši kosmatinci pozdravili z veselim repkanjem, so se počitnice zares začele. 

Kislo aprilsko vreme je počakalo na »sončni strani Alp«, saj so nas spremljali idealni potovalni pogoji: ne prevroče, ne 
premrzlo, za naše kosmatince pa očitno ravno prav. Če je kogarkoli od dvonožnih udeležencev zeblo, pa je na pomoč 
prijazno priskočila steklenica domačega. Vsako leto se – oboroženi z brezhibno izpolnjenimi pasjimi potnimi listi - 
zabavamo na mejnem prehodu, ko nam radovedni cariniki vsakemu posebej povedo, da je pred nami mejo že prečkal 
avto z berncem. Na obrobju mesta Cres nas je pričakal že dobro znan, a na novo obnovljen hotel. Gostoljubnih 
hotelirjev naši kosmatinci tudi tokrat niso motili, še več: ob 
rezervaciji smo si izposlovali majcen popust kot znak dobre 
volje za stare goste.   

Ko smo se vselili in udomačili, nas je privabilo dogajanje pod 
balkoni, kjer so Dragica, Lojzka, Stanka, Meta … odprle svoj 
»bife« in domače dobrote so kar deževale. Tako smo si hitro 
nabrali moči za obvezni sprehod prvega dne, ki pomeni za 
naše štirinožce proces »ukrdeljenja«. Pol urice ob slikoviti 
obali je ravno prav, da se tisti pasji dvomljivci, ki še ne 
verjamejo dobrim namenom pasjega krdela, prepričajo o 
nasprotnem. Hoja, ovohavanje, igra… in za najbolj vztrajne 
plavalce tudi kopanje, so del tega obveznega procesa, ki je 
»zapovedan« in pomeni jamstvo za to, da se bodo naši črnuhi ves čas počitnic počutili kot eno krdelo. Le-to pa brez 
dvoma povsod vzbuja občudovanje, še posebej njegov moški del, ki je bil letos zastopan z dvema predstavnikoma: 
Setijem in Adisom. Prvi je imel večji del počitnic na drugi strani povodca Mirkota, drugi pa je imel novo začasno 
skrbnico, mlado Manco.  

Naš urnik je bil kot vedno prilagojen najšibkejšemu členu, to je najmlajši udeleženki počitnic, šestmesečni Asti.  

Vožnja po otoku je vedno slikovita, kadarkoli človek pride tja in kamorkoli 
se obrne. Skoraj obvezni spored je obisk starodavnega Osorja, ki je pravi 
otoški srednjeveški biser. Leži ob prekopu med otokoma Cres in Lošinj in 
ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino. Na severni strani mesta, 
oddaljeni približno 500 m , je starorimska luka Bijar, poleg nje pa se ob 
skalnati obali, polni peščenih zalivčkov in v stoletnem borovem gozdu 
razprostira istoimenski avtokamp. Nekaj osorskih uličic, ki jim je čas 
dodobra zgladil kamniti tlak, zanimiv muzej (ki ga večina pozna samo od 
zunaj, saj je največkrat zaprt), veličastna cerkev  Marijinega vnebovzetja iz 
XV. stoletja, trg kot ostanek rimskega foruma…to je mestece, ki je bilo 

nekoč dvakrat večje od današnjega in se ponaša z izjemno zgodovino, staro preko 4000 let. Danes je najbolj znano po 
klasičnih osorskih koncertnih večerih za prave glasbene sladokusce.  
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Če kdaj obiščete Osor, nikar ne izpustite priložnosti za sprehod do že omenjenega zaliva Bijar, ki nudi pomorščakom 
edinstveno zatočišče v tem delu Jadrana. Petnajst počasnih minut po tlakovani potki do zaliva je bilo komaj toliko, da 
so si naši kosmatinci pretegnili noge, nato pa smo jim našli senco v gostoljubnem avtokampu. Disciplina naših bernijev 
(in ostalega »pasjega sorodstva«…) je bila spet na preizkušnji, saj so se iz torb in nahrbtnikov spet vrstili prigrizki: 
domača bunka iz Sp.Jablan, kozji sir s pršutom iz Ribnice na Pohorju, nebeško dobra šunka z Vira pri Stični, trnovska 
orehova potica,  …. Tokrat niti Jutte ni premamilo poželenje (beri: ni ukradla hrane), Latina za spremembo ni prežvečila 
nobenega telefona, pa tudi vsi ostali kosmatinci so vidno uživali v sončnem, rahlo vetrovnem in ne prevročem 
vremenu.  

Naslednji dan, ko smo si namesto mamljive ponudbe za izlet z barko ponovno izbrali za 
prevozno sredstvo avtomobile, smo se v njih zagrizli v pobočje Osorščice. Planinskim 
navdušencem se po dobrih dveh urah hoje ob jasnem vremenu odpre čudovit razgled: vidi se 
Velebit, pod njim Rab, Cres, severni del Paga, Ilovik, Silba, Olib in naselja Malega Lošinja. Na 
zahodu je Susak in Unije v ozadju pa Istra. Vidijo se tudi vrhovi Alp. Najvišji vrh Osorščice je 
Televrin (588 m), mi pa smo se po kratki vožnji vrnili na izhodišče, ki leži na stičišču Cresa in 
Lošinja. Poti tako udobno namreč ni bilo več mogoče 
nadaljevati, našim bernijem pa pešačenje po ostrem 

kamenju najbrž ne bi bilo preveč všeč – raje smo si privoščili piknik (s 
kopanjem za najvztrajnejše pasje plavalce) v bližini Nerezin.  

Konec tretjega dne smo si privoščili še sprehod po Malem Lošinju, znanem 
turističnem letovišču, ki je zagotovo najlepši prav v tem letnem času: brez 
gneče, vročine, ves v cvetju. Tisti, ki ga že dolgo nis(m)o obiskali, s(m)o bili 
zagotovo presenečeni nad svežim izgledom nekoč malce zanemarjenega 
mesta. Sprevod naših bernijev po promenadi je pritegnil mnoge poglede, tisti, bolj radovedni sprehajalci pa so izvedeli 
še kakšno podrobnost več o pasmi, o našem klubu…  

Tudi letos je bil z nami naš nepogrešljivi klubski veterinar mag. Peter Levstek, dr.vet.med., ki smo ga dodobra izkoristili 
ob vsaki priložnosti za klepet in za nasvete, kakšnega resnega dela pa tudi letos na srečo ni imel. Krog poslušalcev se je 
vedno bolj širil, ko nam je pojasnjeval resnice in zmote o sterilizaciji, cepljenjih, prehrani… in vsem, kar nas je zanimalo. 
In tega kot običajno ni bilo malo. Njegova dekleta vedno poskrbijo za prisrčno vzdušje. Kot vse kaže, pa bo imel kmalu 
doma novega psa, saj je njegova najmlajša hči pustila srce pri prisrčni psički Beri, ki jo je ves čas vodila na sprehode, 
sem in tja tudi brez vednosti staršev…. Tam, kjer je bila Beri, je bila v glavnem tudi Eva. Med drugim se slednja je 
odločila, da bosta šli na skupen sprehod, pa čeprav Evini starši o tem niso nič vedeli. Ker smo pravi bernski ljudje ena 
velika družina, je bilo tudi za Evo »ilegale« hitro konec. Še en dokaz, da ljubezen premaga vse ovire, še posebej, če gre 
za ljubezen do živali, kaj ne? Pasjo potovalno bolezen in znake lažne brejosti smo preganjali s homeopatskimi pripravki, 
morebitne pojave nove gripe pri ljudeh pa smo zaupali 
odličnemu cvičku in štiškemu brinjevcu.  

Na koncu so nam v res lepo obnovljenem hotelu Kimen 
rekli: »Pridite spet!« in seveda si ne bomo dali reči 
dvakrat. 

 

Mojca Sajovic 
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POZDRAVLJENI  ljubitelji najlepših lepotcev na svetu !!! 
  
Naj se predstavim:  
rodil sem se 20.septembra 2007 in so mi nadeli ime TISSOT VON DER ALTEN 
HINTERBURG.  
V veselje mami RONJI in v ponos očetu ELTONJOHN-u. 
Prve dni sem imel kar nekaj problemov z uvajanjem na nov dom. 
Najprej sem novo lastnico tri dni ignoriral - naj kar ve, da sem jezen in užaljen, ker me je 
odpeljala od Ksenije. 
Po treh dneh sem ji velikodušno čisto malo dovolil, da me je pobožala. 
Pri hrani sem jim delal kar nekaj problemov: ne jem popolnoma nič kar diši po ribah, 
pregost Čokolino mi ne paše, sendvič pa si z veseljem postrežem kar sam 
( zakaj so ga pa pustili na pultu !!!). 
Problemov z vožnji z avtom nisem imel (zadevo obvladam)- ampak z ovratnico in 
povodcem !!! 
Pa se je Suzana hitro povezala z go.Mojco Sajovic, ji razložila zadevo in upoštevala njene 
nasvete - sva gospodarju zaplenila ,, ta dolge vezalke z gojzerjev" in veselo trenirala ! 
  
Pasja šola je ,,kr neki" - po 25 minutah sem se naveličal nonstop enega in istega tekanja, 
komandiranja in grizljanja priboljškov - pa sem se kar vsedel in čakal da ,, cajt mine". 
Ampak šolo sem pa uspešno končal !!! kako da ne, saj je Suzana na izpit prinesla kar celo 
torbico narezanih hrenovk !!! 
NO sedaj sem star 18 mesecev - sem že malo bolj resen, precej bolj ubogam - ampak sem 
pa tudi zelo hitro užaljen ! 
Prilagam svojo najboljšo fotografijo ( verjemite, da jih je zelo malo - saj vem, da sem lep 
in se zato ne nastavljam pred fotoaparat kar vsakemu -pa še zastonj!). 
Fotka je nastala 1.Januarja 2009 - saj vem da deluje kot da imam mačka - ampak tako 
sem se pač počutil. 
  
V prejšnjem glasilu sem v veliko žalost moje lastnice 
Suzane in moje cele družine prebral - da sem, žal, 
ostal brez mami Ronje. 
ZATO SEM JI NAMENIL NEKAJ VRSTIC V NJEN 
SPOMIN. 
  
VELIK HOV VSEM VAM POŠILJA  
  
TISSOT VON DER ALTEN HINTERBURG 
( po domače, mucmuc, piki, mrcinca,Tisko in še bi lahko našteval )  
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Dragi  Niki.  
Hvala ti za vse lepe trenutke, hvala ti za vso ljubezen in hvala življenju, da smo ga lahko 
preživljali s  tabo, dragi naš  bernček   Niki.  

Bil si pravi angelček,  čista radost ,  veselje in sreča.   S svojo neizmerno karizmo in dobroto, 
si  nas vse  brezmejno  osrečeval, imel rad in tudi mi smo te imeli neizmerno radi.Imeli smo 
prečudovitih 10 let s tabo.  Bil si, pravi  iskreni  prijatelj moji Sari in Luku  pri odraščanju, 
meni   najdragocenejši prijatelj v  težkih  trenutkih. Zmeraj si bil z nami. 

Tvoja toplina, tvoji topli očki  sta  vedno razumeli, vedno poslušali.   

Vedno nas bo radostil spomin nate, čeprav je sedaj  bolečina  ob tvojem odhodu  
neizmerna.A  spomin na 10 let čudovitega življenja s tabo, nas bo vedno osrečeval. Nikoli  

ne bom pozabili tvojega  
igrivega,  radostnega   tekanja 
in lajanja  ob vsakokratnem 
sprehodu, tvojega nagajivega 
repka,   ki je bil v nenehnem 
gibanju od neizmerne ljubezni 
do nas,tvojega toplega 
kosmatega  telesa h  
kateremu smo se tako radi 
stisnili, in tvojih 
razumevajočih  toplih  očkov .  
Presrečen   si bil, ko smo 
srečevali  tvoje prijatelje, še 
zlasti če so bili  bernčki. Bi  si 

izredno  vodljiv,   razumel si vse in tvoji očki sta odgovorili.   

A žal je zaradi bolezni prišel tudi trenutek, ko smo se morali posloviti.   Kako  zelo manjkaš , 
kako žalostna so jutra, kako pusti so dnevi, ko te ni,  vemo  vsi , ki imamo   neizmerno radi 
ta prečudovita bitja, naše  prijatelje živali.  

Zato, dragi Niki, vedno boš  v naših srcih,  in  vemo da  tam nekje paziš  na nas, tvoja  
čudovita duša in energija sta z nami.                                        

                                Srečno Niki, radi  te imamo.  

                                                                                Danica,   Sara in Luka.  

 



-1/2009  
 

HONDROPROTEKTIVI- REŠITEV ZA TEŽAVE S SKLEPI??? 
Hondroprotektivi spadajo v skupino nutracevtikov ali dodatkov prehrani, ki so vedno bolj priljubljeni tako pri 
športnikih kot pri lastnikih psov, nagnjenih k degenerativnim obolenjem sklepov, saj naj bi ublažili bolečine v 
sklepih in zmanjšali tveganje za nastanek osteoartitisa. Nenaden porast zanimanja za te produkte je samov 
ZDA lani ustvarilo trg, vreden milijardo dolarjev.   

Najpogostejša predstavnika hondroprotektivov sta glukozamin in hondroitin sulfat.Od ostalih 
hondroprotektivov je smiselno omeniti še metilsulfonilmetan (MSM) in izvlečke novozelandske školjke Perna 
(Perna canaliculus, green-lipped muscle).  

Glukozamin je sestavljen iz molekule glukoze in aminokisline glutamina, in je sestavni del 
glukozaminoglikanov (GAG), ki so naravno prisotni po celem telesu, še posebej sklepih. Te molekule imajo 
veliko sposobnost vezave vode. Igral naj bi igral vlogo pri oblikovanju in obnovi hrustanca, pridobivajo pa ga 
iz oklepov rakov in jastogov. Hondroitin sulfat je del velike proteinske molekule proteoglikana, ki daje 
hrustancu elastične lastnosti. Podobno kot glukozamin ima veliko afiniteto do vode, zato naj bi »vlekel vodo 
v sklepe« in posledično ohranjal njihovo mazljivost (v vsakem sklepu mora namreč biti prisotna sklepna 
tekočina za amortizacijo sil, ki se pojavljajo pri obremenitvah). Pridobivajo ga iz živalskega hrustanca, npr. 
sapnikov ali sklepov goveda in kosti morskih psov. Obe sestavini se uporabljata za zdravljenje osteoartritisa, 
saj naj bi ugodno vplivali na hrustanec. Količina organizmu lastnega hondroitin sulfata v sklepnih hrustancih 
se namreč s starostjo zmanjšuje, posledično je sklep manj gibljiv in odporen na obremenitve. Poleg tega se 
pri degenerativnih obolenjih sklepov, poškodbah ali obrabi zmanjša sklepna špranja, kar dodatno botruje 
bolečinam in vnetju.  

Poudariti je treba, da oba proizvaja telo samo, zato je osnovni namen dodajanja prehrani zvišati bazalni nivo 
teh sestavin v organizmu.90% zaužitega glukozamina se absorbira v kri preko stene tankega črevesja, od tega 
se 8-12% zadrži v tkivih, 20-30% se izloči z urinom, preostanek pa se izdiha v obliki ogljikovega dioksida. 
Absorpcija hondroitin sulfata pa je še bolj omejena; strokovnjaki predvidevajo, da se manj kot 10% zaužitega 
znajde v krvnem obtoku in je tako na voljo tkivom, da ga izkoristijo.  Dnevna priporočljiva doza  je različna, v 
povprečju pa znaša 30-40 mg/kg t.t. (okoli 1500 mg na dan). Glukozamin je potrebno pazljivo odmerjati 
pacientom z diabetesom, saj je pri njih večja količina kontraindicirana. Učinek glukozamina in hondroitina je 
za razliko od nesteroidnih protivnetnih zdravil (karprofen, meloxicam) opazen šele 4-6 tednov po rednem 
dodajanju v hrano. 

Dejstvo je, da nekateri proizvajalci pasje hrane višjega cenovnega razreda glukozamin in hondroitin sulfat že 
leta dodajajo svojim recepturam z namenom izboljšati naravno sposobnost obnove in zaščite hrustanca. 

Dodatki glukozamina in hondroitina v obliki kapsul, praškov in raztopin so na trgu že dolgo časa in obljubljajo 
(vsaj na papirju) mnogo. Vendar pa bi morala za obljubami proizvajalcev stati tudi trdna dejstva, ki bi bila 
dosežena s primernimi kliničnimi raziskavami, ki bi kupcem zagotovila relevantnost in željeni učinek za njihov 
namen. 

  

           Ksenija Potočnik 
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SPOMLADANSKI VZREJNI PREGLED 

 
Spomladanski vzrejni pregled je bil s strani SKBPP 
tudi tokrat organiziran pri Lavričevi koči na 
Gradišču nad Stično.  Kot 
pa se je izkazalo, ni šlo le 
za vzrejni pregled, saj je 
le-ta kmalu prerasel v 
prijetno druženje 
lastnikov bernskih 
planšarskih psov. Čeprav 

nekateri malo prestrašeni, ker so se pregleda udeležili prvič in niso vedeli kaj 
pričakovati, kaj šele, da bi se spoznali na popoln pregled psa 
in njegovega gibanja (vsi smo bili isti, kar priznajte!), se je 
začetna plašnost kmalu izgubila v sproščenem duhu družbe, 
ki živi za svoje bernije.  
Pregledani so bili 3 psi in in 11psic, tako da lahko kmalu 
pričakujemo male kepice črno-belo-rjavih kužkov. 
V nadaljevanju so predstavljeni plemenjaki in plemenke 
našega kluba z vzrejnim dovoljenjem, saj ima le tak pes ali psica lahko zdrave potomce z 
rodovnikom.  Za več podatkov o predstavljenih bernijih si oglejte spletno stran kluba 
www. bernski-klub.si . 
 
     
POŠILJAJTE FOTOGRAFIJE svojih bernijev!!! Vem ,da imate doma polno fotografij  

na katerih so vragolije vaših bernijev. Pošljite jih na naslov bernci.web@gmail.com in vsak mesec bo spletno stran 
krasila ena od njih. Gotovo niste prezrli prve takšne fotografije našega veterana Setija, ki uživa na kavču in ga 
svetloba bliskavice niti malo ne moti. Pobrskajte po albumih ali računalnikih in delite z nami veselje ob gledanju 
nagajivih a prisrčnih štirinožcev. 

 
 
Ker bomo klubko glasilo Moj Berni od sedaj dalje pošiljali preko elektronske pošte,   
naprošam vse, da mi posredujete svoje naslove na bernci.web@gmail.com. V primeru, 
da elektronskega naslova nimate, vam bomo glasilo še vedno pošiljali po pošti.   
 
  

SEDAJ SE BEREMO TUDI NA  www.bernski-klub.si!            
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 PSI Z VZREJNIM DOVOLJENJEM SKBPP 
 

 PLEMENJAKI 
 
    ARAMIS                   IKE JUNIOR      ADIS BERNIESHINE        JOHNNIE WALKER 
 
 
       

                         
 
                       

 
 

 PLEMENKE 
                 
BRINA WINDIŠGRETZ                 DINNA                 EMILY ČIERNA HVIEZDA        DAYSHA                                       

 
        
 

 
 
 

                 CORA                                            KIARA                         BLUEBERRY BERNIESHINE    
 
 
 
 
 
 

 
KIKI VON DER GENIGAU                     AFRODITA                                     LUNA                               
       
 
 
 
            
         
                               

 
ORCHIDEE NOIRE                RUBY TUESDAY                        PEGGY         
           

 
 
  
 
 
 



-1/2009  
 

ZAPISNIK REDNE LETNE SKUPŠČINE KLUBA SKBPP, 
           ki je bila v nedeljo 29. marca ob 16. uri v gostišču Slovan, Vransko 
 
Predlagani dnevni red:  

 Otvoritev redne letne skupščine in izvolitev organov skupščine 
 Obravnava in potrditev dnevnega reda 
 Poročila upravnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije, strokovnega vodje  
 Razprava in sklepanje po poročilih 
 Program dela kluba za leto 2009, odločanje o višini članarine za leto 2009 
 Volitve nadomestnih članov nadzornega odbora in disciplinske komisije 
 Sprememba statuta kluba SKBPP-sprememba naslova kluba 
 Razno 

Ad 1/ 
Otvoritev redne letne skupščine 
Ob 16.30 uri se je začelo zasedanje skupščine SKBPP z uvodnim pozdravom g. Rajka Rotnerja, predsednika 
kluba. 
Izvolitev organov skupščine 

Predsednik R. Rotner je predlagal, da skupščino vodi Robert Ilc, podpredsednik kluba SKBPP. Le ta je 
predlagal izvolitev naslednjih organov skupščine v sestavi: 

 delovno predsedstvo: predsednik Robet Ilc, članici Marta Bandur in Valentina Humski 
 zapisnikar: Tatjana Hrovatič 
 overitelja zapisnika: Dragica Kaiser in Ivan Janežič 
 verifikacijska komisija: ni potrebna, po seznamu je prisotno 26 članov (seznam je priloga zapisnik) 
 volilna komisija: ni potrebna, volitve nadomestnih članov, javne volitve 

Sklep št. 1: Prisotni so soglasno potrdili predlagane kandidate v delovne organe skupščine in se 
strinjali, da verifikacijska in volilna komisija nista potrebni in da so volitve javne. 

Po seznamu je prisotnih 26 članov, tako je skupščina na podlagi 13. člena Statuta sklepčna, saj je od sklica 
pa do začetka zasedanja skupščine preteklo 30 minut. 

Ad 2/ 

Sklep št. 2: Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

Ad 3/ 

Poročilo upravnega odbora in strokovnega vodje kluba je ustno podal Rajko Rotner (ni oddano pisno 
poročilo). 

R. Rotner ugotavlja, da so bile vse zastavljene aktivnosti v letu 2008 tudi izpeljane in sicer: 

• Seje UO : 15. aprila, 20. maja, 30. september, 17. december in korespondenčna seja (15. maj) 
• Stanje članstva na dan 31.12.2008 = 120 članov , (14 novo vpisanih članov), stanje članstva na dan 

31.12.2007 = 129 
• Družabne aktivnosti: 

• prvomajski izlet na Cres; štiridnevno potepanje po Cresu  
• spomladanski piknik na Treh kraljih na Pohorju, 7. junij  
• jesenski piknik Gradišče nad Stično, 4. oktober 
• Miklavževanje v gostišču Slovan na Vranskem 5. december 

• Strokovne aktivnosti 

• organizacija spomladanskega in jesenskega vzrejnega pregleda: 29. marec in 4. oktober 2008 
• organizacija strokovnega predavanja z naslovom: Erlihioza,  borelioza – diagnoza, terapija in 

prognoza; Nina Ambrož, dr.vet.med., veterinarska ambulanta NOE, 4. oktober, jesenski piknik 
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• mala šola razstavljana; Rajko Rotner, 4. oktober, jesenski piknik 
• organizacija Specialne razstave, 17. januar v okviru CACIB Ljubljana 2009, GR Ljubljana 

• spletne strani www.bernski-klub.si (več kot 335.000 obiskov) 
• 4 številke revije “Moj berni”, nova urednica: Valentina Humski 

• Klubske ugodnosti: 25 pogodbenih partnerjev 

Finančno poročilo SKBPP 2008 je pripravila Dragica Kaiser (pisna oblika poročila je priloga zapisniku).  

SALDO NA DAN 1.1.2008:      971,73 € 
prihodki:   članarine 
 2628,50 
    obresti         3,06 
                                           donatorstvo    800,00 
    od vzrejnih    395,58 
    specialka    475,00 
    oglaševanje      16,67 
    prodaja našitkov    15,00 
Skupno prihodki: 4333,81€ 

 

 

 

 

odhodki: bančni stroški     187,36 
  str. internet     129,96 

članarina KZS     321,00 
  poštnina     178,56 

tiskanje Bernija    384,00 
našitki    

 1086,00 
gost. storitve      224,60 

  koledarčki     100,00 
  str. specialke       84,16 
  revija Kinolog       29,00 
  Halkcom-banka      68,86 
  Taksa statut       17,73 
  Knjiga        22,46 
  Bernijev sklad     100,00 
Skupno odhodki: 2933,78€

SALDO NA DAN 31.12.2008: 2371,76 € 
Dragica Kaiser je pripravila in oddala  finančno poročilo na AJPES za leto 2008. 

Poročila nadzornega odbora 

Poročilo je ustno podala Mojca Sajovic, pisne oblike pa ne, zato je tudi ni kot priloge temu zapisniku.NO 
je veljavno sklepal le do 31.5.2008, do koder sega članstvo Miloša Jankoviča, člana NO. Mojca Sajovic 
je predlagala predsedniku delovnega predsedstva, da naproša skupščino, da odloči ali lahko poda 
poročilo NO, ki ni bil več sklepčen od 31.5.2008. 

Sklep št. 3: Skupščina soglasno dovoli podajanje poročila NO Mojci Sajovic.  

NO je podal negativno mnenje o delovanju UO. Ugotovil je, da podpredsednik R. Ilc ni več član ker ni 
plačal članarine za leto 2008.  

Sklep št. 4: Robert Ilc ostaja naš član z takojšno poravnavo članarine za leto 2008 

Določeni sklepi sprejeti na sejah UO niso bili realizirani; odhod R. Rotnerja na mednarodni simpozij za 
BPP ni  bil realiziran. Slaba pripravljenost in kritike s strani sodelujočih na jesenskem vzrejnem pregledu. 
Samovoljna prestavitev predsednika kluba lokacije specialne razstave iz Vrtojbe v Ljubljano, glede na 
sprejet program o delu kluba za 2008 na UO. Slaba postavitev stojnice na specialni razstavi za BPP. 
Neobveščanje članstva in samovoljno odločanje predsednika glede izredne skupščine KZS in volitev za 
predsednika in NO KZS. Ne reagiranje UO ob ustanovitvi in sprejemu novo nastalega kluba PIL BPP v 
KZS. Ne reagiranje UO ob zlorabi podatkov naših članov pooblaščenih oseb s strani SKBPP kluba PIL 
BPP. Neustreznost revije Moj Berni. Sprememba naslova pošiljanja pošte za vzrejne preglede brez 
sklepa UO. Nekorektno izvajanje izrednih vzrejnih pregledov. Premalo aktivnosti glede promocije kluba 
in podpisovanja pogodb glede ugodnosti članstva SKBPP. 

Temu negativnemu mnenju o delo UO in predsednika SKBPP je sledi odstop celotnega NO. 

Poročila disciplinske komisije 

Predsednik disciplinske komisije gospod Marjan Ban je nedavno preminil, v njegov spomin smo se 
poklonili z minuto molka. Disciplinska komisija v letu 2008 ni zasedla. 
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Poročilo vzrejno tetovirnih referentov  

Ni bilo ne pisnega ne ustnega poročila. 

Ad 4/ 

Po poročilih je potekala burna razprava glede oblike revije Moj Berni. Člani zahtevajo, da ostane revija 
na istem kvalitetnem nivoju tiska, pripravi pa naj se tudi oblika revija za pošiljanje po elektronski pošti. 
Članom, ki imajo elektronski naslov se revija pošilja v elektronski obliki, ostalim po pošti.  

Predsednik kluba R. Rotner in podpredsednik kluba R. Ilc se nista strinjata z podanim negativnim 
mnenjem NO glede dela UO. R. Rotner ugotavlja  da je nastanek še enega kluba za BPP krivda našega 
kluba in sicer prejšnjega vodstva kluba in odstop Mojce Sajovic, kot predsednice kluba SKBPP v 
prejšnjem mandatu. O dogodkih na KZS glede sprejema PILBPP sta poročala R. Ilc in R. Rotner. R. 
Rotner je povedal, da se klub SKBPP zavzema za čisto, zdravo vzrejo, klub PILBPP pa za komercialno 
vzrejo, zato so tudi tako agresivni pri promocij kluba. Nekateri člani so bili mnenja da bi o izredni skupšini 
KZS morali odločati vsi člani kluba in ne le UO. Dragica Kaiser je povedala: »da karkoli povem na UO, 
kar ni všeč predsedniku, je takoj užaljen in reče, naj ga ne zajebavamo«. 

Sklep št. 5: Sprejme se odstop celotnega NO. 

Sklep št. 6: Vsi prisotni potrdijo poročilo UO, finančno poročilo in poročilo strokovnega vodje.  

Sklep št. 7: Sprejme se poročilo NO z 4 glasovi proti. 

Ad 5/ 

Program dela kluba za leto 2009: 
- Spomladanski vzrejni pregled: 18. aprila 2009 Gradišče nad Stično. 

- Jesenski vzrejni pregled :10. oktober 2009, Gradišče nad Stična 

- Prvomajski izlet na Cres: 24. – 27. april. 2009  

- Spomladanski piknik: 30 maj. 2009 področje Štajerske 

- Jesenski piknik: 10. oktober 2009, Stična 

- Miklavževanje: 5. december 2009 
- Organizacija strokovnega predavanja 

- Udeležba na Mednarodnem simpoziju za BPP, 26. september 2009, Italija 

Ker veliko bernskih planšarskih psov zboli za rakom in ostalimi značilnimi boleznimi člani predlagajo 
izvedbo samostojnega izobraževanja iz tega področja.  

Sklep št. 8: Program dela kluba SKBPP za leto 2009 se sprejme v celoti 
Člani so predlagali, da se Ksenija Potočnik udeleži mednarodnega simpozija za BPP v Italiji. Kljub 
pritiskom na predsednika, da sprejme ta sklep, o sklepu ni bilo glasovanja.  

Odločanje o višini članarine za leto 2009 

Sklep št. 9: Članarina za leto 2009 ostaja enaka: 24 €, pristopnina 6 €, članarina za družinske 
člane 12 €, pristopnina za družinske člane 3 €. 

Ad 6/ 

Volitve nadomestnih članov nadzornega odbora in disciplinske komisije 

Predlagani kandidati  NO: Marta Bandur, Ksenija Potočnik, Danica Rebov. 

Predlagan kandidat za disciplinsko komisijo: Peter Vražič 
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Sklep št. 10: Vsi predlagani kandidati so soglasno izvoljeni v organe SKBPP in sicer člani NO: 
Marta Bandur, Ksenija Potočnik, Danica Rebov in član disciplinske komisije: Peter Vlažič. 

Ad 7/ 

Sprememba statuta kluba SKBPP - sprememba naslova kluba 

Sklep št. 11: V statutu SKBPP se popravi 2. člen, ki se naj glasi sedež kluba je na naslovu 
predsednika kluba. 

Ad 8/ 

R. Rotner je poročal o dogajanjih na KZS v zadnjih mesecih in o volitvah za novega predsednika KZS. 
Novi predsednik KZS je Blaž Kavčič z 45 glasovi.  

Mojca Sajovic je opozorila, da trenutno stanje na KZS postavlja status kluba SKBPP 10 let nazaj.  

Dragica Kaise je vztrajala, da naj UO pošlje ugovor na KZS zaradi sprejetja PILBPP v KZS.  

R. Rotner ji je odgovoril, da zaenkrat nimamo nobene osnove za pritožbo, je pa novoustanovljen klub v 
vzponu.  

Ksenija Potočnik je izpostavila problem znanja in usposobljenosti vzrediteljev. Predlaga uvedbo licence 
vzrediteljem. Marta Bandur ji je pojasnila, da se take zadeve lahko urejajo le na državnem nivoju. 
Ksenija Potočnik je tudi predlagala uvedbo šablonske ocene psa. Na vzrejnih pregledih naj bi uvedli 
vsebinsko enotne ocenjevalne liste, ki bi jih nato ob soglasju lastnika objavili na spletu. Na naslednjem 
vzrejnem pregledu bi to poskusno izpeljali.  

Člani kluba so zahtevali, da UO poskuša navezati stike s klubom PILBPP in doseči dogovor o 
sodelovanju vendar ne na škodo kluba SKBPP. O tej temi je potekala burna debata, vendar ni bilo 
sprejetega nobenega sklepa. 

Seja se  je uradno zaključila ob 19.30 uri. 
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LEGLA SKBPP na dan 5. 5. 2009 
 

1. BRINA WINDIŠGRETZ / ADIS BERNIESHINE 
DATUM KOTITVE:  9. 4. 2009 
SKOTENIH:  4 samičke, 2 samčka 

 
             VZREDITELJ: 

  Ksenija Kukovič, Dobrava          
53,3214 Zreče; 041/924-840 
ali03/759 0117, 
kukovic.ksenija@gmail.com 

 

  

  

 

 

 

 

2. DAYSHA / CONTE VENETO FENIX 
DATUM KOTITVE:  12. 4. 2009 
SKOTENIH:  4 samičke, 7 samčkov 

 
  
     VZREDITELJ: 

Taja Naraks,  Ob 
Koprivnici  55, 3000 
Celje, tel: 031 664 889, 
e-pošta: 
taja.naraks@gmail.com 
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DOGOVOR 0 KLUBSKIH UGODNOSTIH 
Vse člane kluba prosimo, da pri nakupu pokažejo veljavno člansko izkaznico, ker vam  v 
nasprotnem primeru žal ne bodo obračunali popusta!!! 
 

 PRENOVLJENO: ARDEN GRANGE HRANA! 
Vrhunska popolna suha hrana za pse in mačke na osnovi svežega piš- 
canca ali lososa brez umetnih barvil in konzervansov. Posebej primer- 
na za delovne in razstavne pse, ter za pse z alergijami, saj ne vsebuje 
rdečega mesa, pšenice, soje in mlečnih izdelkov. Več informacij o sesta- 
vi hrane najdete na internetni strani www.avanturist.si. 
Člani Slovenskega kluba za bernske planšarske pse imajo: 

1. pri nakupu hrane 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 29 90 88 ali e-mailu: 
info@avanturist.si. 

2. popust pri nakupu vseh izdelkov v višini 5%  v trgovinah Pikin butik 
kot sledi: 

> Pikin butik, Čebelarska 19 b, 1000 Ljubljana-Dravlje, 
tcl.Ol 51971 88, 

> Pikin butik, Ormoška cesta 100, 2250 Ptuj, tel.: 02 77 11 612, 
> Intemetna 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 zivali, 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 (Alenka Spazzapan) – 5%-ni popust za 
člane! 
 

 VETERINA JAGODIČ d.o.o. - Dušan Jagodič, DVM, 
Dole 9, 3230   ŠENTJUR PRI CELJU: popust pri veterinarskih terapevt-skih 
in diagnostičnih storitvah brez zdravil v višini 12% pri plačilu v gotovini oz.  
10 %  pri negotovinskcm plačilu, popust pri nakupu hrane in pripomočkov v 
višini 7%  pri plačilu v gotovini oz. 5% pri negotovinskem plačilu. 

 
 FRIZERSKI SALON PETRA, Dolenjska cesta 250, 1291 

Škofljica (Robert lic, direktor) nudi članom kluba popust pri storitvah, 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, Ljubljana. Tel: 01 515 15 
60, GSM: 041 750 676, web: www.vrami.si, e-mail: infofajmeradog.si 

 
 RENTGENSKO SLIKANJE KOLKOV IN KOMOLCEV na Kliniki za 

kirurgijo in male živali Vetcrinarske fakultete, Univerza v Ljubljani, C. V 
Mcstni log 47, Ljubljana. Za člane kluba klinika nudi 10%-ni popust in 
brczplačen klinični pregled psa, obvczna jc tclefonska 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 vcliko 
modnih pletenin. 

 
 ŽAKI ZOO IN VRT, Trg svobode 25, 2310 Slov. Bistrica: 

velika izbira hrane za pse (EUCANUBA, ROYAL CAN IN, NUTRO, 
BIOMILL, HILL'S,...): 10%-ni popust na vse prodajne artikle, tudi za nakup 
v spletni trgovini www.diskom.si: za organiziran nakup večjih količin 
dodatni popusti. 

 UNIVERZALNA METLA V - 7 z gumijastimi sčctinami V oblike za 
pometanje brez prahu, idealna za čiščenje vsch vrst talnih površin znotraj in 
zunaj hiše, EDINA UČINKOV1TO ODSTRANJUJE DLAKE, blato iz 
talnih oblog, vodo, sncg, pri pomctanju ne dviguje prahu in dlak, pripomoček 
pri pomivanju gladkih površin. 10% popusta za člane 
kluba. KRTAČA za oblazinjeno pohištvo, obleko enakih lastnosti: 10%. 
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 izkljufino z gotovino! 

 
 VETERINARSKA AMBULANTA TOPLICA, Topolšica - Milan Matko, 

dr.vet. med. (Topolšica 15, Topolsica (tel. 03 589 21 00): 10%-ni popust pri 
storitvah (brez zdravil). 
 

 VETERINARSKA AMBULANTA BUBA, Grosuplje - Marjan Kastelic, 
dr.vet.mcd. (tel. 01 786 46 58 od 7. do 12. ure in od 16. 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. 
 

 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 glcdc na višino opravljenih nakupov  

 

 SALON SNOOPY, Rogaška Slatina : 10%-ni popust pri nakupu hrane in 
pripomočkov z gotovino nad 20 eur. 

 

 ZOO DINGO, Maribor: 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 brezplačno dostavo po vscj Slovcniji. 

 
 ZOO MARKET REX, Lackova c. 50, Radvanje, Maribor: 10%-ni popust 

za gotovino, 5%-ni popust pri plačilu s kartico (Eucanuba, Technical,Hill's, 
Royal Canin, Bosch, Purina -ProPlan; Brczplačna dostava! Nagrada za 
vsakega novcga kupca in poscbna nagrada za stalne strankc, ki privcdcjo 
novega kupca! Stalne strankc (od 3. nakupa dalje) prejmcjo člansko 
izkaznico ugodnosti! 
 

 ZAVAROVALNICA ADRIATIC SLOVENICA, ker so tudi tarm v službi 
lastniki bernijev: PONUDBA ZA BERNIJE: pogin živali zaradi bolczni ali 
nezgode, usmrtitev živali brez bolečin zaradi ncozdravljivc bolczni ali 
nczgodc, stroški zdravljenja (brez DDV) s 30%-no soudclcžbo, splošna 
civilna odgovomost lastnika psa. Skupna premija znasa 141,07 € (zav. Vsota 
500 €), oziroma 177,68 € (zav. vsota 800 €). Ponudba vclja Ic za sklepanjc 
zavarovanja preko našega kluba. 
 

 PASJA ŠOLA OGNJENA, Sinja Gorica pri Vrhniki: 15%  popust za vse 
oblike šolanja psov. Tudi čcz polctjc imajo tcčajc poslušnosti, malo šolo za 
mladičkc in otroške dclavnice - skozi igro do boljšcga razumcvanja psa. 
Informacije: Branka Hobič, tel.: 041 721 262, 01 754 62 53. 
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 VETERINARSKA AMBULANTA LESDOG - mag.Sabina Bajc – Piškur, 
dr. vet.med., Kočevje, Cesta v Log 14, tel. 01 895 39 92, 895 56 33, 041 614 
291: 15%  popusta pri diagnostičnih in terapevtskih storitvah (brez zdravil) 
pri plačilu v gotovini oz. 5%-ni popust pri negotovinskem plačilu. Ix 
tedensko dr.Bajc dela tudi v Ljubljani, kjcr popusta ne morete uveljavljati! 
 

 SEMENARNA LJUBLJANA! Za člane kluba 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: 

o VC Kalia , Dolenjska c. 242, 1000 Ljubljana, TEL: Ol/ 427 - 14 - 43, 
o VC Kalia Vrhnika, Robova 6, Vrhnika, 
o VC Kalia BTC, Šmartinska 152 (na tržnici BTC), Ljubljana, 
o VC Kalia ASTRA-JAMA, Bežigrad 11, Ljubljana, 
o VC Kalia, Tišinska c., Murska Sobota (pri Petrolovi črpalki) 
o VC Kalia, Kidričeva ul., Celje, 
o VC Kalia, Tržaska 35, Maribor, 
o VC Kalia, Vetrinjska ul., Maribor in 
o VC Kalia, Slovenska Bistrica. 

 
 TRGOVINA za male zivali MALAVI D.O.O., Cesta talcev 53, na Planini 

pri Kranju (tel. 04 235 10 60): 7%-ni popust pri nakupu hrane in 
pripomočkov z gotovino! 
 

 KZ TOLMIN-KMETIJSKA TRGOVINA, Rutarjeva 15, Tolmin: 5%-ni 
popust pri nakupu izdelkov za nego in prehrano v vrednosti nad 20 eur. 

 

 
 

 KINOLOŠKO DRUŠTVO KRIM – 10%-ni popust pri šolanju. Informacije 
o tečajih: Karmen Zahariaš - GSM 041 679 578 
 

 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-GSM041 625620 
 

 ORKA Kovac k.d. nudi članom kluba popust pri nakupu nad 5.000 SIT 
do 10.000 SIT v trgovini ZOO ORKA v višini 10 %  in popust pri nakupu 
nad 10.000 SIT v trgovinah ZOO ORKA v visini 13% . 
 

 ARDEN GRANGE HRANA! Vrhunska popolna suha hrana za pse in 
mačke na osnovi svežega pišcanca ali lososa brez umetnih barvil in kon- 
zervansov. Posebej primerna za delovne 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 intcmetni strani www. 
avanturist.si. kjer lahko hrano tudi naročite. Naročila sprejemamo po 
telefonu 040/299 088,faksu 02/25 16 202 ali e-mailu info@avanturist.si. ter 
dostavimo na dom (brezplačno za 3 kg ali več). Člani Slovenskega kluba za 
bernske planšarske pse imajo 10% popusta, za redne odjemalce dodatne 
ugodnosti. Avanturist d.o.o., Ul. kneza Koclja 25, 2000 Maribor; skladišče in 
trgovina Markovci 35 b, 2281 Markovci pri Ptuju. 

 
Vljudno prosimo, da sproti sporočate morebitne težave ali 
spremembe 
nakupnih pogojev, prav tako tudi ev. nova prodajna mesta, ki 
so pripravljena nuditi klubski popust! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SLOVENSKI KLUB ZA BERNSKE PLANŠARSKE PSE 
                  Predole 23, 1290 Grosuplje 
UPRAVNI ODBOR: 
Rajko Rotner: predsednik kluba, predsednik vzrejne 
komisije ( 041/391-141) 
Robert Ilc: podpredsednik kluba (041/475-475) 
Tatjana Hrovatič: tajnica (041/360-124) 
Cvetka Bogovčič: strokovni vodja (051/435-234) 
Dragica Kaiser: blagajničarka (041/467-721) 
Ivan Janežič: član (041/612-007) 
Valentina Humski: članica, urednica spletnih strani in 
glasila Moj berni (031/832-611) 

 
NADZORNI ODOR: 
Ksenija Potočnik 
Danica Rebov 
Marta Bandur 
 

KONTAKTNI PODATKI KLUBA 
 Splošne informacije: bernski.klub@gmail.com 

 Informacije s področja vzreje – strokovna 
vprašanja: bernci.vzreja@gmail.com 

 Prispevki za objave ali spremembe na spletni 
strani, prispevki za glasilo, mali oglasi, legla...: 
bernci.web@gmail.com  

VZREJNO-TETOVIRNI REFERENTI 
ŠTAJERSKA REGIJA: 
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 
Peter Levstek dr.vet.med (KD Kočevje) 
Gubičeva 14, 8210 Trebnje 
07 304 44 72, 031 624 154 

MOJ BERNI – glasilo Slovenskega kluba za bernske 
planšarske pse, št. 1/2009. 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: Valentina Humski (031 832 611) 
Člani uredniškega odbora: Dragica Kaiser, Ksenija 
Potočnik 


