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JESENSKI VZREJNI PREGLED IN PODALJŠEVANJE VZREJNIH DOVOLJENJ bo v skladu z določili 

Pravilnika o strokovnem delu KZD in Pravilnika o pogojih vzreje BPP v soboto, 17. oktobra 2009 na prireditvenem 

prostoru – v šotoru Veterinarske ambulante BUBA, Rožna dolina 5, Grosuplje predvidoma od 14. ure dalje  (osebno 
boste obveščeni o natančni uri pregleda vašega psa). 

Za prvi vzrejni pregled (starost psa najmanj 24 mesecev) potrebujete: 
1. rodovnik (original + obojestranska kopija). Če je bil pes pripeljan iz tujine, je potrebno predložiti izvozni 

rodovnik (EXPORT PEDIGREE), predhodno pa urediti vpis v Slovensko rodovno knjigo v pisarni KZS. 
2. rtg izvid kolkov in komolcev (original + fotokopija): rentgensko slikanje kolkov in komolcev se po 

dopolnjenih 20-ih mesecih starosti opravi na Kliniki za kirurgijo in male živali  Veterinarske fakultete,  
Univerza v Ljubljani, C. v Mestni log 47, Ljubljana. (Pes mora biti pred slikanjem tešč, s seboj morate imeti 
originalni rodovnik. Za celoten proces si vzemite približno uro in pol časa. Člani kluba imajo pri slikanju 10%-
ni popust! Za pregled se najavite na tel. št. 01 4779 277.)  
Izvid Klinika vpiše v rodovnik, original rentgenskega izvida slikanja kolkov in komolcev  pa mora lastnik  
imeti s seboj na vzrejnem pregledu. Isti pogoji veljajo tudi za uvožene pse/ psice, katerih imetnik želi vzrejati 
v R Sloveniji. 

3. oceno zunanjosti, (original + kopija); oceno lahko pridobite na dan vzrejnega pregleda 
4. knjižico o cepljenju – potni list 
5. člansko izkaznico KZS z dokazilom o vplačani članarini (nečlanom se zaračunava dvojna cena pregleda) za 

tekoče leto 
6. Pes mora imeti jasno vidno tetovirno številko. Če je pes opremljen le z mikročipom, morate to ob predhodni 

pisni prijavi na vzrejni pregled posebej navesti. 
 
Za ocenjevanje zunanjosti (starost psa najmanj 15 mesecev) potrebujete: 

1. rodovnik (original + obojestranska kopija). Če je bil pes pripeljan iz tujine, je potrebno predložiti izvozni 
rodovnik (EXPORT PEDIGREE), predhodno pa urediti vpis v Slovensko rodovno knjigo v pisarni KZS 

2. knjižico o cepljenju 
3. člansko izkaznico KZS z dokazilom o vplačani članarini za tekoče leto.  
4. pes mora imeti jasno vidno tetovirno številko. Če je pes opremljen le z mikročipom, morate to ob predhodni 

pisni prijavi na vzrejni pregled posebej navesti. 
 
Za podaljšanje vzrejnega dovoljenja je potrebno: 

1. ČE JE BIL/A PES/PSICA PREGLEDAN/A V LETU 2008: poslati vzrejno dovolilnico oz. vzrejno knjižico na naslov: 
Marta Bandur,  Starše 87 A, 2205 STARŠE do ponedeljka, 12. oktobra 2009; podaljšano dovoljenje boste 
prejeli po pošti po povzetju  

2. ČE JE BIL/A PES/PSICA PREGLEDAN/A V LETU 2007 ali prej: poslati vzrejno dovolilnico oz. vzrejno knjižico na 
naslov: Marta Bandur,  Starše 87 A, 2205 STARŠE do ponedeljka, 12. oktobra 2009 in pripeljati psa/psico na 
vzrejni pregled ob uri, ki vam bo sporočena 

Psi/psice z vzrejnim dovoljenjem, ki v preteklem letu niso bili privedeni na vzrejni pregled, morajo biti za podaljšanje 
vzrejnega dovoljenja privedeni v tem letu! 
 
POZOR! Ob prijavi pošljite dokumentacijo:  
za vzrejni pregled iz tč. 1 – 3   
za  ocenjevanje zunanjosti iz tč. 1  
(samo fotokopije!) na naslov: Marta Bandur,  Starše 87 A, 2205 STARŠE do ponedeljka, 12. oktobra 2009  in pri 
prijavi obvezno navedite svojo telefonsko številko. Naknadno boste obveščeni o natančni uri pregleda vašega psa.  
 
Neprijavljeni psi/psice ne bodo ocenjeni. 
Svetujemo, da si na spletnih straneh www.bernski-klub.si preberete veljavni Pravilnik o pogojih vzreje BPP. Za 
morebitna dodatna vprašanja smo vam na voljo na e-naslovu marta.bandur@guest.arnes.si ali tel. št. 041 214 949. 
 
Za vzrejno komisijo: 
Marta Bandur 
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BESEDA PREDSEDNICE 

Spoštovane članice, spoštovani člani našega kluba, dragi prijatelji!  
Toplo se vam zahvaljujem za ponovno zaupanje in ves trud, ki ste ga vložili v dogodke, ki so se odvijali od 
naše redne letne skupščine marca letos dalje. Ponovno ste dokazali – in nekaterim posameznikom gredo 
res posebne zasluge za to – da vam za naš klub ni vseeno. Izrekli smo se, da potrebujemo druženje v dobrih 

in slabih časih, da potrebujemo svojo prijazno organizacijo, da 
pričakujemo od nje tudi ugodnosti in rezultate, predvsem pa, da želimo 
še naprej skrbeti za dobrobit naše pasme v vsej širini pomena te besede. 
Iz desetletja, ki se bo kmalu izteklo, imamo bogato dediščino: naučili 
smo se delati dobro, imamo napreden pravilnik o pogojih vzreje, ki nam 
ga lahko zavida večina klubov, imamo široko podporo veterinarske 
stroke, imamo odlične mednarodne povezave in ugled v tujini, ponovno 
imamo zavidljivo število članov, ki se bliža stotici…. in imamo upravni 

odbor, katerega člani so prijazno privolili, da bodo skupaj z mano vlekli naš klubski voz. Večino jih poznamo 
vsi, nekatere bomo v bodoče videli večkrat, vsekakor pa upam, da se nam boste pri pripravah in izvedbi 
načrtovanih pomembnih dogodkov pridružili še mnogi. 
Mojemu vabilu za delo v upravnem odboru so se odzvali Dragica Kaiser, Valentina Humski, Nina Barlič, 
Dušan Šercer, Ivan Janežič in začasno kot v.d. strokovnega vodje po sklepu skupščine tudi Ksenija Potočnik. 
Vsak bo po svojih najboljših močeh dodal kamenček ali dva v mozaik našega delovanja, vsi pa smo si edini, 
da je nesebična pripadnost naši pasmi tisto, kar nas veže v trdno celoto. Od srca si želim, da bi vsi »bernski 
ljudje« začutili, da je imeti bernija posebno darilo in poslanstvo, ki ga opravljajmo hvaležno in odgovorno. 
 
Vaša 

  
 
 

ZAPISNIK 
IZREDNE VOLILNE SKUPŠČINE KLUBA SKBPP 

ki je bila v nedeljo, 16. avgusta 2009 ob 11. uri ob Bloškem jezeru 
 

Predlagani dnevni red: 
1. Otvoritev izredne volilne skupščine in izvolitev organov skupščine, 
2. Ugotovitev sklepčnosti – poročilo verifikacijske komisije, 
3. Obravnava in potrditev dnevnega reda, 
4. Poročilo kandidacijske komisije, 
5. Izvolitev predsednika SKBPP 
6. Razno 
 
Ad 1/ Otvoritev izredne skupščine in izvolitev organov skupščine: 
Izredno skupščino, ki se je pričela ob 11.00 uri, je otvorila v.d. predsednika SKBPP Ksenija 
Potočnik. Ker ni bila prisotna več kot polovica članov, se je skupščina v skladu z določili 
statuta začela po 30-minutnem čakanju. 
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V organe skupščine so bili predlagani naslednji kandidati: 
DELOVNO PREDSEDSTVO: predsednik Dušan Šercer, člana Mirjana Bogataj in Tone Hočevar 
ZAPISNIKAR: Valentina Humski 
OVERITELJA ZAPISNIKA: Vinko Zalokar, Peter Vražič 
VERIFIKACIJSKA KOMISIJA: Dragica Kaiser, Lojze Lah, Ivan Janežič 
 
SKLEP št. 1: Organi skupščine so bili soglasno potrjeni. 
 
Ad 2/ Ugotovitev sklepčnosti – poročilo verifikacijske komisije 
Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo na dan sklica skupščine 86 članov kluba, na 
skupščini prisotnih je bilo 27 članov. Dušan Šercer je ugotovil, da je skupščina sklepčna. 
 
Ad 3/ Obravnava in potrditev dnevnega reda 
SKLEP št. 2: Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 4/ Poročilo kandidacijske komisije 
Poročilo kandidacijske komisije je podal njen predsednik Miloš Jankovič. Zapisnik 
kandidacijske komisije je bil priložen vabilu na skupščino. 
SKLEP št. 3: Poročilo kandidacijske komisije je bilo soglasno sprejeto. 
 
Ad 5/ Izvolitev predsednika SKBPP 
Dušan Šercer je predlagal, da se volitve, glede na to, da je le ena kanidatura, izpeljejo javno. 
SKLEP št. 4: Volitve za novega predsednika kluba SKBPP potekajo javno. 
Za Mojco Sajovic je glasovalo vseh 27 prisotnih članov. 
SKLEP št. 5: Mojca Sajovic je nova predsednica SKBPP. 
 
Ad 6/ Razno 
Prejeli smo 8 novih pristopnih izjav: 
1. Dušanka Juršič, Cirkovce 
2. Lojzka Janežič, Vir pri Stični 
3. Miro Sajovic, Predole 
4. Janko Kocbek, Orehova vas 
5. Hedvika Pintarič, Ljubljana 
6. Josip Mihelčič, Hočevje 
7. Anton Burjak, Ljubljana 
8. Karmen Petrič, Rakek 
SKLEP št. 6: Vsi kandidati so bili soglasno sprejeti v članstvo kluba SKBPP. 
 
Novoizvoljena predsednica kluba Mojca Sajovic je povzela temeljne usmeritve svojega volilnega programa 
in se zahvalila vsem, ki so pomagali pri ponovni oživitvi kluba. Prisotne je seznanila z nekaterimi člani, ki 
bodo sestavljali bodoči UO: Dušan Šercer, Valentina Humski, Dragica Kaiser, Ivan Janežič. Predlagala je, da 
se za v.d. strokovnega vodje kluba do imenovanja novih članov Vzrejne komisije za BPP imenuje 
predsednico NO Ksenijo Potočnik. Ker sta ti dve funkciji na osnovi statuta izkjučujoči, je M. Sajovic 
predlagala, da o tem odloči skupščina. 
 
SKLEP št. 7: Ksenija Potočnik, predsednica NO, je bila soglasno potrjena kot v.d. strokovnega vodje kluba 
in bo do imenovanja novih članov Vzrejne komisije za BPP po sklepu skupščine opravljala obe funkciji. 
 
Seja se je zaključila ob 12.00 uri. 
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BERNČKI OB IN V BLOŠKEM JEZERU 

Slovenski klub za bernske planšarske pse si je za svojo volilno skupščino in piknik izbral 
čudovito okolico Bloškega jezera 
 
Tistim skrbnikom bernskih planšarskih psov, ki svojo povezanost s to čudovito in malo posebno pasmo razumejo kot 
poslanstvo, pravimo tudi »bernski ljudje«. In teh se je tretjo avgustovsko soboto zbralo v osrčju Blok, ob Bloškem 
jezeru, preko 60. Očitno je izbira kraja, ki si ga je večina od blizu ogledala in spoznala njegove prelesti prvič, precej 
vplivala na tako velik odziv. Malo pred enajsto so se drug za drugim nizali 

na obali jezera črno-belo-rjavi 
kosmatinci. Skoraj trideset jih je 
pripeljalo na povodcih svoje 
skrbnike, najmlajši je imel nekaj 
rosnih mesecev, najstarejša, ki je 
prišla celo iz Rima, pa zavidljivih 
dvanajst let in pol. Slednja 
nikakor ni želela zaostajati za 
mlajšimi in se je navdušeno 

pridružila plavalcem, pa tudi na sprehodu je bila med živahnejšimi. 

Uradni del našega obiska na Blokah je potekal v pokritem delu ob brunarici pri jezeru, organizacijsko taktirko pa je 
vzel v roke Lojze Lah, nekoč domačin in še vedno tesno povezan s temi kraji. Najbrž sta tudi prijetno vzdušje in vonj 
po enolončnici, ki mu je botrovala gostinka Martina Lah, naredila svoje in 
skupščina je bila hitro mimo. Klub je dobil novo predsednico in deset novih 
članov. Komaj dobro so si bernčki pretegnili noge, že je bilo treba na malico. 
Iz kuhinje je dišalo po Krpanovi specialiteti, bloški enolončnici s kolerabo. 
Kakšen košček klobase je seveda zašel tudi v lačne gobčke. Veliki in mali 

bernčki so si – prav tako kot 
njihovi skrbniki – imeli veliko 
povedati, da je bilo četico kar 
težko spraviti izza miz in 
prijetne sence. »Na sprehod!«, 
je vztrajal Lojze, »Tako piše v programu!«. 

Naši bernci so dokazali, 
da v svojih genih res 
nosijo sledove pasem 
psov – ljubiteljev vode, 

saj se jih večina kljub opozorilni tabli na bregu ni mogla upreti vabljivi 
svežini jezera. Ta čas se je seveda nabralo kar nekaj kopalcev in 
obiskovalcev jezera, ki so uživali na obrežju. Z veliko mero dobre volje 
so nam pogledali skozi prste, ko so se mimo sprehodile skoraj tri 
desetine prijaznih, radovednih, razposajenih in tudi mokrih 
kosmatincev. 
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Vsakemu skrbniku bernija zapoje srce, ko vidi zadovoljno krdelo v igri 
na prostrani travnikih, daleč od razbeljenega asfalta, nevarnih 
avtomobilov in nestrpnih ljudi. Naš 
sprehod je bil prej kot ne 
»sprehodek«, saj ob visokih dnevnih 
temperaturah nismo želeli pregreti 
svojih štirinožcev. V senci visokih 
smrek so nas namreč čakale naloge, ki 
nam jih je pripravila naša »športna 
sekcija«. Za najbolj uspešen tandem sta se izkazala ravno najmlajši 

pasji udeleženec s svojim skrbnikom, s katerim očitno predstavljata zelo uigran par, kar jima je zavidala večina 
odraslih udeležencev igrice. Pa tudi nagrado, seveda, ki jo je z veliko mero ljubezni do bernčkov in z veliko 
umetniškega talenta naslikala Dragica Kaiser. 

Preden nas je Martina povabila na kosilo, smo bili 
deležni še visokega obiska: gospod Ivan Lah, doktor 
veterinarske medicine, konjerejec, lovec, nekdanji 
občinski svetnik, poznavalec Blok in nenazadnje tudi 
nekdanji skrbnik bernija, se je pripeljal z vozom, ki sta 
ga vlekli dve čudoviti kobili. Ko pa sta za nameček še 
Lahova fanta zaigrala na harmoniko, je razpoloženje 
doseglo vrhunec in prijetno presenečeni udeleženci 
piknika smo se zapletli v prijateljski klepet. Gospod Ivan, 
ki nam je predstavil Bloke, je neznansko prijeten in 
široko razgledan sogovornik, s katerim je zelo zanimivo 
posedeti, seveda pa je bilo novo vodstvo kluba izredno 

počaščeno, ko nas je povabil s kočijo na ogled čudovite pokrajine v okolici jezera. 
Pogled nanjo preko konjskih hrbtov je bil očarljiv. Zanimive zgodbe o favni, flori in 
bloških ljudeh so kar deževale.  

Redko kje človek naleti na tako prijazne in odobravajoče poglede, kot smo jih bili deležni na Blokah. In tam, kjer imajo 
ljudje radi živali, imajo zagotovo radi tudi ljudi in se jim za (turistični) kruh nikdar ne bo treba bati. Da bo marsikateri 
član našega kluba privoščil sebi in svojemu berniju še kakšen prijeten dan na Blokah, pa ni potrebno posebej 
poudarjati. 

Mojca Sajovic 

 
   
 
 
             Valentina 

 
 
 



 - 2/2009  
7 

Bernski planšarski pes-BAKO 
  
Bilo je težko leto za nami,za vedno smo se poslovili od naše stare mame in od našega 
dvanajsletnega mešančka Čapija!Začelo se je težko pričakovano poletje in še vedno se nismo 
odločili, kakšnega psa čuvaja bomo imeli!Bili so predlogi,ideje. Vedno bolj sem bila 
prepričana,da bi imeli psa pasme Bernski planšar! Vsi so se strinjali,edino naše mami nismo 
mogli prepričati.Le kako bi jo, če je pa ta pes tako velik, pa tako se slini, pa toliko poje in 
itd.Odšli smo na morje,ta čas pa se je doma ogromno dogajalo.Pri sosedu Gašperju so dobili 
malo bernko Kajo,povedal pa je da v Trbovljah oddajajo 
malega bernca! Oče pa takoj v soboto odpelje mami na 
izlet v hribe nad Trbovljami! Ko je stopila iz avta se ji je 
med noge zapodila mala kepa, naš Bako! Takoj jo je 
osvojil.Ko so se menili o Bakotu, se je on zdolgočasil in je 
odšel spat!Tako, da so ga še iskali!V avtu je jokal za 
mamico,bratci in sestricami! Imel pa je s seboj dekico in 
najlubšo igračo! Kmalu se je potolažil in spet zaspančkal! 
In potem pridemo iz morja in zagledamo to prelepo kepico na dvorišču! Bil je najlepši 
kužek,kar sem jih videla! 
Prvi dnevi so bili polni njegovih vragolij- od strganih copatov,časopisnega papirja itd.Potem 
smo se počasi učili reda!Na jesen pa je šel v malo šolo!Bil je kar priden učenec,včasih malo 
nezainteresiran, včasih len v glavnem je pa kar spremljal svojo trenerko Špelo! Bil je čas za 

prvi razred, ko sem ugotovila,da bom imela dojenčka. Brat 
Dejan se je odločil; da ga bo šolal in sta ga z zdaj že ženo Vesno 
vozila na treninge!Bil je odličen učenec in tudi naredil je prvi 
razred z odliko! Za prvi rojstni dan je dobil ogromno torto.Supaj 
smo praznovali in pihali svečko,se slikali.Tudi kasneje smo se 
vedno spomnili naj za praznike,tudi njega so čakala darila pod 
smrekico.Potem pa smo dobili dojenčka! Ogledoval si ga je in 
vohal! Bil je izredno prijazen in tudi ko je Blaž naredil prve 
korake je raje šel okoli njega kot, da bi ga prevrnil s svojo 
nerodno zadnjico.Šele zdaj ko je imel Blaž že skoraj tri leta mu 
je včasih Bako nagajal in ga prevračal, ampak vedno s 
previdnostjo. Bil je izredno čuječ, zaščitniški pes! Rad se je 

vozil z avtom, ko sta ga Dejan in Vesna prišla iskat je bil tako vesel, da smo se mu vedno 
smejali! 
Kmalu so prišli na svet še trije otročički, februarja 2008 Sara, maja Nejc in avgusta Jaša. Vse 
je sprejel brez problema,jih opazoval, se jim dobrikal! Prva beseda našega Nejca je bila BA-
KO!Rad se je ulegel v travo in nas opazoval pri delu na njivi,ali pred hišo! Vedno nas je 
moral imeti preštete.Čeprav je imel ogromen ograjen prostor je vsako jutro mencal in čakal 
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mojega očeta, da ga je spustil,da je šel na stranišče.Ni pa maral vode, če se je bližal čas 
kopanja je zbežal v kočo in nas gledal skozi lino. Grmenja se je zelo bal, pa petard, če je bil 
zunaj je trkal na okno in prosil, da smo ga spustili v hišo.Vsa novoletna rajanja je on preživel 
v garaži in gledal televizijo ,poslušal zabavno glasbo. Bil pa je hvaležen za vse kar smo 
naredili zanj.Oh kako se je igral z enajstletnim Nikom ko je prišel na obisk,kot dva majhna 
otroka.Delala sta prevale,tekla,ležala v travi.Nek dan ko je bil Nik spet pri nas sem ju 
pogrešila,začnem ju iskati in zagledam kako skupaj jesta jagode iz posodice.Kako sta bila 
smešna,oba sta gledala v tla,Bakotu se je kar gobec podaljšal,ker je vedel,da ne delata prav. 
 Marca je šel spet na Šmarno goro in ko so prišli domov mu je tekla kri iz gobčka ampak je 
hitro nehala in smo kar malo pozabili na vse.Za prvega maja pa je bil nekaj slab, samo ležal 
je, malo je bruhal. Vse nas je zaskrbelo kaj je z našim Bakijem. Oče ga je odpeljal k 
veterinarji, ta pa je rekel, da je pač nekaj pojedel in to je to.Dal neka zdravila, a niso nič 
pomagala.Naslednji dan že ni mogel vstati in ga je oče naložil in odpeljal na Vič k 
veterinarju, kjer so poskrbeli zanj!Bilo je ravno za njegov četrti rojstni dan. Naredili so vse 
preiskave, mu dali zdravila in naslednji dan strašna novica, Bako ima borelijo, odpovedujejo 
mu ledvice, izvidi katasrofalni. Veterinarka je rekla, da če bi videla samo izvide ,bi mislila da 
je pes mrtev.Borili smo se dva meseca, vsakodnevni sprehodi, jemanje šest vrst tablet na 
dvanajst ur, obiski pri veterinarju. Vmesno izbolšanje je bilo lažno!Spet je pritekla kri iz 
gobčka! Vesna ga je peljala k veterinarju,kjer so mu dali transfuzijo, nek kužek mu je daroval 
kri, in spet dodatne tablete. Samo še tretjina ledvic je delovala in čakal je neizbežen konec. 
Naš Baki se je pa še boril, mahal z repkom in nas tako lepo gledal.Prišel je zadnji teden, ko je 
nehal jesti, takrat pa smo se morali posloviti. Vesna, Sara in Dejan so ga prišli iskat in tako 
vesel je poskočil, ko je videl, da se bo peljal,čeprav ni imel več moči, da bi sam skočil v avto. 
Do zadnjega trenutka, ko je zaspal smo bili z njim.   

Zdaj ga zelo pogrešamo, tako 
otroci kot mi odrasli: 
Naš triletni Blaž že cel teden 
govori, da je Bako pri eni teti in da 
tam spi, tam kjer so 
zvezdice.Danes na poti v vrtec pa 
mi je rekel, da zdaj je pa že čas, da 
Bako pride domov. 
Bil je najlepši,najboljši pes, imel 
nas je za svoje in mi smo ga imeli 
za našega. 
Zdaj pa si bomo počasi poiskali 
novega prijatelja, ki nam bo lepšal 

dni, Bako pa bo za vedno ostal v naših srcih. 
Klavdija,Aleš,Žiga,Blaž,Nejc,Dejan,Vesna,Sara,Stjan,Mojca,Nik,Jaša,Jože in Dani 



 - 2/2009  
9 

PASJI DNEVI 
V teh vročih poletnih dneh velikokrat slišimo, da se ljudje pritožujejo nad »pasjo 

vročino« in ker me je skoraj nemogoče srečati brez naših 
štirinožcev, me je nekoč soseda na morju pobarala, da 
jaz prav gotovo vem izvor tega izraza, saj je povezan s 
psi. Na žalost sem ji morala odgovoriti, da se mi niti ne 
sanja, me je pa začelo zanimati, tako da sem se podala 
na manjše raziskovanje po spletnih straneh in pratikah. 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je zapisano 

takole: 5. ekspr. ki se pojavlja v zelo visoki stopnji, v 
močni obliki: pasji mraz je nastopil; pasja vročina. Iz tega 
lahko sklepamo, da pridevnik »pasji« nadomešča nek drug pridevnik, kot je hud ali 
močan. No, tukaj se mi je pa že zdelo, da sem našla neko povezavo s psi. A stvar se tukaj 
šele začne. 
Med prebiranjem starih pratik, sem ugotovila, da pasji dnevi trajajo ves mesec in sicer 

od 23. julija do 23. avgusta. Nekje po 20. juliju namreč zjutraj skupaj s soncem začne na 
nebu vzhajati zvezda Sirij, ki so jo stari Rimljani imenovali »pasja zvezda«, ker naj bi v 
tem času imeli moč psom podobni demoni, ki naj bi škodovali vsemu živemu na zemlji. 
Ob zatonu te zvezde s soncem 23. avgusta, se pasji dnevi končajo. To naj bi bili nesrečni 
dnevi, saj je človek v hudi vročini nerazpoložen, težje prenaša bolezen, se je pa hitreje 
nalezeš, ko ves razgret skočiš v mrzlo morje ali si privoščiš sladoled, ki te potem spravi 
ob glas.  
Naši predniki so prišli do ugotovitve, da pasji dnevi tudi slabo vplivajo na medsebojne 

odnose, kar je gotovo zopet povezano s tem, kako dobro prenašamo vročino. Zato naj bi 
se po starih običajih v tem času izogibali sklepanju zakona, zakonci pa naj bi se kar 
najbolj izogibali drug drugega, da ne bi prizadeli potomstva. Od tod tudi stara fraza: julij, 
avgust – vino pij in ženske pust!  
Kakorkoli se že spopadamo s temperaturami, ki so nam bile dane zadnje tedne, mislim, 

da jih bomo še pogrešali, ko bo prišla mrzla zima. Zato izkoristite te dni, ki se bodo upam 
nadaljevali še malo v septembru. 
            Valentina 
Viri: 

o http://hisnik.hitri.com/avgust.html 
o http://www.njena.si/astro/vsebina/pred_nami_so_pasji_dnevi_.html 
o SSKJ 
o Pavlihove pratike letnik 1987, 1996 

 
 
 
 

 

 

OBVESTILO VSEM VZREDITELJEM! 
Ker bomo v prihodnje na spletnih straneh in v glasilu Moj berni objavljali vse 
člane našega kluba, ki se ukvarjate z vzrejo in še posebno tiste, ki ste registrirali 
psarno, vas prosim, da nam,  v kolikor želite svojo objavo, podatke o psarni ali 
vas, kot vzreditelju, pošljete na naslov bernci.web@gmail.com 
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LEGLA  SKBPP ( nA dAn 2. 9. 2009) 
1. KIARA / CONTE VENETO FENIX 

Datum kotitve: 26. 8. 2009 
Skotenih: 8 samčkov, 3 samičke 

Poležena: 17. 10. 2005  
Ocena zunanjosti: 
ODLIČNO  
Displazija:  A/A, 0/0  

 
Vzreditelj: MIRKO RECEK, Žižki 31, 9232 Črenšovci;  
tel: 041784 316, e-pošta: 
mirko.recek@sandoz.com, 
http://www.berni-on.net/ 
 
 

2. ORCHIDEE NOIRE / SIMPLY THE 
BEST VOM BURGSEELI 

Rok kotitve: 14. 10. 2009 
 
Poležena: 20. 7. 2004 
Ocena zunanjosti: 
ODLIČNO 
Displazija: A/A, 0/0 

 
Vzreditelj: KSENIJA POTOČNIK,  
Glavarstvo 22, 2391 Prevalje 
Tel: 031 618 748, e-pošta: 
potocnik.ksenija@gmail.com

 

BERNIJI DOBRODOŠLI! 
 

SEZNAM GOSTINSKIH LOKALOV, KAMOR LAHKO VSTOPITE S SVOJIM BERNIJEM (preizkusite in sporočite, če drži!) 
 

 Bulldog bar, Koprska ulica 94, 
 KRATOCHWILL. PIVNICA BTC Šmartinska cesta 152 

,Ljubljana,  
 GALA IN, Hraška cesta 13, Lesce  
 GOSTILNA STARI GRAD, Senožeče 5, 6224 

Senožeče 
 GOSTILNA IN MOTEL PRI LEŠNIKU, Dupleška cesta 

49, Maribor 
 GOSTIŠČE PIZZERIJA JAZBEC, Idrsko 56, Kobarid 
 GOSTIŠČE ŠTERK, Ajševica 13, Nova Gorica 
 GOSTIŠČE ULIPI, Zreče 35, Slovenske Konjice 
 GOSTIŠČE WI-KING, Tovarniška cesta 10, Slovenske 

Konjice 
 HOTEL CASINO PARK, Delpinova 5, Nova Gorica 
 HOTEL ŠPORTNI CENTER KOVAČ, Sela 5, Osilnica 
 PENZION GOSTILNA KEBER, Ljubljanska 112, 

Domžale 
 RESTAVRACIJA ANCANA, Kranjčeva 26, Ljubljana 
 RESTAVRACIJA POTOČNICA, Zg. Bistrica 69, 

Slovenska Bistrica 
 GOSTILNA PRI KOSTANJU, Streliška 30,k Maribor 
 GOSTILNA JELENOV ROG, Peščenik 6, Višnja Gora 
 GOSTILNA KRAMBERGER, Pernica 4, Pernica 
 GOSTILNA LOVŠE, Šmartinska cesta 238, Ljubljana 
 GOSTILNA MARTIN, Čiginj 25, Tolmin 
 GOSTILNA MIHELIČ, Škrabčev trg 22, Ribnic 
 GOSTILNA MREŽAR, Prušnikova 104, Ljubljana 
 GOSTILNA RAJH, Soboška ulica 32, Bakovc - 

Murska sobota 
 GOSTILNA ŠIKER, Močna 7, Pernica 
 GOSTILNA TRNEK, Mota 76, Ljutomer 
 GOSTIŠČE STARI TRG, Stari trg 9a, Slovenske 

Konjice 

 PIZZERIA MONTANA, Ig 176, Ig 
 PIZZERIA ČUK, Pot k Pivki, Postojna 
 PIZZERIA FOCULUS, Gregorčičeva 3, Ljubljana 
 OKREPČEVALNICA ČOMPA, Trubarjeva 40, 

Ljubljana 
 OŠTARIJA ŠPELCA, Gornja Košana 4 
 RESTAVRACIJA STORIA v hotelu Triglav (postrežejo 

z vodo) 
 Kavarna Caffe Teater v Piranu (postrežejo z vodo) 
 Gostilna Pri Mari v Piranu (postrežejo z vodo) 
 Knjigarna Dom knjige v Kopru 
 Jazbec v Idrskem (Kobarid)  
 V Campingu Šobec – Bled (3,50 € na dan)  



DOGOVOR O 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. 



 

 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: 
Mojca Sajovic: predsednica kluba (041 631 616) 
Dušan Šercer:  podpredsednik kluba (041 774 993) 
Dragica Kaiser: blagajničarka (041 467 721) 
Valentina Humski: tajnica,urednica spletnih strani in 
glasila Moj berni (031/832-611)  
Ksenija Potočnik: v.d.strokovnega vodja (031 618 748) 
Ivan Janežič: član (041/612-007) 
Nina Barlič: članica (041 365 748) 

 
NADZORNI ODOR: 
Ksenija Potočnik, predsednica (031 618 748) 
Danica Rebov 
Marta Bandur 
 

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

 Informacije s področja vzreje – strokovna 
vprašanja: vzreja.bernci@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. 2/2009.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 
Tisk: partner graf, kolodvorska 2, Grosuplje 
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