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Uvodnik

Letos lahko neposredno spoznavamo 
kaj pomeni pasja vročina. Tempera-
ture so v senci dosegale rekordne 

številke, zato se je bilo potrebno hladiti 
zunaj in znotraj. Pomoč so potrebovali 
tudi naši ljubljenčki. A ne glede na vro-
čino smo uspeli pripraviti svežo številko 
revije. 

 Začelo se je z rednim občnim zbo-
rom, kjer so se predelala poročila o delu v 
letu 2016 in sprejel načrt za letošnje leto. 
Dopolnil se je tudi upravni odbor. Ključ-
ne aktivnosti društva so tudi letos organi-
ziranje tečajev vzgoje in šolanja psov, ki 
vključuje tudi zaključne izpite. Tekma za 
državno prvenstvo v agilityju je bila ko-
nec maja. Finalna tekma za pokal Vomar 
bo v oktobru. Dodatno se je v urnik vri-
nila tudi mednarodna tekma Obedience 
(FCI disciplina v vajah poslušnosti), ki jo 
gostimo v septembru. Načrta aktivnosti 
ni brez delovnih akcij. V prvi smo pobar-
vali pesjake in lani dodatno prekrito nad-
strešnico. Druga je planirana za jesen.
 
 V marcu smo po ustaljeni navadi 
pričeli s spomladanskimi tečaji šolanja. 
Skladno z urnikom so pod vodstvom in-
štruktoric  in sveže inštruktorske moči 
potekali v več skupinah (mala šola, 
osnovno šolanje in agility). Ob rednih 
tečajih je teklo tudi nadaljevalno šolanje 
pod taktirko Anje Jug in pomoči marker-
ja Mateja Arnuge.  Tečaje smo zaključili z 
izpiti v mesecu juniju. 

 Tradicionalno smo v maju organizi-
rali tekmo za kvalifikacije v reprezentan-
co in državno prvenstvo v agilityju. Števi-
lo prijavljenih tekmovalcev se je umirilo 
pri 170, kar je še obvladljiv obseg za orga-
nizacijo na enem parkurju. Letos smo ob 
Slovenkah/Slovencih  gostili tekmovalce 
iz Avstrije, Hrvaške, Italije in Madžarske. 
Naše barve sta zastopali Eva Veler z Nelly 
v najvišjem A3 razredu in Mojca smode 
z Belizejem med veterani. Slednja je v 
svoji kategoriji osvojila 1 mesto. Maja se 
je tekmi kot vodja stadiona odpovedala, 
zato pa je prispevala članek.

 Enako tekmovalno aktivne so tek-
movalke in tekmovalec v klasiki. Od 11-
tih, ki redno trenirajo se tekem udele-
žujejo štirje. Razen na oddaljeni tekmi v 
Ajdovščini, smo sodelovali na vseh tek-
mah pokala Vomar. Trenutno nas to uvr-
šča na 8 mesto v klubski razvrstitvi. 
 
 Med pasmami predstavljamo no-
vofundlanca, ki je očaral  že lorda Bayro-
na. Namenil mu je celo pesem, ki je 
vklesana v nagrobnem spomeniku nje-
govega psa Boatswaina:

»prijatelju v spomin ta grob stoji; le 
enega imel sem - tu leži«

 V upanju, da se v naši sredini dobro 
počutite in pes ni vaš edini prijatelj, za-
ključujem tokratni uvodnik.

Marjan GUMZEJ
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Tekma je bila tehnično zelo kvalite-
tno izpeljana, saj imamo izkušeno 
in zelo motivirano ekipo. Za tekmo 

smo morali priskrbeti tudi nekaj novih 
ovir in popraviti ali prirediti nekaj starih, 

da ustrezajo novim standardom.

 Nastalo je le nekaj manjših težav 
glede plačila startnin, kar nam bo v opo-
mnik, da naslednje leto ob prijavi pose-

Maja Marinček Kanop

Agility kvalifikacije za državno prven-
stvo, svetovno prvenstvo in european 
open 2017 

27. 5. 2017 se je na poligonu  KD Slovenska Bistrica 
odvijala zelo pomembna tekma v pasjem agilityu.
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bej poudarimo, da je tekmo potrebno 
plačati v naprej in da plačilo na samem 
dogodku ne bo mogoče.

 Tekmovalci so se potegovali za kva-
lifikacije v kar treh različnih kategorijah 
in sicer za državno prvenstvo, za svetov-
no prvenstvo in za european open 2017.
Na tekmo je bilo prijavljnih 175 tekmo-
valnih psov v treh težavnih razredih ter 
razredu veterani. Kategorijo A1, A2 in ve-
terani je sodila sodnica Polona Peršuh. V 
kategoriji veterani medium je naše dru-
štvo zastopala Mojca Smode z vetera-
nom Belizejem in se uvrstila na prvo me-
sto, za kar ji še enkrat čestitamo.

 Kategorijo A3 je sodila sodnica Iva-
na Kirik. V kategoriji A3 small nas je za-
stopala Eva Veler s psičko Neli, vendar sta 
bili žal diskvalificirani.

 Zaradi kvalifikacij je na takšnih tek-
mah prisotne kar precej nervoze med 
tekmovalci, kljub temu je tekma pote-
kala v sproščenem duhu in ves čas nas 
je spremljalo sonce in dobra volja naših 
članov, ki so poskrbeli za prijetno vzduš-
je in nemoten potek dela, za kar se jim še 
enkrat zahvaljujemo.
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Tekmovalna ekipa v klasiki

V tej tekmovalni sezoni smo se ude-
ležili treh tekem od skupno petih. 

 V soboto 15.4.2017 so naši tekmo-
valci uspešno zastopali društvo na tekmi 
za pokal Vomar v Celju. Po programu ISP 
A so tekmovali 3 tekmovalci. Mirjana z 
Mašo in Sašo z Walterjem dosegla odlič-
no četrto in šesto mesto. Res lepo delo 
je prikazala Bojana s psičko Ulo in za to 
je bila nagrajena z prvim mestom. V ka-

tegoriji ISP B-bh je tekmovala Katarina s 
Tiso in skupaj sta z odličnimi 91 točkami 
dosegli 6.mesto.

 13.5.2017 smo se udeležili tekme 
na kinološkem društvu v Zagorju. Po-
novno smo z dobrim delom posegli po 
prvem mestu v kategoriji ISP A. Sašo in 
Walter sta pokazala velik napredek ter 
lepo in korektno izdelala vajo na poligo-
nu. Bojana z Ulo je dosegla 4.mesto ter 

Letošnjo tekmovalno ekipo sestavljajo štirje tekmovalci 
in njihovi psi. Po disciplini ISP-A tekmujejo Sašo Kotar 
z Walterjem, Mirjana Školnik z Mašo in Bojana Pučnik z 
Ulo. Po disciplini ISP B-bh tekujeta Katarina Grilj in Tisa.

Anja JUG
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Mirjani z Mašo 5.mesto.

 Katarina in Tisa sta imeli tokrat več 
smole in sta končali na zadnjem mestu.
Na tekmi Šolanih psov na Kinološkem 
društvu v Trbovlju 27.5.2017 je bila naša 
ekipa v okrnjeni postavi. Dosegli pa smo 
naslednje rezultate: Bojana in Ula 4.me-
sto, Sašo in Walter 5.mesto, Mirjana in 
Maša 7.mesto.

 Tekmovanja potekajo načeloma 
ob sobotah in trajajo celi dan. Tako, da 
na tak dan krenemo od doma že dokaj 
zgodaj, da pridemo pravočasno za pri-
jave. Pse moramo pred tekmovanjem 
že zjutraj dobro sprehodit, jih peljat na 
opravljanje potrebe, saj bi neprimerno 
obnašanje in opravljanje potrebe na 

poligonu pomenilo diskvalifikacijo.  Po 
opravljeni preizkušnji na poligonu sledi 
celodnevno druženje s kolegi kinologi. 
Takšno druženje je zelo koristno, saj lahko 
z pogovorom o naših izkušnjah in prim-
erjanju izkušenj drugih vodnikov, rešimo 
marstikatero nezaželjeno vedenje psa ali 
napako , ki smo jo sami storili na tekmi. 

 Na tekme lahko pristopi vsak, ki 
je zainteresiran za resno delo in vadbo s 
psom. Tekmovalna ekipa se dobi dvakrat 
na teden in pridno vadi. Vsak resni bodoči 
tekmovalec je zato lepo vabljen, da se 
nam pridruži v naši ekipi in s svojim ko-
rektnim delom na tekmah zastopa naše 
društvo. 
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Eva VELER

Tečaj agility pomlad 2017

Vodniki so v zače-
tnem tečaju spo-
znali osnove vode-

nja psa skozi zaporedje 
ovir, pse pa naučili, kako 
pravilno premagovati po-
samezne ovire, ki smo jih 
postopoma tudi povezo-
vali v vse daljša zaporedja. 
Ker je vsak pes drugačen 
in je ob vpisu v tečaj raz-
lično motiviran ter nave-
zan na vodnika, delo pri 
agility-ju zmeraj poteka 
pretežno individualno. 
Da bi se lahko v zadostni 
meri posvetili vsakemu 
začetniku posebej, je tudi 
to pomlad začetni tečaj 
potekal v dveh manjših 
skupinah. 

 Tečajniki so zelo 
uspešno sledili tečaju in 
ob zaključku prikazali lepe 
rezultate. Najmlajša med 
njimi je imela le 9 let, a sta 
s psičko prav tako odlično 

napredovali. Verjamem, 
da se jeseni vidimo v na-
daljevalnem tečaju!

 To sezono pa je v na-
daljevalnem tečaju zna-
nje nadgradila edina te-
čajnica, ki je lansko jesen 
obiskovala začetni tečaj. S 
psičko sta dosegli izjemen 
napredek in ob koncu te-
čaja brez večjih težav že 

prvič nastopili tudi na Run 
4fun agility tekmi v orga-
nizaciji KD Maribor. 
 Upamo, da se nam v 
naslednjih sezonah znova 
pridruži čim večje število 
bodočih agilitašev, ki želi-
jo kvalitetno preživeti čas 
s svojim psom, ga mental-
no in fizično zaposliti ter 
se pri tem tudi sami razgi-
bati.

Število agilitašev se tudi pri nas postopoma povečuje. 
Medtem, ko je lani jeseni začetni tečaj obiskovala le ena 
tečajnica, se je letos spomladi v ta tečaj vpisalo kar 6 
novih tečajnikov. 



Tečajniki so povedali, kaj pričakujejo 
od tečaja.

Glavni namen in cilji tečaja male šole so: 
- oblikovanje čim trdnejšega odno-
sa med vodnikom in psom,
- naučiti vodnike, kako pridobiti in 
obdržati pozornost psa med delom,
- naučiti vodnike pravilnega učenja 
psov,
- naučiti tečajnike pravilne igre s psi,
- naučiti vodnike pravilnega nagra-
jevanja in kaznovanja psov pri šolanju,
- krepitev navezanosti med vodni-
kom in psom,
- naučiti pse osnovnih elementov 
športne kinologije (pozornost, sedi, pro-
stor, sedenje in čakanje na prostoru z od-
mikanjem od psa, hoja poleg, odpoklic)
- socializacija psov – kako ravnati v 
novih situacijah v drugih okoljih, z drugi-
mi psi in z ljudmi.

 V približno prvi polovici tečaja 
delamo enostavnejše vaje – sedi in pro-
stor – kar večinoma tečajniki znajo že 
od doma. Na teh enostavnih že pozna-
nih primerih razložimo metode učenja 
(luring, shaping, capturing, targeting) 
in pomen pozornosti in pravočasnega 

potrjevanja. Veliko smo vadili odpoklic s 
preizkusom navezanosti, ki smo ga nad-
grajevali in prilagajali posameznikom.

 Nekaj časa med urami smo name-
nili tudi teoriji in pogovorom, ki so poleg 
osveščanja vodnikov služili tudi počitku 
psov, ki pri tej starosti še nimajo dovolj 
delovne kondicije.
Nekatere teme zajemajo:
- metode šolanja in za kaj se upora-
bljajo – prikazano na primerih,
- pravilno prehranjevanje psov – ko-
ličina in vrsta hrane, kdaj hraniti, alergije, 
uporaba hranjenja pri discipliniranju in 
za vajo pozornosti,
- kako seznanjati pse z novimi situa-
cijami,
- preprečevanje in reševanje težav – 
skakanje psov po prišlekih, neželeno la-
janje, vlečenje na vrvici

 V sredini tečaja so tečajniki že po-
znali in znali osnovne elemente – sedi, 
prostor, sedi in prostor s podaljševanjem 
vztrajanja v položaju ter z oddaljevanjem 
od psa, ki počaka vodnika na mestu.
Večina vaj, ki smo jih opravljali, so bile 
podlaga za kasnejše delo v osnovni šoli, 
kjer se tečajniki pripravljajo na izpit.
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Mateja JEREBIC

Tečaj male šole pomlad 2017
Prvo srečanje smo namenili predvsem spoznavanju sku-
pine in opazovanju psov med spoznavanjem poligona, 
opazovanju vodnikov in njihovih odnosov s psmi.
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Obnašanje v urbanem okolju
S tečajniki smo opravili tudi vaje v urba-
nem okolju, kjer so dobili nekaj napotkov 
in nasvetov za ravnanje v mestu.
Tečajniki so se naučili pravilnega ravna-
nja s psi v mestu:
- srečevanje na pločniku z ljudmi, s 
skupinami ljudi, z otroškimi vozički, s ko-
lesarji,
- menjavanje strani psa – vodnik naj 
bo zmeraj med cesto in psom; ob sreče-
vanju je priporočljivo, da je vodnik med 
psom in objektom, ki ga srečujemo,
- naučiti počakati pred prečkanjem 
ceste,
- privez psa – preizkus obnašanja 
psa do mimoidočih

 Nekaj težav pri učenju so predsta-
vljale razlike v starosti psov, vendar smo 
vaje uspešno prilagajali starosti in pri-
pravljenosti psov.
Uspešno smo prilagajali tudi delo s te-
čajniki, ki so se vpisali na sredi tečaja – 
pomočnica inštruktoja je pri teh v veliko 
pomoč, ko z njimi dela individualno.
Psi so ob vpisu običajno zelo različno 
podkovani s predznanjem, kar smo do 
konca tečaja uspeli uskladiti.

 V spomladanskem tečaju 2017 mo-
ram pohvaliti vse tečajnike za uspešno 
delo in poslušnost. Vse osnove so v večji 
meri dobro osvojili.
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Izpit je krona vsakega tečaja ter pred-
stavlja odraz dela in odnosa med vod-
nikom in psom. Inštruktor je tisti, ki daje 

navodila tečajnikom in v primeru, da so ti 
dosledni in namenijo dovolj svojega časa 
svojim štirinožnim kosmatincem, uspeh 
ne bi smel izostati. 

 Izvedba tečaja je trajala od 14. 
marca do 17. junija na vadbišču kinolo-
škega društva Slovenska Bistrica. Tečaj je 
potekal v izvedbi inštruktorja Uroša, ob 
katerem sta članici društva Alenka in Ma-
teja, čez celoten potek tečaja nudili svojo 
podporo in pomoč. Ob tej priložnosti bi 
se jim radi ostali člana društva zahvalili 
za njuno pripravljenost in nesebično po-
moč s ciljem zagotoviti kvalitetno izved-
bo tečaja osnovnega šolanja psov. 

 Zavedati  se je potrebno, da je zelo 
priporočljivo in koristno oskrbeti se z 
vsemi potrebnimi informaciji o posa-
mezni pasmi glede na vaša pričakovanja, 
namene in zmožnosti, še preden se 
odločite za nabavo psa. To je priporočilo 
tistih, ki imamo večletne izkušnje zaradi 
tega, ker le tako se bomo v prihodnos-
ti izognili marsikateri neljubi situaciji 
in bomo na koncu vsi srečnejši, če je 

odločitev bila »ta prava«.

 Vsebina tečaja je razdeljena na 4 
dele in poteka v skladu s programom 
dela:
- v 1. delu (velja tudi za 2,3 in 4 del), ki 
zajema teoretični del spoznavanja psov, 
kot živalske vrste + teoretični in praktični 
del izvajanja vaj poslušnosti.
- v 2. delu stopnjujemo težavnostno 
stopnjo izvedbe posameznih vaj 
poslušnosti.
- v 3. delu tečajnike seznanimo z vsebino 
in izvedbo vaj poslušnosti, kot se zahteva 
na izpitih.
- v 4. delu sledi priprava na izpit, ki ga 
tradicionalno ovekovečimo z zaključnim 
piknikom za vse člane kinološkega 
društva.
Kadar se na koncu vse lepo poklopi smo 
vsi zadovoljni, tako tečajniki kot člani 
društva, ki vam poskušamo po svojih 
najboljših močeh približati kinološke ak-
tivnosti za katere skrbi naše društvo.

 Za na konec še samo to, da ste vsi 
vodniki, ki bi želeli kvalitetnejši vsakdan z 
vašim psom in posledično celotno okoli-
co, vedno dobrodošli na naslov našega 
društva.

Tečaj osnovne šole pomlad 2017
V tečaj je bilo vpisanih 12 tečajnikov. S tečajniki smo 
opravil skupaj 26 treningov in z nekaterimi med njimi 
na koncu še izpit. 

Uroš DEŽMAN
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Čeprav so ponavljajoči se opi-
si o novofundlandcih kot eni 
izmed najprijaznejših in naj 

dobrodušnejših pasem na svetu že zelo 
izpeti, vendarle popolnoma držijo. Je pes, 
ki je vso svojo zgodovino deloval tesno 
s človekom, bil nepogrešljiv pomočnik 
pri težaškem delu in zvest spremljevalec 
tako na kopnem, kot v vodi. Težko pod-
nebje Nove Fundlandije je oblikovalo 
velikega in močnega psa. Z gostim in za 
vodo nepropustnim kožuhom, širokim in 
globokim prsnim košem, plavalno kožico 
med prsti in košatim, kot sidro močnim 
repom, je v pasjem svetu neprekosljivo 
dober plavalec.

 O izvoru te pasme so mnenja delje-
na. Po eni domnevi naj bi bil potomec 
psov, ki so jih v 10. stoletju pripeljali na 
Novo Fundlandijo Vikingi, po drugi pa naj 
bi bil njegov prednik planinski pirenejski 
pes, ki je na otok prišel z izseljenimi fran-
coskimi ribiči. Vsekakor pa se je pasma 
razvila na Novi Fundlandiji, kjer so jo up-
orabljali za reševanje iz morja ter za vleko 
ribiških mrež in čolnov na kopno. V času 
kolonizacije v začetku 17. stoletja pasma 
že imela izoblikovano lastno morfologijo 
in obnašanje (“Medvedji pes, ogromne 

velikosti, je zelo pozoren. Njegova nalo-
ga je paziti dvorišče hiše. Ima zelo glo-
bok glas.”).  V 18. stoletju so pse te pasme 
pripeljali v Veliko Britanijo in Francijo, kjer 
so že kmalu postali najbolj priljubljeni 
ladijski psi.  Zagotovo drži dejstvo, da 
je ena najstarejših še obstoječih pasem 
na svetu, o čemer pričajo okostja velikih 

Anja JUG

Novofundlandec
“Lepota brez nečimrnosti, moč brez predrznosti, pogum 
brez divjosti, vse vrline človeka brez njegovih pregreh.” 

Lord Byron
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psov iz 5. stoletja, odkrita v ruševinah in-
dijanskih naselji na Novi Fundlandiji.
Vsa zgodovina opisuje novofundlandca 
kot pogumnega in lojalnega družabnika, 
ki je ribičem pomagal pri ribolovu, na 
koncu dneva pa z ulovom natovorjene 
vozičke odvažal v mesto.

 Pasma do pozne polovice 18. 
stoletja ni bila uradno poimenovana. 
Današnje ime je dobila šele leta 1775, 
ko je George Cartwright po Novi Fund-
landiji poimenoval svojega psa. Pasma, 
kot jo poznamo danes, se je tako začela 
razvijati v 19. stoletju predvsem v Angliji 
in kasneje tudi Ameriki.

Značaj
 Zaradi večstoletnega tesnega 
sodelovanja s človekom so se pri tej pas-
mi oblikovale lastnosti, s katerimi lahko 
kratko in jedrnato povzamemo njen 

značaj: pogum, zvestoba, inteligenca, 
neodvisnost v odločanju in predvsem 
izredna prijaznost in dobrodušnost. Vse 
izmed njih so bile v preteklosti ključnega 
pomena, če naj bi svojo nalogo ob 
človeku opravljal dobro in zanesljivo.

 Gotovo pa sta najbolj oboževani 
značajski potezi te čudovite pasme pri-
jaznost in dobrodušnost, zaradi česar je 
idealen družinski pes. Nf nikoli ne pokaže 
zob ali kako drugače agresivno reagira 
do ljudi. Obožuje družbo svoje družine 
in se lahko neskončno dolgo prepušča 
našemu ljubkovanju in izkazovanju 
ljubezni. Godi mu, če je v središču pozor-
nosti. Kljub temu moramo paziti, da ne bi 
v svoji navdušenosti koga nehote podrl 
na tla. Mladiča Nf-ja moramo socializirati 
od trenutka, ko ga pripeljemo domov. 
Čeprav so mnogi mnenja, da Nf zaradi 
svojega priljudnega značaja ne potrebu-
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je posebne socializacije - kar deloma drži 
- pa nam lahko ravno ta značaj povzroči 
marsikatero preglavico. Ker je Nf pri enem 
letu starosti še vedno (zelo velik!) mladič, 
se tako tudi obnaša, zato je pomembno, 
da ga čim prej naučimo osnovnih povelj. 
Čeprav ni pes, ki bi si prizadeval zaseči 
mesto vodnika v družini, pa je pomem-
bno, da mladiču že zgodaj s samozavest-
nim in neomajnim nastopom pokažemo, 
da smo vodja mi. Zelo hitro ugotovi, kaj 
sme in česa ne. Včasih zna biti precej svo-
jeglav in ne izpolni takoj naših ukazov. 
Na takšen način preizkuša do kod sežejo 
meje še dovoljenega ter seveda nas 
same. V takšnih situacijah bodite strogi 
in odločni, vendar nikoli nasilni! Nikoli ga 
tepite saj boste na takšen način v njem 
vzbudili le strah, nezaupanje in prezir.

Zdravje
 Kot velika pasma so novofund-
landci nagnjeni k mnogim boleznim, kar 
nekaj izmed njih pa je dednih in zelo hu-
dih: kolčna in komolčna displazija, vse 
vrste stenoz in druga srčna obolenja in 
cistenuria. Pojavljajo pa se še okvare vek 
(ektropia in entropia), pri starejših psih 
siva mrena, zasuk želodca, razne alergije 
in kožne težave (predvsem na račun gos-
tega kožuha).

Jaz in njufi
 Verjetno ste vsi že gledali slovenski 
film Sreča na vrvici? No jaz sem in sem se 
zaljubila. In prav tako moja družina. Zato 
smo kupili prvega novofundlandca še 
ko sem bila otrok. In ja vse je res. V tega 

nežnega velikana se zaljubiš in nikoli niti 
ne pomisliš, da bi kupil kakšnega druge-
ga psa. Z svojo milino, velikostjo in trmo 
ti sede v srce. Sam postaneš odraz svo-
jega psa. Z svojo mirnostjo te navdihuje, 
z svojo brezpogojno ljubeznijo te nauči 
zvestobe, z trmarjenjem te izpopolni v 
odločnosti. Res izjemen pes. Impresion-
irata me njegova izjemna lepota in ve-
likost, predvsem pa značaj. Živeti s pred-
stavnikom te pasme je vsekakor nekaj 
posebnega. Novofundlandec nikjer ne 
ostane neopažen, odzivi pa so zmeraj 
pozitivni, kar gre predvsem na račun nje-
gove velikosti in čudovitega kožuha ter 
izredno družabnega značaja. Povsod ka-
mor pridem s psom slišim: Poglej med-
vedka, kakšen pes, vav , mami medo… 
Izjemno in vedno v centru pozornosti. 
Glede šolana pa lahko rečem le to, da 
novofundlandec ni neumen. Za vsako 
stvar prekalkulira kaj se mu izplača in kaj 
ne. Če bo bogato nagrajen se bo izdatno 
potrudil. Če ni plačila za trud pa.. khm..
tudi slučajno se ne bo pretegnil. 

 Ste se odločili, da je novofund-
landec kot nalašč za vas? No, premislite 
še enkrat! Kljub čudovitemu značaju in 
izjemni lepoti še zdaleč ni primeren za 
vsakogar! To je pasma, ki zahteva veliko 
časa in skrbi, veliko prostora, gibanja, 
denarja in predvsem prilagajanja. Za 
športnike ga absolutno odsvetujem, prav 
tako ni za hribolazce. Če ste tako kot jaz 
bolj za umirjene sprehode, plavanje in 
poležavanje pa je to pes za naju, pridruži 
se nama.



TEČAJI JESEN 2017

KDAJ? Vpisi: 27.8. in 3.9.2017 od 09:00 do 11:00 
       Uvodni sestanek: 5.9.2017 ob 18:00
KJE? Prostori društva na Kuglu

Informacije: 040 326 938
               www.kinolosko-drustvo.com


