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ZADEVA: Napoved dogodkov v občinskem glasilu 

 

Spoštovani! 

Kinološko društvo Grosuplje že vrsto let organizira brezplačna strokovna predavanja za 

lastnike psov in tiste, ki bi to želeli postati. S tem želimo občanom predstaviti novosti s 

področja kinologije in tako obogatiti kinološko kulturo v naših občinah. 

Tudi za letošnjo pomlad smo tako pripravili dve predavanji. V sredo, 22.2.2017 ob 19.uri v 

dvorani Družbenega doma na Taborski cesti 1 v Grosupljem bo potekalo predavanje z 

naslovom »Pes in njegova uporaba skozi zgodovino«, predaval bo mag. Peter Levstek, dr. 

vet. ved. Drugo predavanje z naslovom »Ali poznamo govorico svojega psa?« pa bo v 

četrtek, 23.2.2017 prav tako ob 19ih v Družbenem domu na Taborski cesti 1 v Grosupljem, 

predaval bo Branko Puš, predsednik Komisije za izobraževanje in izpite pri Kinološki zvezi 

Slovenije. Pred obema predavanjema bodo od 18:30 ure naprej potekali tudi vpisi v tečaje 

šolanja psov, v četrtek pa bo po predavanju še predstavitev vseh tečajev. 

Naša predavanja in tečaje vsako leto obišče tudi veliko število ljudi iz vaše občine. S tem 

razlogom vas naprošamo, da v vašem februarskem glasilu objavite zgornje besedilo. Besedilo 

lahko seveda prilagodite, spodaj še enkrat prilagamo le osnovne informacije, pomembne za 

objavo. 

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo! 

 

Marjan Balant l.r. 

Podpredsednik Kinološkega društva Grosuplje 

 

Naslov društva: p.p. 003 , 1290 Grosuplje,   www.kd-grosuplje.si 
Račun  pri  NLB d.d., PE Grosuplje: 02022 - 0012499089 

Davčna številka: 73823511 
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Sreda, 22.2.2017 ob 19.uri v dvorani Družbenega doma na Taborski cesti 1 v Grosupljem: 

»Pes in njegova uporaba skozi zgodovino«, mag. Peter Levstek, dr. vet. ved.  

Četrtek, 23.2.2017 ob 19.uri v dvorani Družbenega doma na Taborski cesti 1 v Grosupljem: 

»Ali poznamo govorico svojega psa?«, Branko Puš, predsednik Komisije za 

izobraževanje in izpite pri Kinološki zvezi Slovenije.  

Pred obema predavanjema bodo od 18:30 ure naprej potekali tudi vpisi v tečaje šolanja 

psov, v četrtek pa bo po predavanju še predstavitev vseh tečajev. 

Dodatne informacije:  

 info.kd.grosuplje@gmail.com 

 031 350 786 ali 040 678 578 

 http://www.kd-grosuplje.si/ 
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