
KINOLOŠKO DRUŠTVO ZAGORJE, Ravenska vas 50a, 1410 Zagorje  
  

  
  

  
Zagorje, 07.05.2015  

  
Spoštovani,  
  
V Kinološkem društvu Zagorje bomo v mesecu maju organizirali prireditev * Psom prijazna občina* z 
namenom, da bi lastnike psov motivirali, da bi redno pobirali pasje iztrebke in vzdrževali čisto okolje ob 
sprehajalnih poteh. Cilj našega  pohoda je odstraniti pasje iztrebke  iz najbolj frekventne *pasje* poti in 
ozaveščati ljudi o živalih predvsem o psih, ki so izgubljeni v okolju, rumenih smrčkih,  hkrati pa bi predstavili 
svoje delo, delo športne kinologije  
.  
Prireditev smo si zamislili v obliki pohoda, s startom v Zagorju, v zagorskem parku, pri trgovini Imperial pet,  
pot bi nadaljevali mimo Špara, na letališče Ruardi do Europarka, končna točka pa je vadišče Kd Zagorje, kjer bi 
po končanem pohodu imeli tudi druženje in različne delavnice. Na teh stičiščih bi bile postavljene stojnice, kjer 
bi pohodniki žigosali svoje pohodniške izkaznice in na vsaki tej točki bi predstavili po eno pasjo tematiko. Tako 
smo se odločili, da bo pohod tudi dobrodelnega pomena, da izpostavimo problematiko izgubljenih/najdenih 
živali v Zasavju, zato bi kot prijavnino zbirali hrano, odeje, posode, povodce... za izgubljene živali.  
Ker si odgovorni lastniki psov želimo, da bi za našimi ljubljenčki ostalo čisto in da bi bili nad našim delom 
navdušeni tudi ostali občani, bi izdelali tudi opozorilne table za pobiranje pasjih iztrebkov, ki bi jih namestili 
po tej poti, seveda z dovoljenjem naše občine.  
  
S pomočjo Mladinskega centra Zagorje in Društva prijateljev mladine Zagorje, bomo organizirali natečaj risbic, 
ki naj bodo za najmlajše risane na temo psa(ali kaj dela ali je ali je samo smešen, važno, da je pes najbolj 
izpostavljen na vsaki risbici), za malo starejše recimo po osnovni šoli pa naj na fotografijo slikano s telefonom 
ali fotoaparatom ujamejo psa, ki kaj počne ali je, se igra….domišljija naj ne pozna meja). Natečaj po šolah in 
vrtcih naj služi tudi kot vabilo na prireditev.  
Med 26.5. in 30.5.2015 se bo oblikovana komisija(Kd Zagorje bo zastopala Klara Sotenšek)  zbrala in pobrala 
najboljše risbice, ki jih bomo skupaj razstavili v društvenih prostorih Kd Zagorje, najboljše pa bodo prejele 
nagrade. Otvoritev razstave in podelitev nagrad najboljšim, bo po pohodu okoli 12.ure, ko vsi pohodniki 
pridejo nazaj na vadišče.  
Po razglasitvi in otvoritvi razstave, bo na vadišču potekala tudi predstavitev kinoloških disciplin, in hkrati, se 
bodo na vadišču odvijale tudi družabne igrice, ki jih pripravita obe organizaciji, Kinološko društvo je 
priskrbelo nekaj simboličnih nagrad, ki jih lahko podelimo najboljšim.  
Pohod oz. prireditev je namenjena vsem, zato Vas z veseljem povabimo, da se nam pridružite, v soboto, 
30.05.2015 med 8.30 in 9. uro v Parku dr.Janeza Drnovška v Zagorju, nasproti trgovine Imperial pet, kjer 
bomo otvorili pohod.  
  
Kinološki pozdrav!  
  
  Klara Sotenšek                                                                                                                               Alojzij Klančišar  
(vodja prireditve)  (predsednik društva)  
  
  



   
  
  
  
  

DOGAJANJE ZAČETEK  
  

8.30 – 9.00 vpis pohodnikov in zbiranje hrane ter  
pripomočkov za izgubljene živali  

  

9.00 zbor in otvoritev pohoda( pozdrav predsednika 
društva in župana občine)  

9.15 začetek pohoda  
 
  

DOGAJANJE CILJ  
  

12.00 pozdrav pohodnikom in otvoritev razstave 
12.15 začetek predstavitve kinoloških disciplin 

12.15 različna tekmovanja 
13.30 razglasitev rezultatov  

  
  
    

   


