
                                                                                                    

                                                          RAZPIS 

- MEDNARODNA  VSESTRANSKA UPORABNOSTNA PREIZKUŠNJA ZA JAZBEČARJE S  

PODELITVIJO CACIT  

- MEDNARODNA  VSESTRANSKA UPORABNOSTNA PREIZKUŠNJA ZA  PRITLIKAVE IN 

KUNČJE JAZBEČARJE S PODELITVIJO CACIT   

 

                                                 v organizaciji 

Kluba ljubiteljev psov jamarjev, Lovsko kinološkega društva Gorica – Nova Gorica in          

                                Brkinsko Kraške zveze lovskih družin 

                                        10.10.2021 
                                 Zbor ob 8 uri pri gradu Štanjel 
                   Začetek v LD Štanjel, zaključek v LD Hubelj  
                                     

                                     
   Prijaviti je mogoče jazbečarje, ki: 
   -   imajo rodovnik, ki ga priznava FCI, 
   -   so vpisani v rodovno knjigo države, kjer ima lastnik stalno bivališče, 
   -   za standard jazbečarje : so opravili celoten PNZ oz. preizkus sledoglasnosti        
       (priložiti ocenjevalni list) 
- Za pritlikave in kunčje jazbečarje :  PNZ ali delni preizkus ( priložiti ocenjevalni list ) 
- Krvna sled bo položena s svežo krvjo srnjadi, s piklanjem  
- Delo v rovu bo potekalo na način „premične rešetke“ 
- Za vse potrebne strele iz šibrenice bo poskrbel organizator 
- Kunca za vlečko in raco za vodno delo lahko vodniki prinesejo s seboj 
 
Prijavnici priložite obojestransko fotokopijo rodovnika in dokazilo o prejšnjih zahtevanih 
preizkušnjah.  
Poslati na naslov e-pošte  : cac.klpj@gmail.com  
Rok za prijave:  do vklj. 25.9.2021 
Informacije  : E-Mail ali 031 498 489 Za člane Lovske zveze Slovenije je tekmovanje brezplačno. Za 
ostale ( nečlane  LZS in tujce  ) je prijavnina 50 eur.  
 
Klub ljubiteljev psov jamarjev, Župančičeva 9, 1000 Ljubljana 
Za CACIT  
TRR : SI 56 0201 0001 1664 410  



                                  
 

                                                                 PRIJAVNICA  

- MEDNARODNA  VSESTRANSKA UPORABNOSTNA PREIZKUŠNJA ZA JAZBEČARJE S  PODELITVIJO 

CACIT  

                                                            in  

- MEDNARODNA  VSESTRANSKA UPORABNOSTNA PREIZKUŠNJA ZA  PRITLIKAVE IN KUNČJE 

JAZBEČARJE S PODELITVIJO CACIT  

Ime psa: …………………..………………………………………………………………………… 

Pasma: ………………………………………………………………………………………………… 

Pes ……… Psica ………  

Št. rodovnika: …………………………………….……………………………………………….. 

Vzreditelj: ……..…………………………………………….…………………………………….. 

Lastnik: …………………………………………………..…………………………………………. 

Naslov: ……………………………………….…………………………………………………….. 

Tel. št. …………………………………………………….. 

E-pošta: ……………………….……………………………. 

Vodnik: ……………………………………………………………………………………………. 

Podpis : ……………………………….……………… 

Kunca prinašam s sabo : ………….    Kunca ne prinašam s sabo : ……………. 

Raco za vodno delo prinašam s sabo : ………… Race za vodno delo ne prinašam s sabo : …………… 

Prijavnici za  '' VUP ZA JAZBEČARJE'' priložite obojestransko fotokopijo rodovnika in dokazilo o 

preizkusu sledoglasnosti. 

Prijavnici za '' VUP ZA PRITLIKAVE IN KUNČJE JAZBEČARJE ''  priložite obojestransko fotokopijo 

rodovnika in dokazilo o PNZ – ju ali delnem preizkusu.  

Poslati na naslov e-pošte  : cac.klpj@gmail.com Rok za prijave:  do vklj 25.9.2021  
Informacije : e-pošta ali 031 498 489  
 

mailto:cac.klpj@gmail.com

