
                              ZVEZA LOVSKIH DRUŽIN GORICA  
                                    IN 
                                   LOVSKA DRUŽINA ČAVEN 

 

PRIJAVNICA 
 

LOVSKA PREIZKUŠNJA ZA PRINAŠALCE 
LP-P CACT 

 

29. oktober 2022 
 
Pasma _______________________________________________ Pes / Psica (ustrezno obkroži) 

Ime psa/psice _________________________________________________________________ 

Telesna ocena _________________________ 

Vodnik_______________________________________________________________________ 

Ulica hišna št. _________________________________________________________________ 

poštna številka, mesto in država __________________________________________________ 

Telefon _______________________ e-pošta ________________________________________ 

 

Datum : _______________________ Podpis: ______________________________ 

 
PRIJAVNINA: Za prvega psa: 60 € 
         za vsakega naslednjega 55 € 
 
Prijavnino je potrebno plačati ob prijavi na: 
Upravičenec: ZLD Gorica, Prešernova 17, 5000 Nova Gorica, Slovenija 
BANČNI PODATKI: 
Banka: SPARKASSE D.D. 
IBAN: SI56 3400 0101 0868 889, SWIFT: KSPKSI22XXX 
Referenca:  SI00-2022 
Namen: OTHR – CACT 2022 
 

Zadnji rok prijave: 14. oktober 2022 
 
Prijavnico poslati na naslov: 
ZLD Gorica 
Prešernova 17 
5000 Nova Gorica 
ali na e-naslov : info@zldgorica.si 
 
Prijavite lahko le pse z rodovnikom priznanim od FCI. S seboj morate imeti originalni rodovnik psa. Prireditve se ne smejo 
udeležiti bolni psi in vidno breje psice. Med prireditvijo morajo biti vsi psi na vrvici, razen psa, ki je pristopil k opravljanju 
preizkušnje. Lastnik/vodnik psa je odgovoren za škodo, ki jo povzroči njegov pes. Organizator ne odgovarja za škodo, ki jo 
povzroči pes ali za poškodbo udeleženca. Vodnik je dolžan priti pravočasno na opravljanje preizkušnje. 
S prijavo na prireditev se vodniki zavezujejo spoštovati pravila KZS o prireditvah. Organizator si pridržuje pravico do zamenjave 
sodnikov in spremembe vrstnega reda preizkušenj. Število tekmovalcev je omejeno na 15 psov. Tekmovalec soglaša, da 
organizator obdeluje in uporablja zbrane osebne podatke za namene v zvezi tekmo in da te podatke ter slikovni material o tekmi 
javno objavi. PRIJAVNICI PRILOŽITE OBOJESTRANSKO FOTOKOPIJO RODOVNIKA, potrdilo o plačilu prijavnine. 
Obveza plačila obstoji ne glede na to ali je bil pes dejansko pripeljan na preizkušnjo ali ne. Lastniki/vodniki morajo imeti s seboj 
potrdilo o cepljenju psa proti steklini. Od zadnjega cepljenja mora preteči vsaj mesec dni in ne več kot eno leto. Vodniki morajo 
spoštovati zadnji dan prijave (poštni žig in NE priporočene pošiljke). Kasnejša prijava ne bo mogoča. Vsi udeleženci morajo 
spoštovani vladne ukrepe in ukrepe NIJZ, ki se nanašajo na preprečevanje širjenja novega koronavirusa. 
 
SODNIKI: Andrej EMIH, Andreja STRAJNAR 

 
 


