
Priloga 1: Evidenčni knjigi o odstrelu in izgubah 
 
A: Oblika in vsebina evidenčnih listov za evidenčno knjigo odstrela in izgub velike divjadi 

 

 

 

 

EVIDENČNA KNJIGA ODSTRELA IN IZGUB 

VELIKE DIVJADI 

 

ZA LOVIŠČE 

 

_________________________________________________________ 

 

V (na) _________________________________________________, dne __________________________20____ 

 

 

 

Vodja evidenčne knjige:                                                                                                                           Podpis odgovorne osebe  
                                                                                                                                                                      lovske organizacije: 

       

    ________________________________                                                                                                  ________________________________    

 
Evidenca odstrela in izgub velike divjadi za leto: 

 
M.P. 

           



1 2 3 4 5 6 7 8 9         10 11 12 13 14 15 16 18 

 zaporedna vrsta spol starost datum ura vzrok kraj geokoor- masa masa ocena številka uplenitelj kupec opombe 

 številka divjadi     odvzema odvzema odvzema   dinata  biološka transportna rogovja trofeje         

 

                                  

 

                                  

 

                                  

 

                                  

 

                                  

 

                                  

 

                                  

 

                                  

 

                  1. zaporedna številka odvzema za tekoče koledarsko leto 10. biološka masa – tehtano z glavo in nogami, brez notranjih organov na 0,5 kg natančno 

2. vrsta velike divjadi 11. transportna masa – tehtano brez nog in glave na 0,5 kg natančno 

 3. spol: moški, ženski (M, Ž) 12. masa rogovja tehtana na dan komisijskega pregleda lovišča in/ali LUO 

4. starost: v + nomenklaturi (0+ = mladič, 1+ = enoletni, 2+ = dvoletni …) 13. ocena trofeje v CIC točkah 

   5. datum odstrela ali izgube 14. identifikacijska številka izjave usposobljene osebe za prvi pregled uplenjene divjadi, za izgube prazno 

6. ura odstrela, za izgube prazno 15. ime in priimek ali šifra uplenitelja 

   7. vzrok: odstrel, izguba – vpisati vzrok (neznan vzrok, bolezen, krivolov, povoz cesta, 
    povoz železnica, zveri in ujede, psi, kosilnica, garje, poškodba) 

16. kupec divjačine     
17. opombe 

    8. kraj – krajevno ime odstrela ali izgube 
     9. štirimestna šifra geokoordinate (kvadrant) 
           

                   

 

 



B: Oblika in vsebina evidenčnih listov za evidenčno knjigo odstrela in izgub male divjadi 

 

 

EVIDENČNA KNJIGA ODSTRELA IN IZGUB 

MALE DIVJADI 

 

ZA LOVIŠČE 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

V (na) _________________________________________________, dne __________________________20____ 

 

 

 

Vodja evidenčne knjige:                                                                                                                           Podpis odgovorne osebe  
                                                                                                                                                                      lovske organizacije: 

       

    ________________________________                                                                                                 ________________________________    

                       

                                                                                             M.P. 



  Evidenca odstrela in izgub male divjadi za leto: 
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
zaporedna vrsta število spol datum vzrok kraj uplenitelj opombe 

 številka divjadi divjadi   odvzema odvzema       
 

                  
 

                  
 

                  
 

                  
 

                  
 

                  
 

                  
 

                  
 

          1. zaporedna številka odvzema za tekoče koledarsko leto 
     2. vrsta male divjadi 

        3. število divjadi: 1 za vpis posameznega kosa, ali skupno število 
    4. spol: moški, ženski (M, Ž) 

       5. datum odstrela ali izgube 
       6. vzrok: odstrel, izguba - vpisati vzrok (neznan vzrok, bolezen, krivolov, povoz cesta, povoz železnica, zveri in ujede, psi, kosilnica, garje, poškodba) 

7. kraj - krajevno ime odstrela ali izgube 
       8. ime in priimek ali šifra uplenitelja 
       9. opombe (zaželen je vnos štirimestne šifre geokordinate - kvadrant) 

    

          Evidenco se lahko vodi za vsak posamezen odstrel ali izgubo male divjadi posebej ali skupno število na skupinskem lovu odstre ljene male divjadi.  

Pri mali divjadi, kjer je obvezno beleženje spola (lisica, šakal in jazbec), se pri skupinskem vnosu beleži skupno število za vsak spol posebej. 
  


