
Priloga  2: Seznam odvzema divjadi 
 

LUO: _______________________________________________________  Številka lista:  

     
Lovišče: ____________________________________________________    
     
Pregled odstrela in izgub za leto: _______________________________    
     
Kraj in datum pregleda odstrela in izgub: ____________________________________    
     

IZPOLNI POOBLAŠČENA OSEBA ALI KOMISIJA UPRAVLJAVCA LOVIŠČA/LPN IZPOLNI KOMISIJA V LUO 
         

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

zap. št. iz evid. vrsta 
spol starost datum 

vzrok odvzema 
kraj 

geo biološka transportna trofejna ocena 
starost opombe          

št. knjige divjadi odstrel, vrsta izgube koordinata masa (kg) masa (kg) masa (g) trofeje 
         

                              
         

                              
         

                              
         

                              
         

                              
         

                        

                        

                              
         

                              
         

                        

                        

                        

Predstavnik lovišča/LPN (žig in podpis): 

        

Komisija v LUO (žig in podpis): 

         

                 

                 

 
 



 
1. zaporedna številka vnosa (1, 2, 3,…)  10. biološka masa - tehtano z glavo in nogami, brez notranjih organov na 0,5 kg natančno   

2. zaporedna številka odvzema kot je določena v evidenčnih knjigah  11. transportna masa - tehtano brez nog in glave na 0,5 kg natančno   
3. vrsta divjadi  12. masa rogovja tehtana na dan komisijskega pregleda lovišča in/ali LUO (samo velika divjad brez divjega 

prašiča)  4. spol: moški, ženski (M, Ž) 
5. starost: v + nomenklaturi (0+ = mladič, 1+ = enoletni, 2+ = dvoletni …) 13. ocena trofeje v CIC točkah (samo velika divjad)  
6. datum odstrela ali izgube 14. enako kot pri 5. točki  
7.  vzrok: odstrel, izguba - vpisati vzrok (neznan vzrok, bolezen, krivolov, povoz cesta, povoz 
železnica, zveri in ujede, psi, kosilnica, garje, poškodba)  

15. opombe 

8.  kraj - krajevno ime odstrela ali izgube  

9.  štirimestna šifra geokoordinate (kvadrant)   
 

 

  

    
Seznam se izpolnjuje po sledečem vrstnem redu:               
1. vrsta divjadi se začne s srnjadjo. Ko so vpisane vse odvzete živali srnjadi, se začne izpolnjevati podatke za jelenjad in tako naprej po sledečem vrstem redu: damjak, muflon, gams, alpski 
kozorog, divji prašič, lisica, šakal, jazbec, kuna belica, kuna zlatica, alpski svizec, navadni polh, pižmovka,  poljski zajec, fazan, jerebica, mlakarica, sraka, šoja, siva vrana, nutrija in rakunasti 
pes. V kolikor ni bilo odvzetega nobenega osebka določene vrste divjadi, se nadaljuje izpolnjevanje z naslednjo vrsto divjadi.   
2. znotraj posamezne vrste divjadi se najprej izpolni rubrike za vse odvzete osebke divjadi moškega spola in šele, ko so te izpolnjene, se prične izpolnjevati rubrike za vse odvzete osebke divjadi 
ženskega spola.           
3. znotraj posamezne razvrstitve po spolu se izpolnjujejo rubrike od najmlajšega do najstarejšega osebka posamezne vrste divjadi istega spola.    
 
Primer: Pod zaporedno številko 1 bo vnesena srnjad 0+ (mladič) moškega spola. Ko so vneseni vsi odvzeti osebki srnjadi 0+ moškega spola, je na vrsti srnjad 1+ (lanščak) moškega spola, nato 
srnjad 2+ (srnjak) moškega spola, srnjad 0+ (mladič) ženskega spola, srnjad 1+ (mladica) ženskega spola in srnjad 2+ (srna) ženskega spola. Ko je vnesena zadnja srna, je prva na vrsti jelenjad 
0+ (tele) moškega spola, itn.             
           
* Pri mali divjadi morajo biti izpolnjene le rubrike št. 1, 2, 3, 4 (le za lisico, šakala in jazbeca, kjer so najprej osebki moškega spola, nato ženskega), 6, 7 in 8.    
          
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


