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NIMROD d.o.o. 
 
Trata 35, 4220 Škofja Loka, 
Slovenija  

                                                                                                                                                                                                                                                   

OBVESTILO LOVSKIM DRUŽINAM IN ZBIRALCEM                                   
           

 

SPREMEMBA ODKUPNIH CEN 
 
S 1.9.2021 stopi v veljavo nov cenik. 
 
 

CENE (cenik velja do objave novega cenika) 

 
SRNJAD 

 
Tehtano ohlajeno, brez glave, nog in notranjih organov. Teža se zaokroži na 0,5 kg natančno.  

 

I. kvaliteta 3,40 €/kg - srnjad s težo od 12,00 kg navzgor, z normalnimi strelnimi poškodbami, tudi »čisti« strel v 
mehko, ki ne povzroči mikrobiološke onesnaženosti mesa.  

 
II. kvaliteta 2,40 €/kg - srnjad s težo od 5,00 kg do 11,50 kg in srnjad, ki je sicer po teži v I. kvaliteti vendar ima 

prestreljen hrbet ali stegno, ali strel v mehko, ki zaradi onesnaženosti zahteva odstranitev mesa.  
 

Srnjadi s telesno težo pod 5 kg v skladu z IFS standardi ne sprejemamo. 

 
 

Strel v stegno : pomeni strel v stegno nad skočnim sklepom-to je tam kjer se odrežejo noge  
Strel v hrbet : pomeni poškodovana hrbtenica v prsnem ali trebušnem predelu  

 

 
 

GAMS  
 

I. kvaliteta 3,30 €/kg  

II. kvaliteta 2,70 €/ kg  
 

 
MUFLON  

 
I. kvaliteta 1,60 €/ kg  

II. kvaliteta 1,30 €/ kg  

 
Kriteriji za klasificiranje pri gamsih in muflonih so naslednji:  

 
I.kvaliteta - strel v prsni koš oziroma tudi »čisti« strel v mehko, ki ne povzroči mikrobiološke onesnaženosti mesa.  

II.kvaliteta – strel v hrbet v prsni ali trebušni votlini, strel v stegno ali strel v mehko, ki zaradi onesnaženosti zahteva 

odstranitev mesa.  
 

 
 

TEŽA PRI SRNI, GAMSU IN MUFLONU SE ZAOKROŽUJE NA 0,5 KG NATANČNO.  
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NIMROD d.o.o. 
 
Trata 35, 4220 Škofja Loka, 
Slovenija  

JELENJAD  

 
I. kvaliteta 2,20 €/kg  

II. kvaliteta 1,70 €/kg  
 

BODITE POZORNI NA OZNAČEVANJE SPOLA NA DOBAVNICI. PRI JELENJADI ŽENSKEGA SPOLA  
( nad 2 leti ) VPIŠITE KOŠUTA ALI PA DODAJTE BIOLOŠKI ZNAK.  

 

NOGE JELENJADI od skočnega sklepa do parkljev 
CENA: 0,30€/kg 

Noge obeh spolov in vseh starostnih razredov odrezane pri skočnem sklepu morajo imeti nepoškodovano kito in 
parklje. Noge bodo šoferji prevzemali le ob istočasnem prevzemu uplenjene divjadi. Noge morajo biti stehtane, 

ohlajene in zložene v primerno vrečo. Težo zabeležite na dobavnico v posebno vrstico pod uplenjeno divjad. Teža se 

zaokrožuje na 0,5kg natančno. 

 
DAMJAK  
 

I. kvaliteta 1,80 €/kg  

II. kvaliteta 1,40 €/kg  
 

Kriteriji za klasificiranje pri jelenjadi in damjakih so isti kot veljajo za gamsa in muflona.  
 

 

DIVJI PRAŠIČ  
 

I. kvaliteta 1,55 €/kg - telesna teža od 25 do 70,0 kg z normalnimi strelnimi poškodbami.  
II. kvaliteta 1,10 €/kg - telesna teža od 10 do 24 kg in od 71,0 kg dalje in prašiči, ki so po teži sicer v I. kvaliteti  

vendar imajo prestreljen hrbet ali stegno.  
 

Divjih prašičev s telesno težo pod 10 kg v skladu z IFS standardi ne sprejemamo. 

 
DIVJI PRAŠIČI SE ODDAJAJO Z GLAVO IN NOGAMI ZARADI MOŽNOSTI PRISOTNOSTI LIČINK 

TRIHINELE V MESU.  
 

TEŽA PRI JELENJADI, DAMJAKIH IN DIVJIH PRAŠIČIH SE ZAOKROŽUJE NA 1,0 KG NATANČNO. 

 
 

 
Trata, 16.8.2021  

                                                                                                                     

                                                                                                                                 Lovski zdravo, 
                                                                                                                                          

                                                                                                                                   Grega Kočar 
                                                                                                                                   041 906 120 

                                                                                                                                   Nimrod d.o.o. 
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