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LovLov    nana  jelena na Hrvaškem  jelena na Hrvaškem

Lov na kapitalnega jelena je drag. In v ruku še posebej. Odslej nič več, kajti z našim
partnerjem na Hrvaškem smo dogovorili pogoje, ki so bistveno bolj ugodni od večine
ponudb na trgu. Na razpolago imamo več nižinskih lovišč ob Dravi med Koprivnico in
Osijekom ter ob Savi v okolici Slavonskega Broda. Letos pa preferiramo lovišče med
Križevci in Koprivnico v zaledju planine Kalnik. Odlično lovišče z močno populacijo
jelenjadi. Odstreljujejo le jelene v medalji.

Cena lovnega dne je 150 €.

V ceni je vključeno:
 Lov pod vodstvom lokalnega  
   poklicnega lovca/dan
 Polni penzion v lovskem domu
 Prevoz v toku lovnega dne
 Uporaba lovnih objektov
 Osnovna priprava trofeje
 Nezgodno zavarovanje

V ceno ni vključeno:
● Hrvaška lovska izkaznica  60 €
● Zdravstveno zavarovanje
● Pijača ter napitnina

   
                



● Odstrelna  taksa,   ki  se  jo  plača  glede  na
trofejno  vrednost,  ocenjeno  v  CIC točkah  kot
sledi: 
➢ 170 CIC točk =   1.500 €  +   70 €/ točka 
➢ 180 CIC točk =   2.200 €  +   90 / točka
➢ 190 CIC točk: =  3.100 €  +   90 € / točka
➢ 200 CIC točk =   4.400 €  + 120 € / točka
➢ 210 CIC točk =   5.600 €  + 190 € / točka
➢ 220 CIC točk =   7.500 €  + 240 € / točka
➢ 230 CIC točk =   9.900 € + 300 € / točka

Zgrešen strel na jelena: 150 €

Zastreljen jelen:  50% po vodiču ocenjene trofejne vrednosti in 50 % vrednosti divjačine

Rezervacija za  lov je  potrjena  ob plačilu  1.000 € oz.  polovice  želene  trofejne  vrednosti
jelena.  Rezervacija  ni vračljiva,  možna pa je zamenjava z drugim udeležencem.  Končni
obračun sledi po lovu v lovišču.

Ne  prezrite:Ne  prezrite:

Za izvajanje lova na Hrvaškem potrebujete  lovno dovolilnico. Izda jo Hrvatski lovački savez na
osnovi sledečih dokumentov:
• Potni list  ali osebna izkaznica
• Evropski orožni list
• Nacionalna (slovenska)  lovska izkaznica
Navedene  skenirane  dokumente  pošljete  nam in  mi  poskrbimo,  da  vas  dovolilnica  čaka  že  ob
prihodu v lovišče. Za izdajo dovolilnice so potrebni trije delovni dnevi pred predvidenim začetkom
lova. Cena izdaje dovolilnice je 400 HKN (60 €). Njena veljavnost je za tekoče koledarsko leto.

Jelena 200 CIC točkJelena 200 CIC točk

Dober pogled!              Dober pogled!              
PASATPASAT team                           team                          
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