
Lovska izkaznica  

 

Lovska izkaznica je identifikacijski dokument oseb iz 4. člena Pravilnika o lovski izkaznici 
(Ur. l. RS, št. 4/2012) in ni prenosljiva. Za člane članic LZS izkaznica predstavlja tudi člansko 
izkaznico. 
 
S tem osebnim dokumentom, ki je neprenosljiv, lovec dokazuje (skupaj s hologramsko 
nalepko za tekoče leto) pravico do samostojnega lova v lovišču upravljavca lovišča, na 
katerega se izdana lovska izkaznica nanaša.  
 
Določila Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1, Ur. l. RS, št. 16/2004, 120/2006 Odl. US; št. U-I-98/04 in 
št. 17/2008) pooblaščajo LZS, da z javnim pooblastilom in skladno z določili Pravilnika o 
lovski izkaznici izdeluje in izdaja lovske izkaznice članom članic LZS in drugim lovcem. 
 
Določila Pravilnika o lovski izkaznici (4. člen) omogočajo pridobitev lovske izkaznice: 

1. osebi, ki izpolnjuje pogoje za izdajo izkaznice, določene v Zakonu o divjadi in lovstvu,  
    in je članica lovske družine, ki je kot upravljavka lovišča članica izdajatelja; 
2. osebi, ki izpolnjuje zakonske pogoje in ima dokazilo o pravici do udejstvovanja v lovu v  
    LPN, ali 
3. drugi osebi, ki izpolnjuje zakonske pogoje. 
 

 
 

Popolna vloga za izdajo lovske izkaznice skladno z določili Pravilnika o lovski izkaznici 
(URL RS št.4/2012, http://www.uradni-list.si/1/content?id=107160) mora vsebovati: 
 
V primeru prvega zaprosila 
 
1. Upravičenci po 1. točki 4. člena (člani lovske družine članice LZS upravljavke lovišča) : 
 
- popolno izpolnjena in podpisana vloga na predpisanem obrazcu*, ki ga lahko izpišete (pooblastilo ima  
   administrator v lovski družini) neposredno iz evidenčnega kartona člana LD v Lisjak-u 
   (članstvo > urejanje > izbira člana > izkaznica); 
- priložena fotografija** (če ni objavljena v Lisjak-u) in pritrjena na predvidenem mestu vloge (okence na 
obrazcu); 
- potrdilo o nekaznovanju***; 
- potrdilo o plačilu stroškov za izdelavo lovske izkaznice (na TRR LZS št.: 02010-0015687097 s pripisom – za  
  lovsko izkaznico). 
 
 2. Upravičenci po 2. točki 4. člena (lovci, ki imajo sklenjen sporazum z LPN o pravici udejstvovanja pri   
     lovu): 
 
- popolno izpolnjena in podpisana vloga na predpisanem obrazcu*; 
- priložena fotografija** (če ni objavljena v Lisjak-u) in pritrjena na predvidenem mestu vloge; 
- potrdilo o nekaznovanju***; 
- potrdilo o pravici udejstvovanja v lovu (sporazum z upravljavcem lovišča). 
 
3. Upravičenci po 3. točki 4. člena za vsako tekoče leto (lovci, ki niso včlanjeni v nobeno od lovskih družin): 
     
3.1. Vloga za lovsko izkaznico za podaljšanje veljavnosti: 

- popolno izpolnjena in podpisana vloga na predpisanem obrazcu*; 
- priložena fotografija** (če ni objavljena v Lisjak-u) in pritrjena na predvidenem mestu vloge; 
- potrdilo o nekaznovanju***; 
 



 3.2.  Vloga za lovsko izkaznico za podaljšanje veljavnosti: 

- preklic stare lovske izkaznice na predpisanem obrazcu*; 
- popolno izpolnjena in podpisana vloga na predpisanem obrazcu*. 
 
4. V primeru izgube, odtujitve oz. kakršnega koli drugega razloga  oz. potreba za nadomestitev stare, obrabljene 
ali poškodovane lovske izkaznice: 
 
- preklic stare lovske izkaznice na predpisanem obrazcu*; 
- popolna vloga za izdajo nove lovske izkaznice (kot je navedeno pod 1., 2. ali 3.); 
- potrdilo o plačilu stroškov za izdelavo lovske izkaznice (na TRR LZS št.: 02010-0015687097 s pripisom – za  
  lovsko izkaznico). 
 
 
 
 
* http://www.uradni-list.si/files/RS_-2012-004-00129-OB~P001-0000.PDF#!/pdf 
 
** Skladno z določili 3. člena in 4. odstavka 4. člena Pravilnika o lovski izkaznici je treba pri vlogi za izdajo 

lovske izkaznice priložiti fotografijo, ki kaže vlagateljevo pravo podobo in ni retuširana. Fotografija mora biti 

izdelana na belem, tankem, sijajnem fotografskem papirju, velikosti 35 mm × 45 mm, v barvni tehniki z 

zaokroženimi vogali. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje. Vlagatelj 

mora biti fotografiran v lovskem kroju, od spredaj, z odkritim čelom in obrazom, brez klobuka, čepice, rute ali 

drugega pokrivala in pred monotonim ozadjem. 

***  +   http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/mp.gov.si/PDF/obrazci/140503_OBRAZEC_FIZ._OSEBE_-_KE.pdf 

         +   http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/mp.gov.si/PDF/obrazci/140503_OBRAZEC_FIZ._OSEBE_-__EPS.pdf 


