Priloga 1: Vloga za izdajo izkaznice

Župančičeva 9
1000 LJUBLJANA

Datum prejema vloge: ____________
Zaporedna številka vloge: _________

VLOGA ZA IZDAJO LOVSKE IZKAZNICE

1. Podatki o vlagatelju:
ID vlagatelja: (izpolni vlagatelj, ki že ima določen ID)___________________________
Ime: ___________________________________
Priimek: ________________________________
Datum rojstva: ___________________________
Kraj rojstva: _____________________________
Stalno prebivališče
(naselje, ulica, hišna številka): ________________________________________________________

prostor za fotografijo vlagatelja

2. Imetnik lovske izkaznice: (obkroži)


lovska izkaznica za člane lovskih družin, ki so upravljavke lovišč;



lovska izkaznica za osebe, ki imajo dokazilo o pravici do udejstvovanja v lovu v loviščih s posebnim namenom;



lovska izkaznica za osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev dovoljenja za sokolarjenje;



lovska izkaznica za osebe, ki niso zajete v prejšnjih alineah.

3. Ime lovske družine: (izpolni vlagatelj, ki je član lovske družine)
ID lovske družine:_____________________________
Lovska družina: ______________________________________________________________
4. Podatki o lovišču:
ID lovišča:_____________________________
Ime lovišča: _________________________________________________________________
Ime lovišča s posebnim namenom: _______________________________________________
5. Pogoji za izdajo lovske izkaznice – 63. člen Zakona o divjadi in lovstvu:
V skladu s 63. členom Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) se lovske izkaznice ne izda oziroma podaljša osebi, ki:

ni dopolnila 18 let starosti;

je duševno zbolela in je v skrbništvu;

ni uspešno opravila lovskega izpita ali s spričevalom oziroma ustreznim dokumentom dokazala, da je s šolanjem in dodatnim praktičnim usposabljanjem pridobila
znanje, ki se po določilih tega zakona šteje za enakovredno lovskemu izpitu;

je pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, ki ga je storila v povezavi z lovskim udejstvovanjem;

je bila pravnomočno obsojena zaradi kršenja določil tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov;

je pravnomočno obsojena zaradi kršenja predpisov s področja varstva narave, varstva živali in zlorabe orožja.
Vlagatelj izpolni in podpiše pisno izjavo, ki je sestavni del te vloge, da izpolnjuje pogoje za izdajo lovske izkaznice, in izjavo, da sme Lovska zveza Slovenije iz uradnih
evidenc pridobiti podatke o odsotnosti zadržkov za izdajo lovske izkaznice iz 63. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08).

Datum: ________________________________
PRILOGE: (obkroži)


spričevalo o opravljenem lovskem izpitu



dokazilo o pravici do udejstvovanja v lovu v lovišču s posebnim namenom



spričevalo o opravljenem sokolarskem izobraževanju



potrdilo o plačilu stroškov izdaje lovske izkaznice



druge priloge: _____________________________________________________

Podpis vlagatelj: _____________________________________

IZJAVA
Podpisani/a_________________________________________________________________

izjavljam, da izpolnjujem vse pogoje za izdajo lovske izkaznice, ki jih določa 63. člen Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in
17/08);

izjavljam, da sme Lovska zveza Slovenije zaradi ugotavljanja pogojev za izdajo lovske izkaznice iz 63. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04,
120/06 – odl. US in 17/08) pridobiti osebne podatke iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi oziroma organi samoupravne lokalne skupnosti
ali nosilci javnih pooblastil. V skladu z določbo petega odstavka 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št 24/06 - uradno prečiščeno
besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) sme pridobiti tudi osebne podatke o vpisu ali izbrisu iz kazenske evidence ali evidenc, ki se vodijo na podlagi
zakona, ki ureja prekrške.
Datum:______________________________
Podpis:
_________________________________

