Temeljem Zakona o zaštiti prirode i okoliša (NN 30/94 i 72/94) Zakona o lovu (NN 10/94)
Pravilnika o zaštiti pojedinih vrsta sisavaca (NN 31/95), Statuta HLS-a i propisa koji
reguliraju područje zaštite prirode u RH donosi se
PRAVILNIK
ZA OČUVANJE I ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA
Opće odredbe
Članak 1.
Utemeljenjem ovog Pravilnika donose se osnovne odrednice za organizirano djelovanje
Hrvatskog lovačkog saveza (HLS) i njezinih članica u obaveznom učestvovanju na očuvanju i
zaštiti prirode i okoliša, razvijanju i organiziranom promicanju pravilnog odnosa prema
prirodi, meñu lovcima kao i drugim nevladinim udrugama s kojima se uspostavlja suradnja na
očuvanju i zaštiti prirode i okoliša.
Ciljevi
Članak 2.
Za očuvanje zaštite prirode i okoliša, HLS donosit će planove i programa rada, kao i
utvrñivati oblike obaveznog učestvovanja u provedbi zaštite prirode i okoliša.
Članak 3.
HLS zalagati će se na podizanju opće eko kulture lovaca vezanih za očuvanje prirode i
životnih staništa divljači, te zaštite posebno zaštićenih vrsta sisavaca i ptica.
Zadaci
Članak 4.
HLS i njene članice poduzimati će mjere prevencije u sprečavanju bitnog oštećivanja dijelova
autohtone prirode, unošenja štetnih ljudskih učinaka i narušavanja prirodno utvrñenih
sastojaka prirode.
Članak 5.
U cilju suradnje, HLS i njezine članice uspostavljati će stalne oblike suradnje s
predstavnicima Uprave za zaštitu prirode i okoliša, nadležnim ministarstvima, inspektorskim
službama, policijom, nevladinim udrugama
te ostalim organima lokalne uprave i
samouprave, a u cilju ostvarivanja zajedničkih ciljeva u očuvanju, zaštiti prirode i okoliša.
Članak 6.
HLS sa svojim članicama uključivati će se po potrebi u provoñenju planova protupožarne
zaštite, provoditi i nadzirati mjere zaštite od požara u svojim lovištima, organizirati ekopatrole u lovištima.
Članak 7.
Članice HLS u svojim lovištima provoditi će mjere zaštite divljih deponija i odlagališta
krupnog otpada, a koje bitno utječu na životni okoliš divljači.
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Članak

8.

HLS sa svojim članicama uključivati će se u obilježavanju značajnih datuma iz očuvanja
čovjekove prirodne sredine kao što su: Svjetski dan voda 22. ožujak; Dan planeta Zemlje 22.
travnja; Svjetski dan okoliša 5. lipanj; Meñunarodni dan zaštite životinja 4. listopad;
Meñunarodni dan biološke raznolikosti 29. prosinac.
Oblici rada
Članak 9.
Povjerenstvo za očuvanje i zaštitu prirode i okoliša pri HLS imenuje Izvršni odbor Skupštine
HLS kao i pri županijskim savezima.
U lovačkim udrugama povjerenstvo povjerenika za zaštitu prirode i okoliša imenuje Izvršni
odbor udruge.
Članak 10.
Povjerenstvo za očuvanje i zaštitu prirode i okoliša donosi:
• Program rada i aktivnosti
• Financijski plan
• Organizira savjetovanja (predavanja) iz oblasti zaštite prirode i okoliša
• Program eko sekcija
• Programe edukacijskog rada iz oblasti zaštite prirode i okoliša
Članak 11.
Povjerenstvo za očuvanje i zaštitu prirode i okoliša prikuplja i predlaže Izvršnom odboru
HLS temeljem postignutih rezultata u očuvanju prirode i okoliša članica saveza za dodjelu
Priznanja, Plaketa, odnosno odličja HLS (primjena Pravilnika o dodjeli lovačkih odličja) za
udruge i pojedince.
Financiranje
Članak 12.
Rad Povjerenstva i aktivnosti financira se iz:
• donacija, pomoći i ostalih izvora
Članak 13.
«Lovački vjesnik» službeno je glasilo za objavljivanje u javnosti svih aktivnosti i odluka s
područja očuvanja i zaštite prirode koju provodi HLS i njene članice. Ostala javnost može se
obavještavati putem dnevnog tiska.
Članak 14.
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Povjerenstva za očuvanje
i zaštitu prirode i okoliša
Andrija Štalcar
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