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Pravilnik Deželnega naravnega rezervata
Devinske stene

I. POGLAVJE
Splošne določbe
1. člen
(Splošne določbe)
1. V skladu z 18. členom Deželnega zakona 42/1996 določbe tega pravilnika opredeljujejo vsebino, ureditev in
dejavnosti, ki se izvajajo na območju Deželnega naravnega rezervata Devinske stene (v nadaljevanju:
»rezervat«), in se smiselno sklicujejo na coniranje rezervata, kot izhaja iz upravnih dokumentov.
2. Ta pravilnik velja na celotnem območju rezervata; njegova določila izvaja upravljavec.
3. Urbanistično-gradbene izvedbene določbe, ki jih navaja Načrt za ohranjanje in razvoj, urejajo gradbeno
dejavnost v skladu s 13. členom Deželnega zakona 42/1996.

II. POGLAVJE
Ureditev izvajanja dovoljenih dejavnosti

2. člen
(Vzdrževanje rastlinskih vrst)
1. Poleg ohranitve okrasnega rastlinja, ki je bilo prisotno že ob uveljavitvi tega pravilnika, je na območjih RP in
RG, označenih na zemljevidu 5 (coniranje NOR) trenutnega Načrta za ohranjanje in razvoj Deželnega naravnega
rezervata Devinske stene, dovoljeno sajenje izključno avtohtonih rastlinskih vrst, še zlasti drevesnih in
grmovnih vrst iz razpredelnice A Priloge 1 Splošnega poročila k NOR-u, ter avtohtonih trav, vključno
sredozemskih in ilirskih vrst.
2. Na celotnem območju rezervata je prepovedano naseljevanje tujerodnih rastlinskih vrst.
3. Upravljavec nadzoruje in spodbuja varstvo ter obnovo habitatov, ki so omenjeni v prilogah Direktive
92/43/EGS, in o tem enkrat letno poroča pristojnemu svetniškemu odboru.

3. člen
(Gozdarske dejavnosti)
1. Glavni cilji gozdarske dejavnosti so ohranjanje, izboljšanje in povečanje naravnih habitatov, zlasti tistih, ki so
navedeni v Prilogi 1 Direktive 92/43/EGS. Upravljanje tako javnih kot zasebnih gozdov na območju rezervata
se izvaja v skladu z gozdnogospodarskim načrtom, ki ga upravljavec izdela v skladu z 31. členom Deželnega
zakona 42/1996.

2. Stroške gozdnogospodarskega načrta krije upravljavec; načrt se izvaja na celotnem gozdnem območju
rezervata in se izdela po načelu okolju prijaznega gozdarstva. Gozdarski posegi morajo biti namenjeni
ohranjanju in izboljšanju naravnih ekosistemov s čim manjšim vplivom na okolje.

4. člen
(Dejavnost pašne reje)
1. Paša je dovoljena izključno za preprečevanje in omejevanje zaraščanja površin v skladu s cilji Načrta za
ohranjanje in razvoj ter Večletnega načrta za ohranjanje, razvoj in povečanje števila prostoživečih živali, ter se
izvaja pod neposrednim nadzorom upravljavca.

5. člen
(Varstvo ekosistemov, flore in vegetacije)
1. Ob določbah, ki urejajo pašo in upravljanje gozdov, je za vse rastlinske vrste predvideno polno in neomejeno
varstvo.
2. Brez dovoljenja je prepovedano nabiranje, ruvanje in uničevanje rastlin in gob. Upravljavec lahko dovoli
odstopanje od navedene prepovedi v naslednjih primerih:
a) zagotavljanje javne varnosti in zdravja;
b) znanstveno raziskovanje;
c) uporaba v izobraževalne namene;
d) sanacija in izboljšanje naravnih ekosistemov;
e) zgodovinsko in arheološko raziskovanje po predhodni ugotovitvi okoljske trajnosti načrtovanih posegov v
naravo.
3. Dovoljenje za odstopanja iz prejšnje točke se izda pod pogojem, da je zagotovljeno spoštovanje določb
Pravilnika za varstvo živalskih in rastlinskih vrst, pomembnih za Skupnost in v interesu Dežele, v skladu s
96. členom Deželnega zakona št. 9 z dne 23. 4. 2007 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami. Upravljavec
poroča o omenjenih odstopanjih pristojnemu svetniškemu odboru enkrat letno.
4. Habitati iz prilog Direktive 92/43/EGS so označeni na topografski karti, ki jo je izdelala Avtonomna dežela
Furlanija - Julijska krajina na podlagi kriterijev, določenih v Priročniku o habitatih, in uživajo posebno varstvo.
5. Za območja kampov se izvaja 8. člen izvedbenih določb NOR.

6. člen
(Varstvo prostoživečih živalskih vrst)
1. Vsi posegi, ki zadevajo prostoživeče živalske vrste (vretenčarje in nevretenčarje), morajo biti opravljeni ob
spoštovanju navodil iz Večletnega načrta za ohranjanje, razvoj in povečanje števila prostoživečih živali, ki ga
predlaga upravljavec in ga potrdi pristojni deželni urad v skladu z drugim odstavkom 36. člena Deželnega
zakona 42/1996.

2. Za odpravo primerov ekološkega neravnovesja, ki jih je ugotovila deželna Služba za biotsko raznovrstnost,
lahko upravljavec dovoli oz. odredi nadzor nad prostoživečimi živalmi.
3. Upravljavec razpolaga s krmišči, zavetišči in drugimi objekti za pomoč prostoživečim živalim. V ta namen
lahko sklepa sporazume z zavodi, društvi, srenjami in strokovnjaki po predhodni preveritvi njihove strokovne
usposobljenosti.
4. Cilj Večletnega načrta za ohranjanje, razvoj in povečanje števila prostoživečih živali mora biti izboljšanje
naravnih pogojev za razmnoževanje in življenje prostoživečih živalskih vrst (vretenčarjev in nevretenčarjev),
zlasti tistih, ki so zaščitene na podlagi evropskih direktiv omrežja Natura 2000, ter tistih, ki so v predpisih
označene kot vrste deželnega pomena. Načrt predvideva ustrezne raziskave, monitoring in štetje primerkov
za pridobivanje dodatnih podatkov o prostoživečih živalskih vrstah in negativnih vplivih nanje ter izdelavo
smernic, na podlagi katerih bo mogoče omejiti in odpraviti omenjene vplive.
5. Naseljevanje tujerodnih živalskih vrst je prepovedano na celotnem območju rezervata. Na območjih,
urejenih za kampiranje, so hišne živali dovoljene pod pogojem, da njihovi spremljevalci/lastniki zanje zagotovijo
ustrezen nadzor in preprečijo škodo in motenje ekosistemov in prostoživečih živali, ki živijo zunaj območij
rezervata, urejenih za kampiranje.

7. člen
(Raziskovalne dejavnosti)
1. Načrt za ohranjanje in razvoj določa, da je znanstveno raziskovanje na območju rezervata, še zlasti tisto na
področju naravoslovnih in okoljevarstvenih ved, glavni cilj rezervata, takoj za varstvom živalskih in rastlinskih
vrst ter ekosistemov. Znanstveno raziskovanje se spodbuja in finančno podpira, tudi ko gre za predloge
zasebnih lastnikov zemljišč na območju rezervata.
2. Upravljavec opravlja znanstvenoraziskovalno dejavnost s svojimi zaposlenimi in tudi v sodelovanju z inštituti,
združenji, društvi in zavodi ter neodvisnimi strokovnjaki. Za širjenje in izmenjavo informacij o živalskih in
rastlinskih vrstah ter o naravnih in polnaravnih ekosistemih upravljavec sodeluje z deželnimi, državnimi in
mednarodnimi znanstvenimi organizacijami. Upravljavec usklajuje in izdaja dovoljenja za opravljanje
dejavnosti znanstvenega raziskovanja na območju rezervata in o tem enkrat letno poroča pristojnemu
svetniškemu odboru.

8. člen
(Izobraževalne in vzgojne dejavnosti)
1. Upravljavec izvaja izobraževalne in vzgojne dejavnosti, ki so namenjene širjenju znanja in informacij o
naravnem bogastvu ter zgodovinski in krajinski dediščini rezervata, s svojimi zaposlenimi in tudi z angažmajem
pooblaščenih inštitutov, društev, zavodov, združenj, srenj in neodvisnih strokovnjakov.
2. Upravljavec usklajuje in spodbuja vzgojne dejavnosti na območju rezervata ter zanje izdaja dovoljenja.
Inštituti, društva, zavodi, združenja, srenje ter posamezni strokovnjaki, ki nameravajo opravljati izobraževalno
in vzgojno dejavnost na območju rezervata, morajo o tem predhodno obvestiti upravljavca.
3. Pri izvajanju izobraževalnih, vzgojnih in raziskovalnih dejavnosti upravljavec sodeluje z okoljevarstvenimi
organizacijami, priznanimi v skladu s 13. členom Zakona 349/1986.
4. O omenjenih dejavnostih upravljavec poroča pristojnemu svetniškemu odboru enkrat letno.

9. člen
(Promocijske dejavnosti)
1. Upravljavec izvaja promocijske dejavnosti, ki so po njegovem mnenju najprimernejše za širjenje znanja in
informacij o rezervatu, zlasti na naravoslovnem, družbenem, kulturnem, zgodovinskem in okoljskem področju;
o tem enkrat letno poroča pristojnemu svetniškemu odboru.
2. Upravljavec goji odnose in vzdržuje stike z inštituti, zavodi, društvi in srenjami, ki so dejavni na področju
promocije tega območja in širjenja informacij o njem.
3. Za namen ustreznega izvajanja promocijskih dejavnosti upravljavec registrira ime in logotip Deželnega
naravnega rezervata Devinske stene.

10. člen
(Dejavnosti na območju rezervata)
1. Na kopnem delu rezervata so rekreacijske, športne, izletniške in turistične dejavnosti dovoljene izključno po
poteh, kot jih določa Načrt za ohranjanje in razvoj. Navedene dejavnosti so dovoljene pod pogojem, da se
izvajajo v skladu z osnovnimi načeli varovanja prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst, tal in voda; prepovedi
in izjeme so določene v IV. poglavju.
2. Plezanje in potemtakem prehod s sprehajalnih poti na zavarovana območja sta dovoljena izključno na
območjih, ki so v ta namen označena na priloženem zemljevidu. Ob začetku leta upravljavec prepove dostop
do plezalnih sten na severozahodnem območju in nato lahko prepoved podaljša oz. prekliče glede na rezultate
opravljenega nadzora nad prostoživečimi pticami. Za zaščito naravnega okolja in zavarovanih živalskih vrst
lahko upravljavec za določen čas ter v okviru določenih pogojev in pravil prepove oziroma omeji plezanje na
omenjenih območjih.
3. V času posebnih izobraževalnih in kulturnih dogodkov lahko upravljavec začasno prekliče obveznost
sprehajanja po dovoljenih poteh oz. dovoli odstopanje od določb iz naslednjega šestega odstavka po
predhodni presoji vplivov načrtovanega dogodka.
4. Cestno omrežje, urejeno za opravljanje institucionalnih dejavnosti rezervata na področju okoljske vzgoje,
nadzora nad območjem, monitoringa in vodene rabe, je označeno v grafičnih prikazih NOR-a (zem. 5 –
coniranje NOR-a).
5. Plovba po morskem delu rezervata, ki je označen s črko A na zemljevidih, priloženih temu pravilniku, je
dovoljena izključno po pooblastilu za nadzor nad območjem oz. za znanstveno raziskovanje in monitoring
okolja. Na delu rezervata, označenem s črko A, je prepovedana vsakršna oblika ribolova. Za zagotovitev
varnosti in preprečevanje sporov sta plavanje in plovba na človeški pogon dovoljena na območju od ločitvene
črte, označene z bojami, v smeri proti stenam, in v vsakem primeru ne več kot 10 metrov v smeri proti obali
od razmejitvene črte morskega območja, ki je označeno s črko A.
6. Dostop s plovili na jadra ter na mehanski pogon v morski del rezervata, ki je označen s črko B na zemljevidih,
priloženih temu pravilniku, je dovoljen izključno ob pravokotni plovbi na obalo s hitrostjo, ki ni večja od petih
vozlov, ter ob upoštevanju varnostne razdalje 50 metrov od ločitvene črte območja B, označene z bojami, v
smeri proti stenam. Za zaščito naravnega okolja in zavarovanih živalskih vrst lahko upravljavec za določen čas
ter v okviru določenih pogojev in pravil prepove oziroma omeji plovbo in sidranje po morskem delu rezervata,

označenem s črko B, tudi ob upoštevanju izsledkov spremljanja vplivov plovbe na okolje v času največje
obremenjenosti.
7. Plovba vzporedno z obalo s hitrostjo do omenjene omejitve se ne glede na prepoved iz prejšnje točke
izjemoma dovoljuje v naslednjih primerih:
a) plovba z ustrezno opremljenim plovilom na mehanski pogon za dejavnost turističnega ribolova, po
predhodno pridobljenem dovoljenju;
b) plovba s plovilom v spremstvu vodnika, vpisanega v register naravoslovnih vodnikov Avtonomne dežele
Furlanije - Julijske krajine, vsekakor ob ustreznem dovoljenju upravljavca;
c) plovba s plovili, omenjenimi v črki e) drugega odstavka 8. člena Deželnega zakona št. 25 2 dne 22. 7. 1996
(Predpisi na področju turističnih kmetij).
8. Zgoraj omenjeno odstopanje se dovoljuje izključno med opravljanjem promocijskih in informativnih
dejavnosti o naravovarstvenem pomenu območja.
9. Po morskih delih rezervata, ki so označeni s črko C na zemljevidih, priloženih temu pravilniku, sta dovoljena
plavanje in plovba na človeški pogon ter potapljanje in snorkeling v turistične ali izobraževalne namene. Na
omenjenem morskem delu rezervata, označenem s črko C, je prepovedana vsakršna oblika ribolova.
10. Upravljavec označi obseg območij A, B, in C morskega dela rezervata, obravnavanih v tretjem, četrtem in
petem odstavku, z bojami, ki jih predpisuje zakon.
11. Na območju rezervata je treba pse voditi na povodcu in spoštovati pravila o odstranjevanju pasjih iztrebkov
razen v primeru psov, ki jih osebje, ki ga določi upravljavec, uporablja za reševanje oz. tehnične posege. Na
območjih splošnega varstva RG (kampi) lahko upravljavec dovoli odstopanje od te določbe.
12. Upravljavec nadzira stanje in redno vzdržuje pešpoti ter po potrebi namešča okolju prijazne oznake v
soglasju z lastniki zemljišč, na katerih se opravljajo posegi. Upravljavec lahko na podlagi sporazuma odda
vzdrževanje in opremljanje pešpoti zunanjim izvajalcem. Upravljavec izdela in sprejme projekte za izvedbo in
ureditev novih pešpoti.
13. Na območjih RN je prepovedano turistično kolesarjenje.
14. Posamezniki opravljajo rekreacijske, izletniške, športne in turistične dejavnosti na lastno odgovornost.

11. člen
(Izkopavanja)
1. Odvoz in prevzem inertnih odpadkov zaradi nepredvidenega dogodka (npr. zaradi poplave oziroma plazu)
morata biti dogovorjena z upravljavcem, ki v zvezi s posegom izda utemeljeno mnenje.

12. člen
(Promet motornih vozil)
1. Na območju rezervata je promet motornih vozil za nadzor nad območjem in za dela v javnem interesu
neomejen.
2. Promet motornih vozil je dovoljen izključno na območjih RP in RG.

3. Upravljavec določi intervencijske poti znotraj rezervata z namestitvijo ustreznih prometnih znakov.
4. Upravljavec lahko dovoli dostop na poti, na kateri je promet motornih vozil sicer prepovedan, izvajalcem
tako kmetijskih, gozdarskih in živinorejskih dejavnosti kot gospodarsko-proizvodnih, znanstvenoraziskovalnih,
izobraževalnih, promocijskih in strokovnih dejavnosti oz. delavcem za javne gradnje in vzdrževalne posege na
javnih objektih oz. izvajalcem javno koristnih dejavnosti.
Upravljavec skupaj z dovoljenjem izda tudi nalepko, ki jo prejemnik nalepi na vozila, za katera je bilo izdano
dovoljenje za promet. Kopijo dovolilnice prejmejo organi, ki so pristojni za nadzor nad območjem rezervata.

13. člen
(Urejanje vodnega režima, preprečevanje hidrogeološke nevarnosti na gozdnih in kmetijskih območjih ter
drenaža)

1. V skladu z 19. členom Deželnega zakona 42/1996 upravljavec izdaja zavezujoča mnenja o projektih urejanja
vodnega režima, preprečevanja hidrogeološke nevarnosti na gozdnih in kmetijskih območjih ter drenaže ob
upoštevanju naslednjih tehničnih pogojev:
a) urejanje vodnega režima, preprečevanje hidrogeološke nevarnosti na gozdnih in kmetijskih območjih ter
drenaža morajo biti izvedeni v skladu s kriteriji naravovarstvenega inženirstva in morajo biti skladni z okolico;
b) degradirana območja, v zvezi s katerimi se načrtujejo dela za obnovo, prenovo in revitalizacijo okolja, je
treba obnoviti v skladu s predpisi s področja naravovarstvenega inženirstva.

14. člen
(Prepoved vnosa orožja, eksplozivnih snovi, priprav za lovljenje živali)
1. Vnos orožja, eksplozivnih snovi in priprav za lovljenje živali na območje naravnega rezervata je prepovedan;
prepoved ne velja za posameznike, ki so zadolženi za nadzor nad območjem, za tiste, ki so pooblaščeni na
podlagi utemeljenega dovoljenja upravljavca, ter za posameznike, ki jih navajata drugi in tretji odstavek.
2. Na območjih kampov morajo gostje hraniti orožje v ustreznih kovinskih in primerno zaklenjenih embalažah.
Strelivo je treba hraniti ločeno od orožja.
3. Ob prihodu na območje kampa morajo gostje prijaviti posest orožja in jo registrirati v evidenco, ki jo vodi
lastnik objekta, z navedbo podatkov o orožju ter o nabojih. Organi javne varnosti in pooblaščeni nadzorniki
imajo pravico do vpogleda v omenjeno evidenco.

III. poglavje
Aktivnosti, ki jih upravljavec ureja z lastnimi akti

15. člen
(Aktivnosti, urejene z ustreznimi določbami upravljavca, ki se objavijo na oglasni deski rezervata)

1. Ob upoštevanju določb Načrta za varstvo in razvoj, predvidenega po Deželnem zakonu 42/1996, upravljavec
ureja spodaj navedene dejavnosti z izdajo ustreznih določb v skladu s točko a) drugega odstavka 18. člena
Deželnega zakona 42/1996:
a) mali ribolov in ribolov za znanstvene namene. Dovolilnica za izvajanje omenjenih dejavnosti na morskem
delu rezervata, ki je na ustreznih zemljevidih označen s črko B, se izda za obdobje 5 let na podlagi mnenj
deželne Službe za biotsko raznovrstnost in Deželne agencije za varstvo okolja (ARPA FVG) - Observatorij
severnega Jadrana. Dovolilnica vsebuje naslednje podatke: obdobje, ko je dovoljen ribolov, vrste, ki jih je
dovoljeno loviti, in dovoljen ribolovni način;
b) rekreacijski lov glavonožcev. Dovolilnica za izvajanje omenjenih dejavnosti na morskem delu rezervata, ki je
na ustreznih zemljevidih označen s črko B, se izda z odredbo za obdobje 5 let na podlagi predhodnega mnenja
deželne Službe za biotsko raznovrstnost in Deželne agencije za varstvo okolja (ARPA FVG) – Observatorij
severnega Jadrana izključno posameznikom s prebivališčem v Občini Devin - Nabrežina. Mnenje določa
ustrezno obdobje prepovedi lova, ko ta ni dovoljen zaradi ohranjanja zadostnega števila primerkov za
razmnoževanje in za dosego cilja ohranjanja ustreznega staleža glavonožcev ob vodenju evidence ulova. Lov
glavonožcev je dovoljen le z vrvico ali ribiško palico.
2. Ne glede na vsebino naslednjega 16. člena lahko upravljavec odredi dodatne prepovedi in dovoli morebitna
odstopanja od teh. Odredba, ki jo izda upravljavec v zvezi z zgoraj navedenimi določbami, mora biti objavljena
na uradni oglasni deski občine, na območju katere se nahaja rezervat.

IV. poglavje
Prepovedi

16. člen
(Prepovedi)
1) Razen v primerih, ko je s pravilnikom določeno drugače, je na celotnem območju naravnega rezervata
prepovedano:
a) moriti, loviti in vznemirjati kopne in morske prostoživeče živali ter poškodovati, uničevati, odvzemati njihova
gnezda, brloge in jajca. Prepoved ne velja v primeru dejavnosti iz 6. člena ter črk a) in b) prvega odstavka 15.
člena ter dejanj, ki so bila storjena v okoliščinah iz 54. člena Kazenskega zakonika;
b) zasebnikom vnašati orožje oziroma orodje in naprave za lovljenje živali ter uničevati prostoživeče kopenske
in morske živalske vrste, razen v primerih, ki jih določajo 6. in 14. člen ter črka a) prvega odstavka 15. člena;
c) loviti, zbirati in prevažati živali oz. njihove dele ne glede na okoliščine, kraj in čas njihove najdbe, razen v
primerih, ki jih določajo 6. člen ter črki a) in b) prvega odstavka 15. člena;
d) vnašati druge živali (tako prostoživeče kot domače) brez pooblastila upravljavca, razen v primerih, ki jih
določata peti odstavek 6. člena in enajsti odstavek 10. člena;
e) odvzemati, poškodovati ali uničevati rastline in gobe oz. njihove dele brez predhodnega pooblastila
upravljavca, razen v primerih, ki jih določa gozdnogospodarski načrt;
f) opravljati gozdarske dejavnosti v nasprotju z določbami gospodarskega načrta;
g) pasti živali brez dovoljenja na javnih in na zasebnih površinah (636. člen Kazenskega zakonika);

h) uničevati, spreminjati oziroma odvzemati kamnite izdanke, vodne izvire ter zaščitene naravne habitate,
zlasti tiste, ki so pomembni za Skupnost in označeni na odgovarjajoči deželni topografski karti, izdelani na
podlagi meril Priročnika o naravnih habitatih Furlanije - Julijske krajine;
i) odlagati vsakršno vrsto odpadkov;
j) nameščati napise oz. kažipote brez dovoljenja upravljavca;
k) izkopavati kamnine, spreminjati morfološko sestavo tal in skladiščiti inertne odpadke;
l) leteti z zrakoplovi nad območjem parka v turistične, ljubiteljske ali športne namene pod 300 metri nadmorske
višine;
m) obremenjevati (tudi z zunanjimi viri) okolje rezervata z zvokom, ki v coni RN presega mejo dovoljenega
hrupa za območje omejitve 1 – Območja posebnega varstva, kot je določeno v Uredbi predsednika vlade z dne
14. 11. 1997;
n) prekomerno in brez dovoljenja obremenjevati območje rezervata z umetno svetlobo;
o) obremenjevati območje RN z razgrajanjem in motečim hrupom;
p) izvajati rekreacijske, športne in turistične dejavnosti ter upravljati motorna vozila v nasprotju z 10. in
12. členom tega pravilnika;
q) odvzemati paleontološke ostanke brez dovoljenja, izdanega v skladu z Zakonsko uredbo 42/2004;
r) urejati nove zavarovane plezalne smeri;
s) sprehajati se na zavarovanih območjih izven urejenih sprehajalnih poti; prepoved ne velja za osebje, ki ga
upravljavec pooblasti za službene potrebe oz. izvajanje raziskovalnih dejavnosti;
t) izvajati vsakršno obliko ribolova, ki ni dovoljena v skladu s 15. členom.

17. člen
(Sankcije)
Kršitve se kaznujejo z upravnimi in kazenskimi sankcijami, ki jih določajo državni in deželni predpisi; poleg teh
kazni:
1. se z upravno sankcijo iz drugega odstavka 39. člena Deželnega zakona 42/1996 kaznuje kršitev tako
prepovedi iz 16. člena kot vseh preostalih omejitev, obveznosti in prepovedi iz tega pravilnika.
2. se z upravno sankcijo iz tretjega odstavka 39. člena Deželnega zakona 42/1996 kaznuje kršitev predpisov, ki
jih upravljavec rezervata izdaja v skladu s 14. členom tega pravilnika.

V. poglavje
Dejavnosti, proizvodi in storitve, v zvezi s katerimi se priznava pravica do uporabe imena in logotipa rezervata

18. člen
(Uporaba imena in logotipa rezervata)

1. Upravljavec z odločbo dovoli uporabo imena in logotipa rezervata na podlagi prošnje; prosilec se pred tem
zaveže, da bo med izvajanjem dejavnosti, za katere namerava uporabljati ime oz. logotip, spoštoval smernice
za ohranjanje kulturne in naravne krajine. Upravljavec izdela omenjene smernice v 180 dneh od uveljavitve
tega pravilnika.
2. Upravljavec določi najvišji in najnižji znesek denarnega nadomestila.
3. Pravica do plačila minimalnega nadomestila se priznava naslednjim skupinam:
a) posameznikom, lokalnim firmam in podjetjem s prebivališčem oz. sedežem na območju občine, v kateri se
nahaja rezervat;
b) posameznikom, ki delujejo v gospodarskih panogah, značilnih za občinsko območje, npr. na področju
obrtništva, ribogojstva, turističnih kmetij in pomožnih dejavnosti rezervata.

19. člen
(Prehodna določba)
1. Do sprejetja gozdnogospodarskega načrta je treba za vsak načrtovani gozdarski poseg na območju rezervata
pridobiti dovoljenje deželne Službe za biotsko raznovrstnost.
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