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UVOD 

 

Na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) Javna ustanova za 

upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica 

(Javna ustanova Rakovica) donosi Godišnje izvješće o radu u 2014. godini. Realizirani 

poslovi i aktivnosti Javne ustanove Rakovica u 2014. godini prikazani su prema 

ciljevima upravljanja Javne ustanove Rakovica i prema godišnjem Programu 

Ustanove za 2014. godinu. 

 

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA  

 

DARKA SPUDIĆ, dipl. ing. biologije – predsjednica 

NIKOLA MAGDIĆ,  mr. dipl. ing. šum. - član 

ZORAN LUKETIĆ, bacc. oec. - član 

SANJIN MIHELIĆ, mr. sc. - član 

NATALIJA BOŽIČEVIĆ, dipl. oec. – članica 

 

 

PRIVREMENI RAVNATELJ USTANOVE 

 

KRISTIJAN BITUNJAC, dipl. iur. 
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DJELATNICI JAVNE USTANOVE RAKOVICA U 2014. 

 

IME I PREZIME RADNO MJESTO TIP UGOVORA RAZDOBLJE 

TIHANA 

OŠTRINA 

Stručna suradnica 

za financije i 

računovodstvo 

Neodređeno - 

ZORAN 

POZNAN 

Čuvar prirode Neodređeno 26.09.2014. 

MARINA  

KOLIĆ 

Stručna suradnica 

za financije i 

računovodstvo 

Stručno 

osposobljavanje 

Zamjena za 

rodiljni dopust 

09.09.2013.-

08.09.2014. 

01.10.2014.- 

SLAVEN 

VUKOVIĆ 

Čuvar prirode Na određeno, 

vlastiti prihodi 
14.04.2014.-

15.01.2015. 

VERA 

GAŠPAROVIĆ 

Vodič-nadzornik Na određeno, 

vlastiti prihodi 
24.05.2014.-

20.11.2014. 

SNJEŽANA 

CRNKOVIĆ 

Pomoćna 

radnica 

Na određeno, 

vlastiti prihodi 
01.07.2014. -

10.10.2014. 

IVANA STRINIĆ Vodič-blagajnik Učenički ugovor 01.06.2014. -

31.08.2014. 

MARKO 

GAŠPAROVIĆ 

Informator Studentski ugovor 05.07.2014. – 

31.08.2014. 

KATARINA 

VIDOŠ 

Informator Učenički ugovor 07.07.2014. -

07.09.2014. 

JELENA 

MAGDIĆ 

Informator Studentski ugovor 01.08.2014. – 

31.08.2014. 
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PLANSKI DOKUMENTI I DOKUMENTI UPRAVLJANJA 

 

Godišnjim programom Javne ustanove Rakovica za 2014. bila je planirana revizija 

dokumenata Ustanove s ciljem usklađenja s važećim zakonima, između ostalih i sa 

novim Zakonom o zaštiti prirode (80/13). Na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 16. 

prosinca 2013. izmijenjen je Statut, ali još nije utvrđena suglasnost izvršnog tijela 

osnivača. Također, na prijedlog Ustanove, Općinsko vijeće općine Rakovica donijelo 

je Odluku o  izmjeni  Odluke o osnivanju, a trenutno se očekuje odobrenje 

Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Odobrenje na navedene izmjene očekuje se 

nakon proglašenja trajne zaštite lokaliteta. U 2014. godini doneseni su novi pravilnici 

(Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, Pravilnik o plaćama i naknadama, Pravilnik o radu, 

Pravilnik o korištenju službenih automobila, telefona i kartica). Ostale izmjene 

dokumenata planiraju se nakon proglašenja trajne zaštite. 

 

 

DJELATNOSTI USTANOVE 

 

Javna ustanova Rakovica obavlja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja 

zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguranja 

neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, 

nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode te sudjeluje u prikupljanju podataka 

u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring). No, kako bi se osigurala 

dostupnost prirodnih vrijednosti za zainteresirane posjetitelje, obavljaju se i poslovi 

rekreativno- turističkog karaktera, odnosno prihvat, informiranje i vođenje posjetitelja. 

U skladu s tim, Ustanova obavlja poslove održavanja i očuvanja  lokaliteta u cilju 

povećanja zadovoljstva posjetitelja.  
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ZAŠTITA 

 

Zaštita pojedinih područja temeljna je metoda očuvanja biološke i krajobrazne 

raznolikosti. Temeljni zakon iz ovog područja je Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13). 

Zaštićeni predjeli posebnih vrijednosti time uživaju posebnu zaštitu te se sukladno 

tome na tim područjima provode primjerene mjere zaštite ovisno o kategoriji 

zaštićenog dijela prirode. Sukladno tome, neprekidno se prati utjecaj svih djelatnosti 

u zaštićenim prostorima na ukupan ekosustav i u slučaju negativnih utjecaja 

pravovremeno djeluje. 

Baraćeve špilje su u vrijeme osnivanja Ustanove bile upisane u Prostorni plan 

uređenja općine Rakovica i time su uživale privremenu zaštitu. Nakon toga, pokrenut 

je postupak zaštite Baraćevih špilja u kategoriji Značajni krajobraz. Na temelju Stručne 

podloge za preventivnu zaštitu Državnog zavoda za zaštitu prirode i Rješenja 

Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode 2008. godine predjel Baraćeve špilje 

(12,8 ha) proglašen je preventivno zaštićenim područjem u kategoriji Značajni 

krajobraz. Nakon toga, uslijedila je izrada Stručne podloge za trajnu zaštitu po 

ugovoru sklopljenim sa Državnim zavodom za zaštitu prirode.  Stručna podloga nije 

izrađena u ugovorenom roku, a preventivna zaštita je istekla.  

Kao glavna zadaća u Godišnjem programu za 2014. navodi se postupak proglašenja 

predjela Baraćevih špilja trajno zaštićenim dijelom prirode u kategoriji značajnog 

krajobraza. Nakon sastanaka u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode te u Državnom 

zavodu za zaštitu prirode potpisan je Ugovor o nagodbi br. 88/14. Ugovorom je 

određeno da se Državni zavod za zaštitu prirode obvezuje izraditi stručnu podlogu za 

trajnu zaštitu, a  Ustanova se obvezuje istu financirati u iznosu od 30.000,00 kn u dva 

obroka. Nakon dostave Preliminarnog izvješća, 24. srpnja 2014. podmiren je prvi 

obrok. Drugi obrok će biti plaćen po dostavi konačne stručne podloge, najkasnije do 

30. travnja 2015. godine.  
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Od dana stupanja u EU, definirana su područja NATURA 2000. Spomenuta područja 

u općini Rakovica, pod nadležnošću Javne ustanove Rakovica su: 

1. BARAĆEVA ŠPILJA – DONJA, Nova Kršlja (locus tipicus, dva kornjaša) 

2. PANJKOV PONOR, Mašvina (Monolistra sp., Niphargus spp.) 

3. BOŽIĆEVA ŠPILJA, Kordunski Ljeskovac (endemski pauk Dinarida) 

4. DUMENČIĆA ŠPILJA, Oštarski Stanovi (dva kornjaša) 

  

U plan nadzora za 2014. godinu uvršteni su i nadzori nad ovim područjima, koji su se u 

prethodnoj godini obavljali u skladu s mogućnostima Ustanove.  

 

Fotografija 1. Lokacije područja NATURA 2000 pod nadležnošću Ustanove 

 

 
 
Neka od područja ekološke mreže su izrazito nepristupačni, budući da se ne nalaze 

uz kultivirana područja, a dijelom se nalaze i u minski sumnjivim područjima. Unatoč 

tome,  u prosincu su izvršeni obilasci ulaza navedenih špilja. 
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BARAĆEVA ŠPILJA DONJA 

Prvi speleološki objekt na popisu 

je Donja Baraćeva špilja koja se 

nalazi u sklopu turističkog 

izletišta Baraćeve špilje. Budući 

da je špilja tijekom cijele godine 

nadzirana te nekoliko puta 

posjećena radi uzimanja 

uzoraka vode zatečeno stanje 

je uobičajeno. Špilja na ulazu 

ima i metalna vrata s lokotom 

što uvelike pomaže očuvanju 

ovog objekta. 

 

 

PANJKOV PONOR-

VARIĆAKOVA 

Zbog vremenskih neprilika nije se 

uspjelo doći do Panjkovog 

ponora, no i taj objekt će biti 

posjećen u što skorije vrijeme. 

Špilja Muškinja na fotografiji,  je 

još jedan ulaz u špiljski sustav 

Panjkov ponor – Varićakova. 

Zbog nedostatka rasvjete nije 

bilo moguće detaljno 

pregledati ulaznu dvoranu niti 

proći dalje u objekat, ali je 

utvrđeno da ima krupnog 

otpada kojeg  bi trebalo ukloniti. 

 

 

Fotografija 2. Ulaz u Baraćevu špilju Donju 

 

Fotografija 3. Ulaz u špilju Muškinju 

 

ISTRAŽIVANJA 

Dana 11. prosinca 2014. godine obavljen je obilazak ulaza u špiljske objekte na 

području Općine  Rakovica, koji su uvršteni u NATURA 2000, a kojima gospodari 

Javna ustanova Rakovica. Trajno su zaštićena 4 speleološka objekta. Zbog njihove 

međusobne udaljenosti sam obilazak je potrajao gotovo cijeli dan (Vuković, S. 

Izvješće o radu čuvarske službe 2014). 
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BOŽIĆEVA ŠPILJA 

Božićeva špilja se nalazi na, još 

uvijek, minski sumnjivom 

području. 

Iako je ta špilja istražena i 

snimljena, zbog nepoznavanja 

točne lokacije objekta unutar 

minski sumnjivog područja, 

odustalo se od detaljnog 

obilaska. 

. 

 

 

DUMENČIĆA ŠPILJA 

Dumenčića špilja nalazi se u 

zaseoku Keseri (Oštarski 

Stanovi).  

Objekt se nalazi svega 70 

metara od imanja obitelji 

Keser koji su upoznati s 

činjenicom da je špilja 

zaštićena te tako i sami 

doprinose očuvanju objekta. 

 

 

Fotografija 4. Vjerojatni položaj Božićeve špilje 

Fotografija 5. Jamski ulaz u Dumenčića špilju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 2015. godini nastavljeno je s daljnjim istraživanjem unutrašnjosti špilja, u suradnji s 

Speleološkom udrugom VELES. Izrada novih terenskih izvještaja je u tijeku. 
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Fotografija 6. Jovina pećina i prikaz stanja potoka Suvaja 

ISTRAŽIVANJA 

 

Tijekom 2014. godine redovno se kontaktiralo djelatnike Državnog zavoda za zaštitu 

prirode koji rade na izradi stručne podloge. Odrađeno je i nekoliko terena u kojima je 

sudjelovala i čuvarska služba Ustanove. Izvršeni su obilasci užeg i šireg područja 

Baraćevih špilja s ciljem valorizacije prirodnih vrijednosti u svrhu izrade stručne 

podloge i mogućnosti proširenja područja značajnog krajobraza. U radu su 

sudjelovali Neven Bočić, Neven Šuica i Slaven Vuković.  

 

 

Početkom 2015. Baraćeve špilje su obišle i Gordana Zwicker Kompar s Danielom 

Hamidović uz pratnju stručne službe Ustanove, vezano uz monitoring šišmiša. 
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ODRŽAVANJE 

 

Održavanje i očuvanje zaštićenih prirodnih vrijednosti na području općine Rakovica 

bazira se na zakonom propisanim mjerama zaštite, programima i osnovama 

gospodarenja, kao i izdanim mjerama i uvjetima zaštite prirode i dopuštenjima za 

zahvate u prostoru. Poslovi iz ove skupine obuhvaćaju izgradnju i uređenje 

infrastrukture primjerene za zaštićeno područje, te održavanje postojeće. Realizacija 

niže navedenih aktivnosti posjetiteljima je omogućila kvalitetniji boravak na 

zaštićenom lokalitetu. 

 Tijekom 2014. kontinuirano se uređivala i održavala cjelokupna infrastruktura, kako 

slijedi: 

 Označavanje zaštićenog područja (postavljanje znakova obveze i zabrana 

na dvije lokacije - parking te ispred ulaza u špilju) 

 Unutrašnje uređenje špilje  

 Redovito je organizirano zbrinjavanje otpada na zaštićenom području 

 Redovito održavanje opreme i objekata 

 Redovito održavanje zelenih površina 

 Redovito održavanje elektroinstalacija 

 Hortikulturalno uređenje okoliša  

 Nabava novih radnih uniformi za čuvarsku i vodičku službu (odjeća i obuća) 
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U sklopu unutrašnjeg 

održavanja  Gornje 

Baraćeve špilje redovno 

je održavana rasvjeta 

unutar špilje. Klimatski 

uvjeti u špilji (100% vlaga) 

su otegotna okolnost za 

održavanje. Sezona 

2014. je bila izrazito 

kišovita te je i u špilji bilo 

više vode, što je 

rezultiralo čestim 

kvarovima žarulja i 

reflektora. 

 

 

 

 

U sklopu vanjskog 

održavanja lokaliteta, 

redovito su održavane 

zelene površine (košnja, 

uklanjanje granja) i 

hortikulturalno uređenje 

okoliša (čišćenje staza, 

održavanje cvjetnih 

sadnica) 
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ODRŽAVANJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBNOVA MOSTIĆA 

Nakon obilnih kiša 

tijekom 2014. godine 

kada je većina lokaliteta 

bila potpuno 

poplavljena, nužna je 

bila obnova prvog dijela 

prilaznih mostića te 

mostića kod izvora 

Baraćevac. Mostići su bili 

dotrajali, neravni i 

nestabilni te predstavljali 

opasnost za posjetitelje.  

Nakon postavljanja 

novih mostića, unatoč 

visokoj razini vode 

posjetitelji su mogli 

neometano prolaziti. 

Novi mostići su izrađeni 

od hrastove građe (3,5 

m³), a duljina 

obnovljenih mostića je 

ukupno 15 m prilaznog 

mostića i 6,5 m kod 

izvora Baraćevac. 

IZVOĐAČ RADOVA: 

Rakovica d.o.o. 

VRIJEDNOST PROJEKTA: 

18.050,00 kn 
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TURISTIČKO PROMICANJE 

 

Promidžba zaštićenih prirodnih, kulturnih i krajobraznih vrijednosti, kao i turističkih 

atrakcija, važne su aktivnosti i ciljevi u djelokrugu rada Javne ustanove Rakovica. 

Izrada promidžbenih materijala, brošura, plakata, oglašavanje u medijima i 

provođenje različitih načina prezentacije Baraćevih špilja samo su neke od 

promidžbenih aktivnosti koje Ustanova kontinuirano 

provodi već desetu godinu. 

Cilj promidžbe je upoznavanje javnosti s zaštićenim 

lokalitetom Baraćeve špilje, edukacija svih 

posjetitelja te općenito spoznaja o važnosti 

zaštićenog područja. Kako bi poslovi promocije bili 

što učinkovitiji, Javna ustanova Rakovica surađuje s 

turističkim zajednicama, turističkim agencijama, 

privatnim iznajmljivačima, hotelima i 

autokampovima.  

U 2014. godini distribuirano je 80 000 komada 

prospekata koje smo dostavili svim iznajmljivačima 

općine Rakovica i općine Plitvička jezera, 

turističkim zajednicama, hotelima i restoranima 

širem području. Također, oglašavamo se na 

društvenim mrežama i turističkim portalima kao što 

su Facebook, Ars-Adria ili Vikend planer.  

Ažurirane su mailing liste privatnih iznajmljivača, 

restorana i hotela s područja općine Rakovica, 

općine Plitvička jezera i grada Slunja. 
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U 2014. postavili smo novo dizajnirane info table 

na parkingu i ispred ulaza u Baraćeve špilje koje 

sadržavaju sve bitne informacije za posjetitelje 

(radno vrijeme, cjenik, temperatura u špilji…).  

Izradili smo i nove jumbo plakate uz glavne 

prometnice s atraktivnim fotografijama Baraćevih 

špilja.  Jumbo plakati su postavljeni u Selištu 

Drežničkom te u Broćancu između Oštarskih 

Stanova i Slunja.  

Ponude za posjet Baraćevim špiljama poslali smo 

na 67 adresa turističkih agencija u Hrvatskoj koje 

organiziraju izlete takvog tipa. Također, ponude 

su poslane na 540 adresa osnovnih i srednjih škola 

okolnih županija (Karlovačka, Koprivničko-

križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, 

Primorsko-Goranska, Sisačko-moslavačka, 

Varaždinska, Zagorska, Zagrebačka) 

Ukupno je tiskano 15 300 komada ulaznica za 

Baraćeve špilje. Sudjelovali smo u izradi 

prospekta Slunj – atrakcije koji je distribuiran na 

našem lokalitetu, u TZ Rakovica te na štandu u NP 

Plitvička jezera. 
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PROJEKTI U TURIZMU 

 

INFO ŠTAND U NP PLITVIČKA JEZERA 

 

Drugu godinu zaredom, Nacionalni park Plitvička jezera odobrio nam je korištenje 

njihovog prostora za provođenje promidžbenih aktivnosti.   Informatori su radili u 

periodu od 01. srpnja 2014. – 31. kolovoza 2014. godine na dvije lokacije: Kozjačka 

draga – info štand i Autokamp Korana – info pult. Osim Baraćevih špilja, pružane su 

informacije i o ostalim sadržajima i ponudi iz šire okolice (Stari Grad Drežnik, Eko etno 

tržnice, poučne staze, mlinica) s ciljem da se produlji boravak te općenito obogati 

sadržaj za posjetitelje.  
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Posjetitelji Kuponi

 

Na poslovima informatora bilo je zaposleno troje učenika/studenata koji su radili 

preko učeničkog/studentskog ugovora. Valorizirali smo njihov rad putem kupona 

koje je svako od njih dobio. Kuponi su bili različitih boja sa simboličnim popustom od 

10% koje su posjetitelji priložili prilikom kupnje ulaznice. Na taj način mogli smo pratiti 

koliki je odaziv posjetitelja koji nam stižu iz NP Plitvička jezera.  

 

< Dolasci u srpnju 2014. veći   

su za 20% u odnosu na isto 

razdoblje prošle godine, 

odnosno za 362 osobe,  a 

od toga je s kuponom došlo 

85 osoba. 

 

< Dolasci u kolovozu 2014. 

godine veći su za 11%, 

odnosno za 290 osoba, a 

od toga je s kuponom došlo 

čak 265 osoba. 

 

 

Također, informatori su plaću dobivali ovisno o broju posjetitelja koje su „poslali“. 

Manji dio plaće im je bio fiksan, a ostatak varijabilan. Ukupna zarada Ustanove 

temeljem posjetitelja koji su došli s kuponom jest 19.197,00 kn (umanjivši iznos cijene 

ulaznice za odobreni popust), a ukupan trošak za njihov rad 16.947,55 kn.  

 

 

 

 

 

 

Grafikon 1. Pregled dolazaka posjetitelja srpanj/kolovoz u 2013. i 2014. 
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PROJEKTI U TURIZMU 

OBITELJSKI TJEDAN 

Tijekom perioda od 04.-12. listopada 2014. godine  

Baraćeve špilje mogle su se  posjetiti  po 

promotivnoj cijeni od 20,00 kn  po osobi (odrasli i 

djeca starija od 7 godina), a sukladno 

Obiteljskom tjednu u NP Plitvička jezera. Obavijest 

je proslijeđena svim privatnim iznajmljivačima, 

objavljena na službenim web stranicama i 

stranicama turističke zajednice te su distribuirani 

prigodni plakati s promotivnom akcijom. U 2013. 

nudili smo obiteljsku ulaznicu od 50,00 kn 

(sukladno ponudi u NP Plitvička jezera), no ova 

opcija od 20,00 po osobi se pokazala 

prikladnijom, budući da je olakšano praćenje 

dolazaka pojedinačnih posjetitelja. U nastavku 

slijedi pregled dolazaka posjetitelja u navedenom periodu, po promotivnoj cijeni. 

Grafikon 2. Odaziv posjetitelja na promotivnu akciju „Obiteljski tjedan“ 

 

 

 

 

 

 

Sukladno rekordnom broju posjetitelja u NP Plitvička jezera i u Baraćevim špiljama je 

zabilježen rast.  
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PROJEKTI U TURIZMU 

PLEISTOCENSKI PARK 

Prikupljeni paleontološki nalazi i 

izvanredni rezultati istraživanja u 2013. 

godini, sumirani su u službenim 

rezultatima istraživanja, izrađen je 

elaborat Paleontološka odredba 

fosilnih ostataka iz Gornje Baraćeve 

špilje. Daljnji korak u ovom području jest 

nova turistička prezentacija 

pronađenih paleontoloških nalaza u 

skladu s našim mogućnostima. U prošloj 

godini pripremili smo novi prilagođeni 

tekst za vodiče, zajedno s prijevodima 

na engleski i njemački.  

 

Pripremljen je idejni projekt Pleistocenski 

park koji će se kandidirati na otvorene 

natječaje. Sukladno financijskim 

mogućnostima, nastojati ćemo čim 

prije realizirati projekt.  
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POSJEĆENOST 

 

Baraćeve špilje u 2014. godini bile su otvorene za posjetitelje u razdoblju od ožujka 

do listopada. Ulaznice su se prodavale po cijeni od 50,00 kn za odrasle posjetitelje i 

25,00 kn za djecu. U razdoblju od 01.06.-30.09. cijene su iznosile 60,00 kn za odrasle, 

odnosno 30,00 kn za djecu. Grupne ulaznice iznosile su 40,00 kn za odrasle, 20,00 kn 

za djecu i studente te 30,00 za umirovljenike, planinare i izviđače.  

U nastavku slijede grafički prikazi posjećenosti Baraćevih špilja. 

 

GRAFIKON 3. Posjećenost Baraćevih špilja u razdoblju od 2004.-2013. godine 

Ukupno povećanje broja posjetitelja u odnosu na prethodnu godinu iznosi 17 %, 

odnosno posjetilo nas je gotovo 2000 više posjetitelja nego u 2013. godini. Ukupan 

broj posjetitelja 13 568. 
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POSJEĆENOST 

GRAFIKON 4. Posjećenost posljednje tri godine, usporedba dolazaka 

pojedinaca i  grupa 

 

 

PRODAJA - KIOSK 

GRAFIKON 5. Prodaja artikala putem kioska, toplih i hladnih 

bezalkoholnih napitaka, sladoleda i raznih vrsta suvenira u razdoblju od 

posljednje tri godine u kunama 

 

 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

2012

2013

2014

GRUPE POJEDINCI

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

2012

2013

2014

NAPITCI SLADOLED SUVENIRI

Prodaja napitaka u 

2014. godini ima 

tendenciju pada 

(27%), budući da je 

na lokalitetu 

postojala ponuda 

pića i domaćih 

proizvoda od meda 

(zakup OPG 

NORŠIĆ).  

Pad prodaje 

sladoleda (25%), 

moguće je opravdati 

lošim vremenskim 

uvjetima i relativno 

hladnijim i kišovitijim 

ljetom. 

Prodaja suvenira 

bilježi porast za 48 % 

u odnosu na 

prethodnu godinu. 

Baraćeve špilje 

bilježe konstantan 

rast posjetitelja, kako 

individualnih, tako i 

grupnih posjeta. 

Međutim, grupe u 

Baraćeve špilje 

dolaze samo u 

predsezoni i posezoni 

te je stoga omjer 

pojedinaca i grupa 

80 : 20 
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PUBLIKACIJE I SUDJELOVANJE U 

DOGAĐANJIMA 

 

U cilju promicanja, jačanja svijesti, unapređenju i 

popularizaciji  informacija o podzemlju, špiljama i 

kršu, provodi se suradnja s znanstvenim i stručnim 

časopisima. Baraćeve špilje spominju se u stručnom 

časopisu za speleologiju SUBTERRANEA CROATICA 

17/2014. 

U suradnji s TZ Rakovica sudjelovali smo na 

Plitvičkom maratonu 2014. sa postavljenim štandom, 

promidžbenim materijalima i degustacijom 

domaćeg sira. Dio posjetitelja odlučio se posjetiti 

Baraćeve špilje, te smo u periodu od 01.06. - 03.06. 

zabilježili porast posjetitelja za 100% u odnosu na 

prethodnu godinu. 

Sudjelovali smo u Programu edukacije djelatnika u 

zaštiti prirode koje su održane u NP Plitvička jezera, a 

na poziv njihove stručne službe. Radionice je 

organizirao Državni zavod za zaštitu prirode, s 

brojnim gostima predavačima, a teme su bile 

slijedeće: 

1. Planiranje upravljanja (13.-16. svibnja 2014)   

2. Osnove interpretacije i edukacije (26.-28. 

svibnja 2014) 

Nakon uspješno završenog treninga polaznici su 

dobili Potvrde o sudjelovanju u Programu edukacije 

djelatnika u zaštiti prirode. 
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Ustanova je u 2014. godini pružila potporu u 

organizaciji međunarodnog znanstvenog skupa 

Hrvatskog arheološkog društva, temeljeno na zamolbi 

predsjednice Hrvatskog arheološkog društva, dr.sc. 

Jacqueline Balen. Organiziran je obilazak Baraćevih 

špilja te ručak za sve članove. Skup je održan 07. 

listopada 2014. godine.  

U suradnji s TZ Rakovica, sudjelovali smo na 7. sajmu 

poslova Karlovačke županije održanom 29. listopada 

2014. godine u prostoru Doma HV „Zrinski“. Izlagali su 

najvažniji poslodavci iz Karlovačke županije, srednje 

strukovne škole i Veleučilište. Sajam je posjetilo oko 

2000 posjetitelja.  

Ove godine, po prvi puta, sudjelovali smo na Skupu 

stručnih službi, održanom u Paklenici 15. – 17. 

listopada 2014. godine. Stručna služba Ustanove na 

Skupu je sudjelovala samo jedan dan. Materijale od 

sva tri dana smo dobili, a neke od izuzetno korisnih 

tema bile su: Razvoj kapaciteta za učinkovito 

upravljanje zaštićenim područjima; Smjernice za 

Godišnje programe; Aktualnosti vezane uz uspostavu 

i provedbu Natura 2000 u Hrvatskoj; Projekt 

upravljanja posjetiteljima u NP Plitvička jezera; 

Rastoke – zaštita vs tradicija, Načini prezentacije NP 

Brijuni i mnoge druge. 
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NAGRADE I PRIZNANJA 

 

 

 

 

Baraćeve špilje, drugu 

godinu zaredom, osvojile 

su prvo mjesto po izboru 

građana Karlovačke 

županije u kategoriji 

priroda. 

 

 Istraživanje je provodio 

Internet portal 

vikendplaner.info i 

Centar za istaživanje 

tržišta (GFK). 


