
 

1 

JAVNA USTANOVA NATURA VIVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM 

DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

47000 Karlovac, Jurja Križanića 30 

Tel./fax. +385 47 601 479 / 284 

e-mail: karlovac.nature@ka.t-com.hr 

Klasa: 351-02/16-01/120 
Urbroj: 2133-63-18-19 
Karlovac, 06.04.2018. 
 
Na temelju članka 188 i 189. Zakona o zaštiti prirode (NN 15/2018) i Odluke o raspisivanju 
Javnog poziva Klasa: 351-02/16-01/120, Urbroj: 2133-63-18-16 od 26.03.2018. godine (u 
daljnjem tekstu Odluka) Upravno vijeće Javne ustanove NATURA VIVA, raspisuje 
 

JAVNI POZIV 
Za prikupljanje ponuda za izdavanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti 
prihvata i vođenja posjetitelja u speleološkom objektu uz tumačenje obilježja 
Geomorfološki spomenik prirode špilja Vrlovka 
 
 
1. DAVATELJ KONCESIJSKOG ODOBRENJA: 

Javna ustanova NATURA VIVA 
Karlovac, Križanićeva 30 
Tel: 047/601 479, e-mail: karlovac.nature@ka.t-com.hr 
OIB: 80960411357 
 

Predmet koncesijskog odobrenja je obavljanje djelatnosti prihvata i vođenja posjetitelja u 
speleološkom objektu uz tumačenje obilježja Geomorfološki spomenik prirode špilja 
Vrlovka. 

 
2. U natjecanju mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti 

koja je predmet koncesijskog odobrenja. 
 

3. PODRUČJE NA KOJEM JE DOZVOLJENO OBAVLJANJE DJELATNOSTI:  
Obavljanje prihvat i vođenje posjetitelja u speleološkom objektu uz tumačenje obilježja 
Geomorfološki spomenik prirode špilja Vrlovka. 

 
4. ROK TRAJANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA: jedna godina. 

 
5. MINIMALNI UVJETI ZA KONCESIJSKO ODOBRENJE 

 

 Posjećivanje je obavezno unutar planiranog razdoblja što znači od travnja do lipnja 

(najduže prva polovica), dok će početak povoljnog razdoblja za posjećivanje biti 

određen nakon provedenog istraživanja šišmiša koje će potvrditi da je hibernacija 

završila. Isto tako, posjećivanje će se prekinuti čim se utvrdi da su se trudne ženke u 

špilji počele okupljati u porodiljnu koloniju.  

 Posjećivanje je potrebno planirati na razini od najviše 45 dana u kontinuitetu, a prije 

odabira točnog datuma za početak razdoblja posjećivanja, neophodno je provesti 

istraživanje šišmiša i potvrditi da je hibernacija završila te da većina jedinki više nije 

prisutna u špilji. 

 Grupa posjetitelja ne smije brojati više od 15 osoba, ne računajući vodiča. 
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 Električna rasvjeta u objektu mora se upaliti tek neposredno prije ulaska prve grupe 

te ugasiti odmah po završetku zadnjeg obilaska za taj dan. Posjetiteljima nije 

dozvoljeno koristiti vlastitu rasvjetu tijekom boravka u špilji. 

 Posjetitelji se okupljaju na prijemnom platou iznad špilje gdje vodič mora posjetitelje 
podijeliti u grupe te im objasniti pravila ponašanja u špilji. 

 Najveći dio interpretacije također treba obaviti na platou prije polaska prema špilji. 
Grupi ili grupama posjetitelja koje čekaju na ulazak nije dozvoljeno biti pred špiljom, 
već moraju ostati na prijemnom platou. 

 Vrijeme posjećivanja potrebno je planirati u popodnevnim satima kad se šišmiši 

samostalno bude iz dnevnog sna. 

 Električna rasvjeta u objektu mora se upaliti tek neposredno prije ulaska prve grupe 
posjetitelja te ugasiti odmah po završetku zadnjeg obilaska u danu. 

 Posjećivanje špilje, i za pojedinačne posjetitelje i za grupe, moguće je samo uz 

prethodnu najavu i uz stručno vodstvo osoba s potrebnim znanjima o ovom špiljskom 

sustavu i šišmišima (vodiči), koje su angažirane od Javne ustanove NATURA VIVA. 

Vodiči moraju zadovoljiti sljedeće uvjete: poznavanje geoloških osnova, 

geomorfologije krša, speleologije i speleoloških objekata, pregled istraživanja špilje 

Vrlovke, ekologija šišmiša koji nastanjuju špilju Vrlovku, osnove geologije i 

hidrogeologije špilje Vrlovke, smještaj i opis špilje Vrlovke, ekologija špilje Vrlovke, 

zaštićena područja u Karlovačkoj županiji, turističke špilje Hrvatske, pravila ponašanja 

u špilji, a edukaciju će osigurati stručno osoblje Javne ustanove NATURA VIVA. 

 Prije prvog posjećivanja špilji u danu potrebno je obići špilju kako bi se utvrdile 

pozicije šišmiša te po potrebi korigirati usmjerenje rasvjetnih tijela i obilazak objekta 

prilagoditi pozicijama šišmiša na način da se posjetitelji ne zadržavaju ispod njih. 

 Špilju se može posjećivati u duljini od približno 270 m bez ulaska u dvoranu na kraju 

špilje (prostorni prikaz zone dozvoljenog posjećivanja vidljiv je na Slici 1). 

 
Slika 1. Prikaz zone posjećivanja špilje Vrlovka 

 Ukupno trajanje posjećivanja u jednom danu može biti najviše 3 sata. 

 Špilju može dnevno posjetiti najviše 5 grupa, budući da je to najveći broj grupa koji 

može obići špilju u ograničenom ukupnom trajanju od 3 sata dnevno. 
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 Boravak pojedinačnih posjetitelja i grupa u špilji ne smije trajati duže od 30 minuta, a 

pauza između dva ulaska ne smije biti duža od 5 minuta. 

 Zaustavljanje u objektu moguće je samo u prostorijama u kojima nisu prisutni šišmiši. 

 Posjećivanje špilje će se prekinuti ukoliko se prilikom provođenja monitoringa 

prisutnih vrsta šišmiša i ekoloških uvjeta staništa utvrdi negativan utjecaj posjećivanja 

na populacije šišmiša ili se primijeti okupljanje gravidnih ženki. 

 Tijekom posjećivanja planira se pratiti utjecaj posjećivanja na prisutne jedinke šišmiša 

i ekološke uvjete staništa pregledom i utvrđivanjem prisutnih vrsta šišmiša i ekoloških 

uvjeta staništa, a ukoliko se utvrdi negativan utjecaj prethodnog posjećivanja, Javna 

ustanova će prekinuti daljnje posjećivanje. 

 Svaki posjetitelj dužan je nositi na glavi zaštitnu kacigu koju ne smije skidati sve do 

izlaska iz prostora špilje. 

 Posjetitelji se smiju kretati isključivo po pješačkim stazama te su dužni slijediti vodiča. 

 Nakon ulaska u špilju nije dozvoljeno razgovarati, niti proizvoditi buku na bilo koji 

drugi način. 

 U špilji je zabranjeno korištenje baterijskih svjetiljki ili bilo kojeg drugog izvora 

svjetlosti. 

 U špilji je zabranjeno fotografiranje, audio i video snimanje te korištenje mobitela za 

ove namjene. 

 U špilji nije dozvoljeno doticanje ili sakupljanje prisutnih životinjskih vrsta, sigovina, 

fosila ili arheološkog materijala. 

 Zabranjeno je doticanje šišmiša, kao i svaka druga vrsta njihovog uznemiravanja. 

 Nije dozvoljeno u špilju unositi, niti u prostoru špilje konzumirati hranu i piće. 

 Zabranjeno je bacanje otpada u prostoru špilje. 

 U špilji je zabranjeno pušenje. 

 Davatelj ne preuzima odgovornost za posjetitelje Ovlaštenika, njihovu imovinu i štetu 

koju pričine trećim osobama za vrijeme organiziranog boravka u GSP Vrlovka vezanog 

za obavljanje dopuštene djelatnosti. 

 Osoblje Ovlaštenika dužno je voditi brigu o sigurnosti posjetitelja. 

 Osoblje Ovlaštenika dužno je upoznati sve posjetitelje s pravilima ponašanja u GSP 

špilja Vrlovka i voditi računa o poštivanju tih pravila. 

 Ovlaštenik je dužan osigurati sigurno kretanje posjetitelja i razgled zaštićenog 

područja, odnosno kretanje posjetitelja dopustiti samo za to uređenim i označenim 

područjem. 

 Za sve štete koje nastanu nesavjesnim postupcima posjetitelja materijalno odgovara 

Ovlaštenik. 

 Ovlaštenik je dužan čuvati postojeću infrastrukturu za posjetitelje kako bi bila sigurna 

za korištenje. 

 Ovlaštenik je dužan prijaviti Davatelju eventualna oštećivanja infrastrukture u 

najkraćem mogućem roku, a naročito ukoliko je riječ o oštećenjima koja mogu 

ugroziti sigurnost posjetitelja. 
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 Sve eventualne rekonstrukcije i/ili popravke staza, ograda i slične infrastrukture 

namijenjene posjetiteljima Ovlaštenik je dužan obavljati u suradnji s Davateljem i 

Općinom Kamanje te za njih ishoditi potrebna dopuštenja nadležnih tijela. 

 U slučaju oštećivanja postojećih interpretacijskih ploča i putokaza od strane 

posjetitelja koje dovodi u zaštićeno područje, Ovlaštenik je dužan nadoknaditi 

počinjenu štetu ili u dogovoru s Davateljem zamijeniti oštećene sadržaje, sukladno 

postojećima standardima. 

 Ovlaštenik je dužan čuvati ugled Davatelja koncesijskog odobrenja, naglašavati značaj 

zaštićenog lokaliteta te promovirati ulogu Davatelja i njenu funkciju u zaštiti prirode, 

sukladno uputama od strane iste te dostavljenim edukativnim i promotivnim 

materijalima od strane davatelja. 

 Program tumačenja obilježja GSP špilja Vrlovka koji provodi Ovlaštenik biti će 

prvenstveno utemeljen na činjenicama sadržanim u otisnutim materijalima o 

obilježjima i pravilima ponašanja u GSP špilja Vrlovka, a koje su vodiči dužni koristiti 

prilikom interpretacije zaštićenog područja posjetiteljima. 

 Ovlaštenik je dužan na kraju svakog mjeseca dostaviti Davatelju ispunjeni obrazac o 

broju i strukturi posjetitelja za prethodni mjesec, putem e-maila. 

 Osoblje Ovlaštenika dužno je za vrijeme obavljanja ustupljene djelatnosti u GSP špilje 

Vrlovka na vidljivom mjestu na odjeći nositi iskaznicu koja sadrži tekst «ime i prezime 

- vodič» na hrvatskom i engleskom jeziku, uz fotografiju vodiča. 

 Za zahvate i radnje koji nisu predmet ovog koncesijskog odobrenja, a odnose se na 

GSP špilja Vrlovka treba sukladno članku 144. Zakona o zaštiti prirode (NN 15/2018), 

ishoditi dopuštenje. 

 Koncesijsko odobrenje za djelatnost vođenja i prihvata posjetitelja uz tumačenje 

obilježja GSP špilja Vrlovka daju se na jednu (1) godinu. 

 Nadzor nad poštivanjem uvjeta vrši Služba čuvara prirode Davatelja i inspekcija 

zaštite prirode. 

 Inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Ugovora provodi Inspekcija zaštite prirode; 

 Dostaviti Davatelju završno izvješće o obavljaju predmetne djelatnosti s datumom 

isteka vremenskog roka na koji je koncesijsko odobrenje izdano. 

 

6. Visina nadoknade: paušalno u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna godišnje u roku od 15 
dana od potpisivanja Ugovora. U cijenu je uračunat PDV.  

 
7. Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave poziva na Internet stranicama 

Javne ustanove NATURA VIVA www.naturaviva.hr. 
 

8. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu Javne ustanove NATURA VIVA, 
Karlovac, Križanićeva 30. 

 

9. Upute zainteresiranim ponuditeljima i obrasci mogu se dobiti na adresi Javne ustanove 
koja je navedena pod točkom 1. Ovog poziva u vremenu od 8 sati do 15 sati ili preuzeti sa 
web stranice Ustanove www.naturaviva.hr. 

 
10. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati. 

 
        Javna ustanova NATURA VIVA 

http://www.naturaviva.hr/
http://www.naturaviva.hr/

