
PROJEKT PUTEVIMA BAŠTINE



OPIS PROJEKTA

Projekt Dediščina, možnost razvoja trajnostnega turizma v Nacionalnem parku Una in SZ regionu BiH, krajši naziv projekta 
Putevima baštine se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije 
državam v razvoju na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja v letih 2011 in 2012.
Namen in cilji projekta so prenos izkušenj in dobrih praks pri pripravi in izvajanju projekta Po poteh dediščine Dolenjske in 
Bele krajine, povezovanje gospodarstva, javnega sektorja in nevladnih organizacij za pripravo in izvedbo projekta na projektnem 
obmopčju BiH, priprava strokovnih podlag (predloga sporazuma o sodelovanju pri realizaciji projekta, predlog kriterijev za oceno 
kapacitet sprejemljivosti lokacij naravne in kulturne dediščine), predlog izbora lokacij naravne in kulturne dediščine, ki bodo vkl-
jučene v nov turistični produkt, izdelava projektnega predloga Putevima baštine, informiranje in obveščanje (ozaveščanje)  javnosti 
na projektnem območju in izdelava dvojezične brošure za promocijo projektnega predloga na projektnem območju.

Ocenjena vrednost projekta je 45.780,00 EUR, z upoštevanim DDV.

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko sofinancira projekt v višini 90% upravičenih stroškov, vendar največ 
v znesku 35.044,28 EUR. Razliko potrebnih sredstev za izvedbo projekta zagotavlja izvajalec projekta.

Projekt se je začel izvajati 21.9.2011 in bo zaključen do 28.9 2012.

Kontaktna oseba, ki daje informacije o projektu je Igor Vizjak, št. tel. 00386 (0)7 33 72 986. Št. mob. tel. 00386 (0)31 657 604, 
e-naslov: igor.vizjak@rc-nm-si

CILJ PROJEKTA

1.   Prenos izkušenj in dobrih praks pri pripravi in izvajanju projekta Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine kot projekta za 
oživitev podeželja in turizma v JV Sloveniji (izvedba delavnice na projektnem območju »Putevima baštine« in študijskega obiska 
partnerjev iz BiH na Dolenjskem in v Beli krajini),

2.  Povezovanje (koordinacija) gospodarstva, javnega sektorja in nevladnih organizacij na projektnem območju v BiH v projektni 
svet – partnerstvo za razvoj podeželja in turizma na projektnem območju »Putevima baštine«,

3.    Izdelava potrebnih strokovnih podlag in projektnega predloga – metodološki pristop pri oblikovanju novega integralnega turis-
tičnega proizvoda (predlog sporazuma o sodelovanju, predlog kriterijev za izbor lokacij naravne in kulturne dediščine,

4.   Inventarizacija primernih lokacij naravne in kulturne dediščine in priprava predloga (izbora) lokacij naravne in kulturne ded-
iščine na projektnem območju »Putevima baštine« za nov turistični produkt,

5.    Izdelava projektnega predloga »Putevima baštine« II. faza,

6.  Obveščanje (ozaveščanje) javnosti na projektnem območju v BiH in slovenske javnosti o projektu bilateralne mednarodne raz-
vojne pomoči Slovenije BiH (izdelava dvojezične brošure za potrebe promocije projekta in animiranja lokalnih akterjev za sodelo-
vanje v projektu, vzpostavitev interaktivne spletne strani o projektu, 2 novinarski konferenci – predstavitev projekta in rezultatov 
projekta, objave v medijih.

IZVAJALEC PROJEKTA

Izvajalec projekta je razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto. V izvedbo vključuje zunanjega izvajalca 
Studio MKA d.o.o.

PARTNERJI

Vodilni partner v BiH je Javno podjetje »Nacionalni park UNA«.

Partnerji v projektu »Putevima baštine« so občine: Bihać, Bosanska Krupa, Bužim, Cazin, Jajce, Ključ, Petrovac, Velika Kladuša 
in Mrkonjič Grad, Turistična organizacija Občine Šipovo, Regionalna razvojna agencija za severozahod BiH – RRA SZ, Unski 
smaragdi, društvo za stvaranje kulture čuvanja i zaštite rijeke Une, MZ Kulen Vakuf in PLOD CENTAR Bihać, Center za promocijo 
lokalnega turizma. 
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POVEZAVE

Nacionalni park Una
MGRT

DOGODKI

18.7.2011 – posredovanje vloge za sofinanciranje projekta na Javni razpis za sofinanciranje

Projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju na področju lokalne samouprave in regio-
nalnega razvoja v letih 2011 in 2012

21.9.2011 – sprejem sklepa SVLR št. 4300-29/2011/59 o sofinanciranju projekta

21.9.2011 - sprejem sklepa o razporeditvi zaposlenih v RC Novo mesto o delu na projektu

23.9.2011 - sprejem sklepa o zbiranju ponudb za izbiro zunanjega izvajalca

23.9.2011 - posredovanje povabila za zbiranje ponudb

26.9.2011 - sklenitev pogodbe o sofinanciranju projekta s SVLR

30.9.2011 - sprejem sklepa o izbiri (cenovno) najugodnejšega ponudnika

4.10.2011 - sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom Studio MKA d.o.o

4.10.2011 - Uskladitev Protokola 1. obiska RC Novo mesto d.o.o. v Bihaću, v času od 10.

Do 12.10.2011

- Protokol 1. Srečanja v Bihaću

10.-12.10 2011 – 1. srečanje projektnih partnerjev v Bihaću

- Poročilo o službeni poti 

Fotografije:

- delavnica_manjša.jpg
- novinarska konferenca-manjša.jpg
- misel o Uni- manjša.jpg
- Strbacki buk-manjša.jpg
- ocenjevanje lokacije-manjša.jpg
- Slapovi Une-manjša.jpg

19.10.2011 - Posredovanje zahtevka za sofinanciranje projekta v letu 2011 in prvega

vmesnega narativnega poročila SVLR

28.10.2011 - Posredovanje predloga programa študijskega obiska delegacije projektnega

Območja na Dolenjskem in v Beli krajini (prikaz primerov dobrih praks) ter

predloga dopisa občinam na projektnem območju NP »Una«

http://nationalpark-una.ba/bs/
http://www.mgrt.gov.si/
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/poro%C4%8Dilo-o-slu%C5%BEbeni-poti-v-Biha%C4%8D-10.-12.2011-1.docx
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/poro%C4%8Dilo-o-slu%C5%BEbeni-poti-v-Biha%C4%8D-10.-12.2011.docx
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/delavnica_manj%C5%A1a.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/novinarska-konferenca-manj%C5%A1a.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/misel-o-Uni-manj%C5%A1a.jpg
http://woocommerce-6593-42533-218044.cloudwaysapps.com/wp-content/uploads/2017/02/Strbacki-buk-manjša.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/ocenjevanje-lokacije-manj%C5%A1a.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Slapovi-Une-manj%C5%A1a.jpg


14.11.2011 - NP »Una« je posredoval dopis občinam na projektnem območju v BiH za

sodelovanje v projektu in evidentiranje lokacij naravne in kulturne dediščine, ki bo vrednotena in vključena v predlog novega 
turističnega produkta »Putevima baštine«. Dopis je bil posredovan občinam Bihać, Bosanski Petrovac, Bužim, Cazin, Ključ, Sanski 
most, Bosanska Krupa, Velika Kladuša, jajce, Drvar, Dobretići in Drinić. Prvotno projektno območje je bilo razširjeno še za občino 
Drinić.

Priponka: - Dopis občinam na projektnem območju 

12.12.2011 – Razvojni center Novo mesto d.o.o. je posredoval vodilnemu partnerju na projektnem območju JP NP »Una« kon-
cept dvojezične brošure, ki bo izdelana v okviru projekta.

14.12.2011 – K projektu je pristopila tudi občina Jajce. 

19.12.2011 – JP NP »Una« je sporočila predlog lokacij naravne in kulturne dediščine občin 
Bužim, Velika Kladuša, Petrovac (Drinić), Ključ, Bosanska Krupa in Bihać. 

22.12.2011 - Delovna skupina za izvedbo projekta se je sestala na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o.. Pregledala je izvedene 
aktivnosti, aktivnosti v izvajanju in izvedla priprave za terenski ogled in oceno primernosti predlaganih lokacij naravne in 
kulturne dediščine na projektnem območju.

Priponka: Zabeležka s sestanka delovne skupine za izvedbo projekta 

17.1.2012 - Za sodelovanje v projektu se je odločila tudi občina Cazin. V projektu sodeluje 
8 občin v SZ regiji Bosne in Hercegovine in kot vodilni partner JP NP »Una«

25.1.2012 - Razvojni center Novo mesto d.o.o. je posredoval članom delovne skupine 
spletne informacijo o predlaganih lokacijah kulturne in naravne dediščine na 
projektnem območju.

Priponka: Informacije o predlaganih lokacijah kulturne in naravne dediščine na projektnem območju

30.1.2012 - Delovna skupina za izvedbo projekta je izvedla priprave na terenski ogled 
predlaganih lokacij kulturne in naravne dediščine na projektnem območju in 
določila okvirni termin odhoda na teren.

Priponka: zabeležka s sestanka delovne skupine za izvedbo projekta

1.2.2012 - Razvojni center Novo mesto je posredoval članom delovne skupine pregled 
večjih turističnih prireditev na projektnem območju.

Priponka: Pregled turističnih manifestacij na projektnem območju

19.2.2012- K projektu sta pristopili še občini Šipovo in Mrkonjić Grad. Za sodelovanju se še ni odločila občina Bosanski 
Petrovac.

19.2.2012- partnerji iz BiH, občine Velika Kladuša (Pećina Hukavica, Hotelsko-ugostiteljski kompleks »Stari grad«, Cazin 
(Kuća Nurije Pozderca, Stari grad Ostrožac), Bosanska Krupa (Izletište Šujnovac, Stari grad Psat, Krušnićko vrelo), Jajce 
(Historijsko gradsko jezgro Jajce, Historijski spomenik Katakombe u Jajcu, Dom AVNOJA, Plivska jezera sa mlinćićima), 
Bihać (Planinski dom Plješivica, Staro jezgro grada Bihać), KljuČ (Eko centar »Oaza-mira« Sanica, Stari grad Ključ), Šipovo 
(Izvor rijeke Plive, Manastir Glogovac), Mrkonjić Grad (Crkvište, Eko zona Zelenkovac) so izdelali in posredovali obrazce z 
oceno sprejemljivosti kapacitet za predlagane lokacije naravne in kulturne dediščine (navedene so v oklepaju).

20.2.2012- Sestala se je delovna skupina izvajalca projekta.

Priponka: Zabeležka s sestanka delovne skupine

https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Dopis-Partnerima-Putevima-ba%C5%A1tine-15.11.2011.docx
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/zabele%C5%BEka-z-delovnega-sestanka-delovne-skupine-22.12.2011.docx
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/informacija-o-predlaganih-lokacijah-dedi%C5%A1%C4%8Dine-012012.docx
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/zabele%C5%BEka-s-seje-delovne-skupine-30.1.2012.docx
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/pregled-turisti%C4%8Dnih-manifestacij-1.docx
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/pregled-turisti%C4%8Dnih-manifestacij-1.docx


30.3.2012 do 3.4.2012 - Projektno območje v BiH je obiskala delovna skupina RC Novo mesto d.o.o.. 

V petih delovnih dneh je v sodelovanju s predstavniki vseh

partnerjev v BiH v 10-tih občinah in na območju NP »Una« 29 predlaganih

lokacij naravne in kulturne dediščine. Delovna skupina izvajalca je preverjala

predlagane lokacije s turističnega, infrastrukturnega, varstvenega in

trajnostnega vidika. Za večino predlaganih lokacij so partnerji v BiH predhodno

preverili sprejemljive kapacitete. Na osnovi pridobljenih dokumentov, informacij

in vtisov bo delovna skupina RC Novo mesto izdelala predlog lokacij naravne in

kulturne dediščine, ki so sposobne za sprejem gostov in bodo vključene v

projektni predlog nove turistične ponudbe v NP »Una« in na SZ BIH z nazivom

»Putevima baštine«. Na zaključku terenskega dela sta vodilni partner JP NP

»Una« in izvajalec projekta določila termin študijskega obiska predstavnikov

projektnega Območja iz BiH na Dolenjskem in v Beli krajini, ki bo od 24. do 26.maja 2012.

Priponka:

- Načrt terenskega dela
- Poročilo o službeni poti

Fotografije:

Crkvišče

Etnološki muzej, Jajce

Izvir Plive

Izvir reke Sanice

Pred Kapetanovo kulo, Bihač 

Pred Planinskim domom, Plješivica 

Slap v Martin Brodu 

Stari grad Bužim

Stari grad Ključ

Stari grad Ostrožac 

Stari grad Psat

Stari grad Velika Kladuša 

Železniška kolonija Srnetica 

13.4.2012 -  JP NP »Una« je bil poslan dopolnjen predlog Sporazuma o partnerstvu za izvedbo projekta »Putevima baštine, 
pristopna izjava in spremni dopis za partnerje v BiH.

20.4.2012 -  Sestala se je delovna skupina izvajalca. Sprejela je predlog izbranil lokacij naravne in kulturne dediščine in se 
dogovorila o pripravi poročila o sprejemljivosti kapacitet lokacij NKD, ki so jih predlagali partnerji iz BiH,  o pripravi itiner-
arja ter o izvedbi aktivnosti do zaključka projekta in določila termin zaključnega obiska v Bihaću   

Priponka: Zabeležka s sestanka delovne skupine

https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/nacrt-terenskog-rada.docx
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Poro%C4%8Dilo-o-slu%C5%BEbeni-poti-30.3.-do-3.4.-2012.docx
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Cerkvi%C5%A1te.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Etnolo%C5%A1ki-muzej-Jajce.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Izvir-Plive.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Izvir-reke-Sanice.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Pred-Kapetanovo-kulo-Biha%C4%87.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Pred-planinskim-domom-Plje%C5%A1ivica.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/slap-v-Martin-Brodu.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Stari-grad-Bu%C5%BEim.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Stari-grad-Klju%C4%8D.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Stari-grad-Ostro%C5%BEac.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Stari-grad-Psat.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Stari-grad-Velika-Kladu%C5%A1a.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/%C5%BDelezni%C5%A1ka-klolonija-Srnetica.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/zabele%C5%BEka-s-seje-delovne-skupine-20.4.2012.docx


26.4.2012 – JP NO »Una« je bil posredovana evaluacija in predlog izbire lokacij naravne in kulturne dediščine, ki se lahko 
vključijo v produkt »Putovima baštine«.

 

10.5.2012 -  Projektnim partnerjem v BiH je bila posredovana obrazložitev in evaluacija ter

                    predlog izbora lokacij naravne in kulturne dediščine na projektnem območju, ki

                    je po predlogu izvajalca sposobna, da se vključi v produkt »Putevima baštine«

 

10.5.2012 – Zavodu za zaštitu kulturnog naslijedža Bihać in Republičkom zavodu za zaštitu

                    kulturno-istorijskog i pridodnog naslijeđqa v Banji Luki je bil posredovan predlog

                    izbora lokacij naravne in kulturne dediščine na projektnem območju, za

                    katerega se predlaga, da se vključi v produkt »Putovima baštine« z zaprosilom

                    za mnenje v primeru morebitnih omejitev za vključitev lokacij v turistično

                    ponudbo.

 

11.5.2012 -  JP NP »Una« je bil posredovan predlog Projektnega predloga »Putevima

                     baštine« (II. Faza) na dogovorjenem obrazcu. 

21.5.2012 -  Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa v Bihaću je podal oceno poročila o izboru

                    lokacij naravne in kulturne dediščine na projektnem območju v NP »Una« in v

                    SZ BiH, za katere se predlaga, da se vključijo v pripravo novega integralnega

                    turističnega produkta »Putevima baštine«

                    Priloga:  

                 - Ocjena izještaja »Putevima baštine«

24. – 26.5.2012 – Študijski obisk: predstavniki JP NP »Una« in partnerjev iz SZ BiH so v treh
Dneh obiskali več lokacij v okviru turističnega produkta Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine. Lokacije obiska so bile 
izbrane glede na izbor lokacijnaravne in kulturne dediščine v NP »Una« in SZ Bosni in Hercegovine, ki bodo vključene v nov 
turistični produkt v BiH – »Putevima baštine«. V času študijskega obiska je bila tudi konferenca (delavnica), na kateri je RC 
Novo mesto predstavil udeležencem tudi projektni predlog »Putevima baštine« - II. faza, tri itinerarje za projektno območje v 
BiH, prelom dvojezične brošure in aktivnosti do zaključka projekta, ki bo 22.6.2012 v Bihaću.  

Priloga: Program študijskega obiska

 Fotografije:

Med obiskom skansna Simona Udvanca

Dobrodošlica pri Majzlju

Dobrodošlica pri Majzlju

S konference  

https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Studijska_tura_Biha%C4%87-druga-verzija-26.4.2012.doc
http://www.mladiekoin.net 
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/%C5%A1tudijska-tura-25.5.2012-153.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/%C5%A1tudijska-tura-25.5.2012-155.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/%C5%A1tudijska-tura-25.5.2012-158.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/%C5%A1tudijska-tura-25.5.2012-161.jpg


30.5.2012 – RC Novo mesto d.o.o. in JP NP »Una« sta uskladila predlog Sporazuma o Partnerstvu za realizaciju projekta 
»Putevima baštine« II faza. JP NP »una« je Posredovala predlog sporazuma partnerjem v projektu »Putevima baštine«.

Priloga: predlog Sporazuma o partnerstvu za realizaciju projekta »Putevima baštine« II faza

20.6.2012 – Natisnjena je dvojezična brošura »Putevima baštine«, ki bo na zaključenem srečanju v Bihaću predana partner-
jem. V brošuri so uvodnik o vlogi trajnostnegaturizma v JV Sloveniji in na SZ BiH, predstavitev projekta bilateralne
mednarodne razvojne pomoči SLO BiH, predastavitev projekta »Putevima baštine« I. faza, predstavitev projektnega predloga 
»Putevima Baštine« II. faza, predstavitev treh turističnih produktov SZ BiH, ki vključujejo izbrane lokacije naravne in kul-
turne dediščine ter predstavitev 19 izbranih lokacij naravne in kulturne dediščine v JP NP »Una« in na SZ BiH,  slikovno in na
pregledni karti. Gre za projektno brošuro, ki bo uporabljena tudi kot promocijski material za nadaljevanje projekta.     

Priloga: Dvojezična brošura »Putevima baštine«

21.6.2012 – Projektna skupina RC Novo mesto d.o.o. je izvedla zadnje priprave na tretjo, zadnjo delavnico v okviru projekta 
»Putevima baštine«.

 
22.6.2012 – V Bihaću je potekala 3. delavnica v okviru projekta »Putevima baštine«, na kateri so predstavljeni rezultati pro-
jekta, zlasti izbrane lokacije naravne in kulturne dediščine, aktivnosti za nadaljevanje projekta in predlog sporazuma o
vzpostavitvi partnerstva »Putevima baštine« II. faza. Na povabilo načelnika Občine Bihać je sledil podpis sporazuma. K part-
nerstvu projekta »Putevima baštine« II. Faza je pristopilo 17 partnerjev javnega, zasebnega in nevladnega sektorja. V okviru 
predstavitve projekta, partnerstva in možnosti za nadaljevanje projekta je potekala tudi 2. konferenca za medije, na kateri je 
bila prisotna tudi novinarka Dolenjskega lista iz Novega mesta. S 3. delavnico in podpisom sporazuma o partnerstvu »Putevi-
ma baštine« II. faza so bile izvedene vse predvidene aktivnosti v okviru projekta »Putevima baštine«.

Priloga: Poročilo o službeni poti

Fotografije

Bihač 22.6.2012, predstavitev rezultatov

Bihač, 22.6.2012, izjava za medije

Bihač, 22.6.2012, kordinator in vodja projekta

Bihač, 22.6.2012, načelnik Bihaća podpisuje sporazum

Bihač, 22.6.2012, uvod v partnerstvo

Bihać, 22.6.2012, partnerji

https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Sporazum-izjava-o-pristupanju-29.5.2012.docx
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/brosura_15_6_12_-tisk.pdf
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Poro%C4%8Dilo-o-slu%C5%BEbeni-poti-22.6.2012.docx
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/predstavitevrezultatov.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/izjavazamedije.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/koordinatorinvodja.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/nacelnik.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/partnerstvo.jpg
https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/partnerji.jpg



