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Zadeva: Predlog Sporazuma o vzpostavitvi geoparka na območju Matičnega

Krasa
Predlagatelj: ŽUPANJA OBČINE DIVAČA
Pripravljavec/ci: občinska uprava Občine Sežana, zanjo Katja Fedrigo, višja svetovalka
II v sodelovanju z občinsko upravo občine Divača, zanjo Nataša Macarol
S potrditvijo predloga sporazuma, ki je usklajen z občinskimi upravami vseh Občin podpisnic,
se bo s skupnim ciljem, ki stremi k trajnostnemu razvoju Krasa na regionalni ravni, vzpostavil
Geopark Kras, katerega glavni namen je zagotavljanje koordinacije sistema celovitega in
usklajenega upravljanja, ohranjanja identitete, vzdrževanja dediščine ter promocije in trženja
kraškega prostora.
Sporazum o vzpostavitvi geoparka na območju matičnega Krasa predstavlja podlago za
formiranje skupnega koordinacijskega telesa in medobčinskih tematskih delovnih skupin v
katere bodo vključeni tudi zainteresirani lokalni deležniki in bodo delovale predvidoma na
naslednjih področjih:
- lokalni razvoj (skupno prostorsko usklajevanje na regionalni ravni, implementacija
strateških dokumentov nastalih v okviru projekta KRAS-CARSO ter drugih skupnih
strategij, razvoj in usklajevanje aktivnosti za družbenoekonomski razvoj, ipd.);
- naravna in kulturna dediščina (neformalna oblika varovanja naravne in kulturne
dediščine, ki sama po sebi ne prinaša dodatnih varovalnih ukrepov, razvoj in
usklajevanje aktivnosti za trajnostni razvoj zavarovanih območij kot je npr. Natura
2000, sodelovanje pri aktivnostih za promocijo dediščine, implementacija strateških
dokumentov nastalih v okviru projekta KRAS-CARSO ter drugih skupnih strategij,
ipd.);
- izobraževanje in ozaveščanje (učinkovita in kakovostna interpretacija in izobraževanje s
poudarkom na geološki in drugi naravni ter kulturni dediščini z namenom okoljske
ozaveščenosti, oblikovanje programov za šole, izobraževalne delavnice, razni dogodki,
ipd.);
- turizem (oblikovanje organizirane, trajnostno naravnane in atraktivne turistične
ponudbe, nadgradnja teritorialne znamke, trženje, razvoj blagovne znamke in parkovnih
produktov s ciljem spodbujanja razvoja kmetijskih, turističnih, rekreacijskih, obrtnih,
kulturnih in drugih dejavnosti, ipd.).

Nosilec vzpostavitve Geoparka Kras je trenutno Občina Sežana. Z ustanovitvijo morebitne
skupne organizacije pa funkcijo nosilca prevzame le-ta.
Skupni projekt »Vzpostavitev Geoparka Kras-Carso«:
Interes za vzpostavitev geoparka se izkazuje tudi na delu Matičnega Krasa, ki se nahaja v
Italiji, zato je sporazum tudi podlaga, da nosilec sklene Sporazum o vzpostavitvi čezmejnega
geoparka z italijansko stranjo. Čezmejni geopark bo tako predstavljal funkcionalno in
geografsko zaokroženo območje na celotni planoti Kras – Matičnem Krasu med Tržaškim
zalivom, Vipavsko dolino, Soško oz. Goriško ravnino in ponorom Reke.
Cilj projekta je izvedba aktivnosti za vzpostavitev oz. delovanje geoparka do izpolnjevanja
kriterijev za vpis v Evropsko oz. Svetovno mrežo geoparkov, ki pod okriljem UNESCO
predstavlja za Kras dodano vrednost ter dodatno promocijo območja.
Aktivnosti projekta bo koordinacijsko delovno telo oblikovalo na podlagi že obstoječih
načrtov in proračunov Občin podpisnic, zato naj ne bi pomenile dodatnih stroškov. V primeru
dogovora o morebitnem dodatnem prispevanju sredstev za delovanje geoparka za izvajanje
aktivnosti v dobrobit celotnemu območju, pa sporazum določa ključ delitve stroškov, ki
upošteva velikost posamezne občine in število prebivalcev posamezne občine.
Za nadaljnje delovanje geoparka (po zaključku projekta) pa bodo potrebna tudi proračunska
sredstva, kar bo določeno v Odloku o ustanovitvi (čezmejnega) Geoparka Kras-Carso.
Vsebina odloka, ki bo vključevala tudi dogovorjene meje geoparka, razvojne usmeritve,
lokalne varstvene usmeritve ter način upravljanja, bo usklajena z vsemi Občinami
podpisnicami.
Kaj še prinaša geopark:
- povezanost in enotnost območja, ki pomeni primerjalno prednost tudi glede sodelovanja
z drugimi destinacijami, saj se v kakršnikoli drugi obliki sodelovanja ali vključevanja
prioritete in identiteta Matičnega Krasa lahko »utopijo«,
- preplet varstva narave (brez dodatnih varstvenih ukrepov), trajnostnega razvoja in
lokalnih interesov,
- zavedanje o izjemni geološki dediščini, ki jo ohranjamo, da jo lahko koristimo za
prispevanje h gospodarskemu razvoju (npr. novi oz. dodatni turistični produkti,
spodbujanje nastajanja inovativnih lokalnih podjetij in domačih obrti in s tem novih
delovnih mest),
- zavedanje, da gre za znamenitost svetovnega pomena, saj je v prostoru mogoče videti
posamezne stopnje razvoja treh sistemov: geologije (tektonika in kamninska sestava),
geomorfologije in speleologije,
- upoštevanje celotnega vključenega območja (ne le območja geološkega pomena) z
neločljivim povezovanjem vsebin z ekološkega, arheološkega, zgodovinskega in
kulturnega vidika,
- kljub temu, da gre za območje Matičnega Krasa, se administrativna meja Geoparka Kras
navezuje na občinske meje, zato bodo posredno imeli koristi tudi Brkini in del Vipavske
doline občine Miren-Kostanjevica,
- kot povezano organizacijsko telo imamo več možnosti za uspešno pridobivanje
evropskih sredstev na javnih razpisih,
- zaradi skupnih aktivnosti prispeva k prihranku časa in denarja za aktivnosti, ki jih
trenutno vsaka Občina podpisnica izvaja samo za svoje območje.
Več informacij o geopaku na območju Matičnega Krasa vsebuje Študija izvedljivosti
vzpostavitve geoparka na Krasu, ki je v treh delih (strokovni, ekonomsko-upravljalski in
participativni
del)
dostopna
na
tej
povezavi:
http://www.krascarsocarsokras.eu/index.php/sl/uporabno/102-tudija-izvedljivosti-vzpostavitve-geoparka-na-krasu.

Občinskemu svetu predlagamo, da potrdi predlog Sporazuma o vzpostavitvi geoparka
na območju Matičnega Krasa v predlagani obliki.

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a , 6215 Divača,
ki jo zastopa županja Alenka Štrucl Dovgan
matična številka: 5882974000
identifikacijska št. (ID za DDV): SI48502502
transakcijski račun (TRR): SI56 0121 9010 0006 052 pri Banki Slovenije
Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina,
ki jo zastopa županja Saša Likavec Svetelšek
matična številka: 5883032000
identifikacijska št. (ID za DDV): SI96355557
transakcijski račun (TRR): SI56 0123 5010 0006 141 pri Banki Slovenije
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen,
ki jo zastopa župan Marko Bandelli
matična številka: 5883091000
identifikacijska št. (ID za DDV): SI98324390
transakcijski račun (TRR): SI56 0124 9010 0006 231 pri Banki Slovenije
Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren,
ki jo zastopa župan Mauricij Humar
matična številka: 5881838000
identifikacijska št. (ID za DDV): SI57235708
transakcijski račun (TRR): SI56 0127 5010 0014 366 pri Banki Slovenije
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana,
ki jo zastopa župan Davorin Terčon
matična številka: 5884047000
identifikacijska št. (ID za DDV): SI66378443
transakcijski račun (TRR): SI56 0131 1010 0005 909 pri Banki Slovenije
(v nadaljevanju: podpisniki)

sklepajo

SPORAZUM O VZPOSTAVITVI GEOPARKA NA OBMOČJU MATIČNEGA KRASA
Na podlagi sklepa 21. redne seje Občinskega sveta Občine Sežana z dne 26. 9. 2013, sklepa 27.
redne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica z dne 16. 10. 2013, sklepa 21. redne seje
Občinskega sveta Občine Divača z dne 24. 10. 2013, sklepa 22. redne seje Občinskega sveta Občine
Komen z dne 20. 11. 2013 in sklepa 3. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina z dne
18. 12. 2014 podpisniki podpirajo vzpostavitev geoparka na območju Matičnega Krasa.
1. člen
Geopark Kras
Podpisniki tega sporazuma soglašajo, da se na območju slovenskih občin Matičnega Krasa vzpostavi
geopark z imenom Geopark Kras (v nadaljevanju geopark), ki bo deloval v interesu ohranjanja in
promocije naravne in kulturne dediščine ter trajnostnega razvoja v občinah podpisnicah sporazuma.
Območje predlaganega geoparka je na Matičnem Krasu, ki se razprostira na območju občin Sežana,
Komen, Hrpelje-Kozina, Divača in Miren-Kostanjevica. Del Matičnega Krasa, ki se nahaja v Italiji se z
Geoparkom Kras lahko združi s skupno ustanovitvijo čezmejnega Geoparka Kras-Carso (v
nadaljevanju: čezmejni geopark). Meje čezmejnega geoparka bodo natančneje določene v strokovnih
gradivih in v Odloku o ustanovitvi Geoparka Kras-Carso.

Osnovni namen geoparka je ohranjanje, promocija in varovanje geološke, naravne in kulturne
dediščine v dobrobit uravnoteženega družbeno-gospodarskega razvoja območja. V ta namen bo
povezoval javne in zasebne zainteresirane partnerje skozi strokovne, izobraževalne, turistične in
druge dejavnosti.
2. člen
Medsebojno sodelovanje
S podpisom tega sporazuma se podpisniki zavezujejo, da bodo vse aktivnosti v zvezi z vzpostavitvijo
geoparka izvajali skupaj, sodelovali pri načrtovanju in izvajanju skupnih aktivnosti ter v svojih
dejavnostih delovali v interesu geoparka ter skladno z razvojnimi cilji podpisnikov ter načeli Evropske
oz. Svetovne mreže geoparkov.
Podpisniki si bodo prizadevali, da bodo na območju geoparka ohranjali kvalitete prostora in skrbeli za
ohranjanje naravnih vrednot, spodbujali in uresničevali razvojne projekte usklajene z načrti in cilji
podpisnikov ter tako zagotavljali uravnotežen družbeno-gospodarski razvoj prebivalcev Krasa.
Delovanje geoparka mora biti usklajeno z lokalnimi potrebami ter v interesu razvoja in promocije
območja Matičnega Krasa.
3. člen
Delovna telesa
Za usmerjanje dela in spremljanje aktivnosti za vzpostavitev geoparka se s tem sporazumom ustanovi
Partnerski svet, ki ga sestavljajo župani podpisnikov.
Partnerski svet bo imenoval člane Strokovnega sveta, ti pa imenujejo člane Tematskih delovnih
skupin, katerih naloga je priprava predloga programa dela. Strokovni svet odobri predlog programa
dela in ga da v potrditev Partnerskemu svetu.
4. člen
Nosilec projekta vzpostavitve geoparka
Podpisniki se strinjajo, da je Občina Sežana nosilec projekta vzpostavitve geoparka (v nadaljevanju:
nosilec).
Naloge nosilca so:
- izvaja dogovorjene naloge v skupnem imenu vseh podpisnikov tega sporazuma;
-

sklene sporazum o vzpostavitvi čezmejnega geoparka z Avtonomno deželo Furlanijo Julijsko
krajino ter koordinira in vodi nadaljnje čezmejne aktivnosti, o čemer najmanj enkrat letno
poroča Partnerskemu svetu;

-

koordinira, sklicuje sestanke in srečanja Foruma županov kraških občin ter usklajuje delo na
podlagi sprejetega programa dela ter skrbi za obveščanje vseh podpisnikov;

-

v fazi priprave projektnega predloga in prijave na razpis skrbi za koordinacijo in pripravo
ustrezne dokumentacije;

-

izvaja druge naloge, ki jih določi Partnerski svet.

Funkcijo nosilca lahko prevzame skupna organizacija, ki jo ustanovijo vsi podpisniki tega sporazuma
in ima status pravne osebe.

5. člen
Informiranje in obveščanje javnosti
Vsak od podpisnikov zagotavlja obveščanje lokalne javnosti o delu v zvezi z vzpostavitvijo geoparka,
medtem ko nosilec skrbi za obveščanje širše javnosti.
6. člen
Sofinanciranje vzpostavitve geoparka
Vzpostavitev geoparka se bo financirala pretežno iz javnih sredstev – iz obstoječih proračunov
podpisnikov ter sofinancirala iz evropskih in nacionalnih sredstev v programskem obdobju 2014-2020.
Podpisniki se zavezujejo, da bodo sporazumno in v skladu s svojimi možnostmi od vključno leta 2016
dalje načrtovali sredstva za vzpostavitev geoparka in sofinancirali izvedbo tistih aktivnosti, ki bodo
prispevale k vzpostavitvi in razvoju geoparka. Gre za aktivnosti večinoma že načrtovane v proračunih
in načrtih razvojnih programov, zato ne pomenijo dodatnih stroškov.
Morebitni dodatni prispevki oz. dodatno sofinanciranje je odvisno od naknadno medsebojno sklenjenih
pogodb oz. aneksov k temu sporazumu in se lahko določi v pogodbi o izvajanju posameznega
skupnega programa v dobrobit celotnemu območju Matičnega Krasa ali ločeno v posebni pogodbi oz.
aneksu k temu sporazumu. V tem primeru se bo delitev stroškov izračunala po naslednjem ključu:
Stroški se delijo v razmerju posameznega podpisnika glede na površino in število prebivalcev v
razmerju 50:50. Za določitev števila prebivalcev se upoštevajo podatki iz uradne evidence.
Delilnik: višina sredstev podpisnika za pokritje stroškov delovanja geoparka = skupna višina sredstev
za pokritje stroškov delovanja geoparka x (število prebivalcev posameznega podpisnika / skupno
število prebivalcev vseh podpisnikov x 0,5 + skupna površina posameznega podpisnika / skupna
površina vseh podpisnikov x 0,5).
7. člen
Akt o ustanovitvi čezmejnega geoparka
Na podlagi obstoječe Študije izvedljivosti vzpostavitve geoparka na Krasu in drugih strokovnih podlag
ter na podlagi določb tega sporazuma bo nosilec pripravil predlog Odloka o ustanovitvi Geoparka
Kras-Carso. Predlog odloka bo natančneje določil meje, razvojne usmeritve, lokalne varstvene
usmeritve, način upravljanja in financiranje. Predlog odloka potrdi Partnerski svet, obravnavajo in
sprejmejo ga Občinski sveti podpisnikov.
8. člen
Veljavnost sporazuma
Sporazum postane veljaven po podpisu vseh županov podpisnikov. Napisan je v petih enakih izvodih
od katerih vsak podpisnik prejme en izvod.
Sporazum preneha veljati s soglasnim preklicem, ki ga lahko predlaga vsaka od podpisnic.

Kraj in datum: _________________________

OBČINA DIVAČA
Alenka Štrucl Dovgan, županja

________________________________

OBČINA HRPELJE-KOZINA
Saša Likavec Svetelšek, županja

________________________________

OBČINA KOMEN
Marko Bandelli, župan

________________________________

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Mauricij Humar, župan

________________________________

OBČINA SEŽANA
Davorin Terčon, župan

________________________________

OBČINA DIVAČA
OBČINSKI SVET
Kolodvorska ulica 3/a, DIVAČA
Tel. 05/ 7310930
Fax. 05/ 7310940
E-mail: obcina@divaca.si
PREDLOG

Na podlagi določil 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 6/2014 in Uradno
glasilo slovenskih občin št. 4/14, 24/14 in 9/15) je občinski svet občine Divača na _______
redni seji z dne, _______________ sprejel naslednji

SKLEP
1.
Sprejme se Sporazum o vzpostavitvi GEOPARKA na območju matičnega Krasa v predlagani
obliki. Občina Divača pristopi k podpisu sporazuma z ostalimi občinami podpisnicami.

2.
Ta sklep velja takoj.
Županja občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan

Sklep prejmejo:
- Občinska uprava Občine Divača,
- Arhiv, tu.

