Predlog sporazuma
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.

Predlog 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.
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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.
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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

________________________________

