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ZADEVA: LlSTINA 0 POBRATENJU MESTNE OBCINE KRANJ Z MESTOM ZHANGJIAKOU 

Mestna obcina Kranj in kitajsko mesto Zhangijakou sta pred leti navezala stike, ki so se usmerili 
predvsem v dye podrocji: sport in podjetnistvo. Nekatera kranjska podjetja so z mestom Zhangjiakou, 
ki se ponasa 5 4,7 milijona prebivalcev, vzpostavila poslovne vezL Mesto bo februarja 2022 enD od 
prizoriSc zimskih olimpijskih iger v Pekingu, na katerem se bodo predstavile reprezentance v 
smucarskih skokih, smucarskem teku, biatlonu, nordijski kombinaeiji, deskanju na snegu in smucanju 
prostega sloga. Zhangjiakou tako slovi po najsodobnejsi sportni infrastrukturi na svetu, predvsem v 
zimskih sportih. Kranj je znan po dobro postavljenem solskem sistemu za mlade sportnike, 
kakovostnem delu v sportnih klubih in izkusenem trenerskem kadru. Posledica omenjenega so 
odmevni rezultati kranjskih vrhunskih sportnikov, med katere sodijo tudi olimpijske kolajne in odlicja z 
drugih tekem svetovnih razseznostL Kranj ima znanje, Kitajci drugo najmocnejse gospodarstvo na 
svetu, zato gre pri pobratenju za vzajemno korist. 
Leta 2019 je kitajska delegacija obiskala Kranj. Zhangijakou in Mestna obcina Kranj sta si izmenjala 
primere dobre prakse in dolocila podrocja sodelovanja, med katerimi so gospodarstvo, trgovina, 
znanost in tehnologija, kultura, izobrazevanje, turizem ... Kitajska delegacija je 2. junija 2019 z Mestno 
obcino Kranj podpisala pismo 0 nameri za prijateljsko sodelovanje med obema mestoma, zdaj - tri 
meseee pred zacetkom zimskih olimpijskih iger v Pekingu - pa zelita sodelovanje nadgraditi z listino 0 

pobratenju. Mestna obcina Kranj ima 20 pobratenih mest, vsa so evropska, vecina sodi pod drzave 
nekdanje Jugoslavije. Mesto Zhangjiakou je prvo mesto z druge celine in hkrati prvo azijsko v procesu 
pobratenja. Listina 0 pobratenju je vsebinsko usklajena z Mestom Zhangjiakou. Pod pis listine bo 
predvidoma potekal v zivo po spletu. 

Svetu Mestne obcine Kranj predlagamo v sprejem naslednja sklepa: 

1. Svet Mestne obcine Kranj potrjuje Listino 0 pobratenju Mestne obcine Kranj z mestom 
Zhangjiakou. 

2. Za pod pis Listine 0 pobratenju Mestne obcine Kranj z mestom Zhangjiakou se pooblasca 
zupana. 
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Listina 0 pobratenju med mestoma 
Zhangjiakou v Ljudski republiki Kitajski in 
Mestno obcino Kranj v Republiki Sioveniji 

Mesto Zhangjiakou v Ljudski republiki Kitajski in Mestna obcina Kranj v Republiki Sioveniji, delujoca v 

skladu z naceli skupnega sporocila 0 vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Ljudsko republiko Kitajsko 

in Republiko Siovenijo, v zelji po razvoju pobratenih odnosov in njihovi utrditvi med Mestom 

Zhangjiakou v Ljudski republiki Kitajski in Mestno obcino Kranj v Republiki Sioveniji, sta dosegla ta 

dogovor na podlagi prijateljskih posvetovanj. 

I. V skladu z nacelom enakopravnosti in vzajemne koristi bosta obe strani izvedli razlicne 

aktivnosti izmenjave in sodelovanja na podrocju gospodarstva, trgovine, znanosti in 

tehnologije, kulture, izobrazevanja, turizma, sporta, okoljevarstva, izboljsanja zivljenjskega 

standarda, s cimer bosta spodbujali skupen napredek in razvoj obeh mest. 

II. Visjesolske in visokosolske izobrazevalne ustanove ter srednje sole obeh mest se bo 

spodbujalo k sodelovanju pri izmenjavi in usposabljanju solskega osebja. 

III. Podpiralo se bo izmenjave in sodelovanja med sportnimi institucijami na obeh straneh pri 

treningih in sportnih prireditvah. 

IV. Obe lokalni upravi bosta spodbujali medsebojno navezovanje stikov in sodelovanje med 

podjetji obeh mest na podrocju industrije. 

V. Na podlagi zelje po prijateljskem sodelovanju bosta obe mesti ohranjali dolgorocne stike 

in posvetovanja ter krepili izmenjave in obiske. 

VI. Sporazum stopa v veljavo z dnevom podpisa in velja pet let. Po izteku petih let ostane v 

veljavi, ce ga nobena stran ne razveljavi. 

VII. Sporazum je bil podpisan _datum_ v Kranju. Sestavljen je v dveh izvodih, zapisan v 
kitajskem in slovenskem jeziku, pri cemer sta razlicici v obeh jezikih enako verodostojni in 

veljavni. 
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