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Zadeva: LISTINA O SODELOVANJU MESTNE OBČINE KRANJ  

   IN OBČINE DOBERDOB 

 

 

Pobudo za podpis listine o sodelovanju Mestne občine Kranj in zamejske Občine Doberdob v 

Italiji je dalo Območno zdruţenje Rdečega kriţa Kranj, ki ţe 30 let sodeluje z zdruţenjem 

prostovoljnih krvodajalcev Doberdob onkraj slovensko-italijanske meje. Interes obeh 

humanitarnih organizacij za širitev povezovanja na ravni občin je vzajemen. Razumejo ga kot 

podporo ohranjanju slovenskega jezika in kulture na tem območju, občinski okvir pa bi dobila 

tudi druga, ţe uveljavljena sodelovanja, in sicer: na področju šolstva med OŠ Straţišče in 

večstopenjsko osnovno šolo Doberdob, povezovanje enot civilne zaščite obeh občin in 

sodelovanje med podjetji, podporniki organizacij Rdečega kriţa. Prav tako je ţe prisoten 

interes za sodelovanje novih podjetij iz obeh občin ter kulturnih, turističnih, športnih društev 

in organizacij.  

 

Mestna občina Kranj ima razvejano mednarodno sodelovanje, vendar je pogosto ovira 

oddaljenost posameznih mest. Mesto Doberdob pa je relativno blizu, poleg tega je tu 

zgodovinska povezanost v povezavi z domoljubnimi dogodki v času med obema svetovnima 

vojnama (poboj bazoviških rodoljubov in postavitev prvega spominskega obeleţja prav v 

Prešernovem gaju v Kranju) in med drugo svetovno vojno, ko se je za pravice Slovencev 

borila organizacija TIGR in za svoje borce iskala zatočišča tudi na Gorenjskem.  

S podpisom listine o sodelovanju MO Kranj in občine Doberdob bi nedvomno sodelovanje 

razširili na vseh področjih. Poglobili in učvrstili bi medsebojne odnose. S to prakso bi k 

sodelovanju vzpodbudili tudi druge krajevne in pokrajinske organizacije, tudi na drţavni 

ravni, s čimer bi okrepili slovenstvo in ga pomagali ohranjati tudi onstran meje.  

 

Predlog listine o sodelovanju obeh občin je vsebinsko usklajen tudi z Občino Doberdob.  



 

Svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednja sklepa: 

 

1. Svet Mestne občine Kranj potrjuje Listino o sodelovanju Mestne občine Kranj in 

Občine Doberdob. 

2. Ţupana Mestne občine Kranj se pooblašča za podpis Listine o sodelovanju Mestne 

občine Kranj in Občine Doberdob. 

 

 

 

 

Pripravila: 

Mendi Kokot, višja svetovalka 

 

 

 

 

Mitja Herak, spec.     Mohor Bogataj, univ. dipl. org. 

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE        Ţ U P A N 

 

 

 

 

 

Priloga: predlog besedila listine  



Mestna občina Kranj (Republika Slovenija) in Občina Doberdob (Republika Italija) izraţata 

ţeljo, da utrdita bilateralne medsebojne odnose med obema občinama, medsebojno 

prijateljstvo in sodelovanje na podlagi svobodno izraţene volje ter uresničevanja skupnih 

interesov s ciljem prispevati k procesu napredovanja, razumevanja med ljudmi ter k 

ustvarjanju pogojev za društveno, politično, ekonomsko in kulturno zbliţevanje in splošni 

napredek. 

 

 

Ţupan Mestne občine Kranj (Republika Slovenija) Mohor Bogataj in ţupan Občine Doberdob 

(Republika Italija) Paolo Vizintin 

 

sta podpisnika 

 

LISTINE O SODELOVANJU 
 

 

1. S to listino se podpisani strani opredeljujeta kot enakopravni. Na podlagi recipročnosti 

s podpisom listine vzpostavljata odnose medsebojnega sodelovanja.  

 

2. Sodelovanje je pogojeno z veljavnimi zakoni in predpisi v obeh drţavah. 

 

3. Podpisnici se bosta v okviru svojih moţnosti prizadevali za dolgoročno sodelovanje, in 

sicer v naslednjih oblikah: 

 z izmenjavo izkušenj in aktivnosti na področju krvodajalstva oziroma darovanja 

krvi in prve pomoči; 

 s skupno organizacijo srečanj, predavanj strokovnih sodelavcev zdravstvene, 

socialne in pedagoške usmeritve; 

 z dogovorom o sodelovanju na področju zaščite in reševanja s poudarkom na 

poţarni varnosti; 

 z izmenjavo izkušenj in znanja na področju zaščite, reševanja in  pri protipoţarni 

tehniki in opremi; 

 s sodelovanjem na področju povezovanja tematskih poti;  

 z izmenjavo dobrih praks na področju turizma; 

 s sodelovanjem na področju športnih in kulturnih dejavnosti; 

 z neposredno povezavo ustanov na področju izobraţevalnih dejavnosti; 

 s sodelovanjem na drugih področjih, ki bodo v interesu obeh občin. 

 

4. Listina se lahko spremeni in dopolni na podlagi soglasja obeh podpisnic. 

 

5. Listina se sklepa za nedoločen čas. Velja z dnem podpisa.  

 

 

 

 Doberdob, ______________      Kranj, _______________ 

 

OBČINA DOBERDOB         MESTNA OBČINA KRANJ 

PAOLO VIZINTIN        MOHOR BOGATAJ 

 ţupan         ţupan 

 


