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            ZAPISNIK  

  

1. seje Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje, ki je bila v torek, dne 9. 11. 2021 

ob 17. uri na spletni platformi Zoom.  

 

PRISOTNI: Boštjan Trilar – predsednik komisije, Neven Polajnar – podpredsednik komisije, Albin 

Traven, Kristina Camaj, Jure Kristan – člani komisije, Janez Černe – podžupan Mestne občine 

Kranj, Katja Štruc – vodja Kabineta župana, Mojca Finc – tajnica komisije.  

 

Sejo komisije je vodil predsednik Boštjan Trilar in dal v potrditev naslednji DNEVNI RED:   

1. Pobratenje Mestne občine Kranj z mestom Zhangjiakou (Kitajska).  
2. Razno. 

  

Dnevni red je bil soglasno sprejet (4 PRISOTNIH: 4 ZA).  

  

1. Pobratenje Mestne občine Kranj z mestom Zhangjiakou (Kitajska) 
 
Komisija je soglasno (4 PRISOTNIH: 4 ZA) sprejela naslednji  SKLEP:  
Komisija podpira pobratenje Mestne občine Kranj z mestom Zhangjiakou. 
 
Seji se je pridružil član komisije Jure Kristan. 
 

2. Razno 
 

Član komisije Jure Kristan je dejal, da bi bilo zanimivo slišati, kakšne aktivnosti, prakse in ukrepe 

imajo pobratena mesta v covid-času. Pohvalil je projekt postavljanja doprsnih kipov Prešernovih 

sodobnikov v Parku La Ciotat v Kranju in predlagal, da se k postavitvi kipa povabi tudi nemško 

veleposlanico, ki bo 14. novembra 2021 z županom Mestne občine Kranj na kranjskem 

pokopališču polagala vence. Podžupan Janez Černe je pojasnil, da je vodstvo občine v stikih z 

nemškim veleposlaništvom, ki je nakazalo pozitiven signal glede postavitve nemškega kipa. 

Občina si obeta še kipe iz Francije (iz pobratenega mesta La Ciotat), Srbije, Španije, zainteresirana 

je tudi Portugalska. Izrazil je terminski izziv, saj postavljanje kipov sovpada s koncem 

proračunskega leta za donatorje, zato si občina obeta več kipov v letu 2022. Odgovoril je še na 

vprašanje glede sodelovanja s pobratenimi mesti v času covida-19. Sodelovanj je v zadnjem letu 

in pol manj, prireditve se odpovedujejo, zadnja odpoved je bila v začetku tedna iz Rivolija. Zaradi 

covida-19 je mednarodno sodelovanje zreducirano na dopisovanja in obiske županov. Edina 

večja aktivnost v zadnjih treh letih je bila donacija gasilske avtolestve pobratenemu mestu 

Kočani. Občina si želi, da bi čim prej izšli iz covid-situacije. Takrat se bo komisija bolj vključila v 

delo in aktivnosti. Predsednik komisije Boštjan Trilar je sejo sklenil s tem, da bo sklical naslednjo, 

ko se bo situacija s covidom izboljšala.  
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Seja komisije se je končala ob 17.10.    

  

 

Pripravila:   

Mojca Finc         Boštjan Trilar 

Kabinet župana         Predsednik    

           

                  


