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 Zavod MOVIT  



Dobre prakse programa EZD v 

Sloveniji v 10ih korakih do 

pobratenja 

Minimalni standardi uspešnega pobratenja 

 Obstoj dolgoročnega veziva – skupnega imenovalca. 

 Enakopravnost partnerjev. 

 Vključenost prebivalstva. 

 Podpora obeh lokalnih skupnosti.  

 Finančna stabilnost partnerstva. 



Korak 1: Poiščite pravega partnerja 

 Primer iz prakse: Občina Starše z velikim številom prijateljskih občin 

 Venzone v Italiji 

 Preding v Avstriji  

 Lovas, Donja Voća in Kolan na Hrvaškem.  

 Do večine pobratenj je občina prišla preko sodelovanja različnih 

društev, ki v vseh pobratenih občinah predstavljajo močno sfero 

vključenosti prebivalstva.  

 

 Gradimo mostove med tradicijo in prihodnostjo  

(projekt v okviru EZD): praznovanje občinskega 

praznika so razširili na štiridnevni dogodek s  

prikazom starodavnih običajev ter razprave  

o mladini in starostnikih v sodelujočih občinah. 



Korak 2: Vključite občane in 

celotno lokalno skupnost 
  Primer iz prakse: pobratenje Občine Kidričevo z  

 mestom Crikvenica 

 Občina Kidričevo in mesto Crikvenica sodelujeta v skupnih projektih, kjer 

poudarek namenjata množičnemu vključevanju občanov obeh občin. 

 Skrinjica kulturnih zakladov 

 12 dni v Crikvenici 

 150 občanov občine Kidričevo 

 spoznavali so avtohtono kulinariko Crikvenice, izdelovali nakit, se učili 

glagolico in tradicionalne plese Crikvenice, se učili izdelave keramike in 

spoznavali arheološka najdišča. Na okroglih mizah so govorili o izkušnjah 

Občine Kidričevo pri pridobivanju evropskih sredstev, iskali priložnosti in 

prednosti za invalide, narodne manjšine in socialno marginalizirane 

posameznike. 



Korak 3: Vključite evropsko 

dimenzijo 
  Primer iz prakse: Občina Bled v partnerstvu z občinami Doberdob, 

Vrba, Beljak in Dubrovnik 

 4-dnevni Festival pobratenih mest 

 Simpozij Prost pretok ljudi in življenje lokalne skupnosti v EU (predstavniki 

občin, strokovnjaki in društva) 

 Zbornik »Vpliv migracij na življenje in razvoj lokalnih  

 skupnosti v Evropi – včeraj, danes, jutri« 

 fotografska razstava 

 srečanje občanov mreže evropskih mest „Popotovanje  

 po Evropi preko zgodovine, glasbe in kulinarike“ 



Korak 4: Določite skupne cilje 

Korak 5: Vzpostavite podporno 
telo za pobratenje 
  Primer iz prakse: Društvo prijateljstva MOST skrbi za pobratenje 

Občine Pivka z občino Durach 

 Izmenjave številnih kulturnih skupin, športnih društev, gospodarstvenikov, 

občinskih svetnikov in županov, otrok iz osnovnih šol in drugih občanov 

 Spoznavali so prakse pri ravnanju z odpadki, odkrivali korake v turizmu in 

okušali kulinarične posebnosti obeh pobratenih občin. 

 V vsaki lokalni skupnosti je za delo na področju pobratenja občin 

ustanovljeno društvo, ki skrbi za širitev in poglabljanje stikov med občani 

obeh partnerskih občin. 

 V Občini Pivka poleg društva za pobratenje skrbi tudi pristojna komisija 

občinskega sveta za stike s pobratenimi občinami.  



Korak 6: Vključujte šole in mlade 

Korak 7: Pogovarjajte se o 
aktualnih zadevah  

  Primer iz prakse: Mestna občina Maribor v projektu FunReg-PolicyNet / 
Oblikovanje funkcionalnih regij 

 

 Projekt FUNREG / Oblikovanje funkcionalnih regij 

 vzpostavljajo mrežo med mesti in njihovimi okoliškimi regijami 

 oblikujejo inovativen model funkcionalnih regij, katerega cilj je krepiti 
regionalni gospodarski razvoj in mednarodno konkurenčnost 

 področja vključujejo odločanje in upravljanje na ravni funkcionalne regije, 
stanovanjsko gradnjo, promet in prometno politiko, zbiranje in gospodarjenje 
z odpadki, oskrbo z vodo in energijo, rekreacijo in (ob)mestni turizem ter 
krepitev lokalne oz. regionalne identitete. 

 sodelujoči v projektu so na področju mobilnosti predstavili ukrepe, s katerimi 
posamezne mestne uprave obvladujejo promet. S primeri dobrih praks so 
predstavili ureditev kolesarskih pot 



Korak 8: Partnerstvo razvijajte 

dolgoročno 

 

Korak 9: Glejte v prihodnost in 
gradite nove vezi 

 

 

 



Korak 10: Poskrbite za financiranje 

pobratenja 
  Primer iz prakse: pobratenja Občine Krško 

 

 V projekte, ki potekajo v okviru pobratenj, vključujejo kar največ 

občanov in občank Krškega, predvsem prek društev. 

 Stroške so poskusili znižati tako, da so goste nastanili  

 pri domačinih, kot spremljevalni program pa ponudili 

 obiske koncertov in dogodkov, ki so se v tem času  

 odvijali v neposredni bližini. 

 



Primer dobre prakse iz tujine 

Pobrateni mesti Bingen (Nemčija) 
in Anamur (Turčija) 

  1. Humanitarna pomoč 

 zbiranje igrač za socialno prodajalno v Anamurju, 

 pomoč pri obnovi stanovanja pomoči potrebne družine, 

 zbiranje medicinskih pripomočkov za invalide. 

 2. Izobraževalni projekti 

 mladi opravljajo večtedensko poklicno prakso v Anamurju 

 3. Srečanja 

 4. Delo za javnost 



Korak za korakom do 

pobratenja: dobre prakse 


