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Publikacija institucije Sister Cities Interantional o gospodarskih učinkih
pobratenih mest

Zveza:
Povzetek: Institucija Sister Cities International, ki združuje mesta ZDA, ki imajo
pobratena mesta v tujini, je pripravila publikacijo o gospodarskih
učinkih tovrstnih povezav na ameriško in globalno gospodarstvo .
Navedeni so tudi konkretni pozitivni primeri tovrstnega sodelovanja .
Nosilec:
DKP - že GK Cleveland - KCL
obveščeni:
Drugi - že Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in
obveščeni: tehnologijo, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije, SPIRIT Slovenija, javna agencija, Slovenska
turistična organizacija, Združenje občin Slovenije
Sektorji - Ministrstvo za zunanje zadeve
že
- Sektor za Severno in Latinsko Ameriko ter Karibe - ZAM
obveščeni: - Direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo - ZDG
- Sektor za bilateralno gospodarsko sodelovanje 1 - ZG1
- Sektor za bilateralno gospodarsko sodelovanje 2 - ZG2
- Sektor za javno diplomacijo in mednarodno sodelovanje v kulturi ZJK
- Kabinet ministra - ZKM
- Državna sekretarka - ZS1
- Državna sekretarka - ZS2

Vsebina - samo besedilo
Institucija Sister Cities International, ki združuje mesta ZDA, ki imajo pobratena
mesta v tujini, je pripravila publikacijo o gospodarskih učinkih tovrstnih povezav na
ameriško in globalno gospodarstvo z naslovom "Measures That Matter℠: A study on

the economic benefits of sister city relationships in the U .S. and their impact on the
global economy 2014-2015". Konkretne gospodarske učinke sodelovanja pobratenih
mest je sicer težko meriti, ocenili pa so neposredne koristi, do katerih pride že zaradi
obiskov, ki se izvedejo v obe strani. Kljub temu so pripravili oceno konkretnih
ekonomskih učinkov na vsako dodeljeno spodbudo , ki je s strani Department of
State namenjena za spodbudo tovrstnih aktivnosti . Navedeni so tudi konkretni
pozitivni primeri tovrstnega sodelovanja, ki so pripeljali do konkretnih investicij ,
gospodarskega sodelovanja ali izmenjave študentov .
Publikacijo pošiljamo v prilogi.
Predlagamo, da se publikacijo posreduje tudi Združenju občin Slovenije . Urbas / VP
dr. Cerar

Vsebina - samo priponke
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