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Odgovor na svetnisko vprasanje - Evropska prestolnica kulture 
39. seja Mestnega sveta Mestne obeine Kranj (MO Kranj) 

Na 39. redni seji Mestnega sveta MO Kranj (23. 5. 2018) je svetnik Janez Cerne povedal, da je Kranj 
kandidiral za Evropsko prestolnico kulture. Zanimalo ga je, kaj se dogaja s tern in kaj bo to pomenilo za 
Kranj. 

Odgovor: 
Evropska prestolnica kultureje naziv, ki ga za dobo enega koledarskega leta nosi enD ali vee mest v Evropski 

uniji, ki sodelujejo v programu Evropska prestolnica kulture. Projekt evropska prestolnica kulture temelji 
na izhodiseu, da je potrebno v sredisee kulturnega iivljenja Evrope postaviti mesta. Siovenija je skupaj z 
Nemeijo povabljena k organizaciji programa Evropske prestolniee kulture (EPK) leta 2025. 

Evropske prestolniee kulture so eden najbolj znanih projektov Evropske skupnosti. Projekt se je priCelleta 
1985 na pobudo grske ministrice za kulturo Meline Mereouri. Zamisel tega panevropskega kulturnega 
projekta temelji na izhodiseu, da je potrebno vsredisee kulturnega zivljenja Evrope postaviti mesta. 
Evropske prestolnice kulture 5 kulturo in umetnostjo izboljsujejo kakovost zivljenja v teh mestih in krepijo 
obeutek za skupnost ter povezanost. Meseani se vkljueujejo v veeletne priprave in izvedbene aktivnosti, 5 

eimer prevzemajo pomembnejso in aktivnejso vlogo pri razvoju in kulturnem izrazu svojega mesta. Mnoga 
uspesna mesta so dokazala (npr. Lilie, Glasgow, Essen, Graz ... ), da je ta projekt tudi resna priloinost za 
prenovo urbanih eentrov, dvig kreativnosti, dotok novih obiskovaleev in visjo mednarodno prepoznavnost. 

Mestna obeina Kranj ni podala kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025. 

Razpis za evropsko prestolnieo kulture 2025 se ni bil objavljen. Prieakuje se, da bo do konea leta 2018 ali v 
zaeetku leta 2019 Ministrstvo za kulturo objavilo razpis (sest let pred letom, ko bo enD od mest postalo 
Evropska prestolniea kulture). Razpis je obieajno odprt deset meseeev. Izbor kandidata poteka v dveh 
krogih. Vloge v prvi fazi vrednoti odbor neodvisnih strokovnjakov na podroeju kulture na podlagi znanih 
kriterijev (objavljenih v razpisu). Odbor izbere mesta, ki se uvrstijo v oiji izbor ter jih pozove k pripravi 
podrobnejse prijave. Po ponovnem pregledu izberejo zmagovalea, ki ga razglasijo za Evropsko prestolnieo 

kulture 2025. 

Odbor, ki odloea 0 kandidaturi je sestavljen iz mednarodne skupine ekspertov, zdruienih v Svet neodvisnih 
strokovnjakov in evropskih institucij. 

Praksa mest, ki se potegujejo za Evropsko prestolnieo kultureje, da mestni sveti kot najvisji organ odloeanja 
sprejme odloeitev 0 morebitni kandidaturi. Kandidaturo tako Mestna obcina Kranj odd a sele potem, ko 
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Mestni svet sprejme Sklep 0 kandidaturi Mestne obcine Kranj za naslov Evropska prestolniea kulture 2025. 
Dodatni pogoj za prijavo kandidature Kranja je tudi sprememba oziroma osvezitev Strategije razvoja 
kulture v Mestni obcini Kranj, kjer je potrebno kandidaturo MOK za Evropsko prestolnieo kulture 2025 
zapisati in opredeliti kot strateski cilj. 

Kandidaturo so ze najavila mesta Ljubljana, Lendava in Nova Goriea. 

V Kranju trenutno obstaja neformalna skupina (Kranj 25) sestavljena iz nevladnih organizaeij in zaposlenih 
v javnih zavodih. Veckrat so nam predstavili svoja razmisljanja in idejo 0 kandidaturi Kranja za Evropsko 
prestolnieo kulture 2025. 

Osnovna ideja Kranj25 predvideva regijsko prijavo eele Gorenjske. Regije so glede na dosedanje prestolniee 
kulture dobro sprejete kot geo-koneeptualni pristop k prijavi. Nosilec prijave Kranj2S je Mestna obcina 
Kranj, mocna regijska vkljucenost je uresnicena 5 predvidenimi partnerji Skofjo Loko, Kamnikom, 
Radovljieo, Bledom, Trzicem in Jesenieami kot partnerskimi mesti. 

Za Kranj bi status EPK pomenil prepoznanje ne Ie kot univerzitetnega in sportnega mesta, pac pa 
predvsem nadgradnjo iz naziva Presernovega mesta v dejansko kulturno prestolnico in dejansko regijsko 
sredisce Gorenjske. 

V tem trenutku ni mogoce oeeniti eelotne vrednosti projekta deleza drzave in Mestne obcine Kranj. To bo 
mogoce oeeniti, ko bo pripravljena prijava Kranja za EPK 2025. 

Namen kandidature Kranja za Evropsko prestolnieo kulture je opozariti na bogastvo in raznolikost 
evropskih kultur ter njihove skupne znacilnosti, kakor tudi spodbuditi boljse medsebojno razumevanje 
med evropskimi drzavljani in spodbujati prispevek kulture k dolgorocnemu razvoju mest. Evropska 
prestolniea kulture je predvsem priloznost za regeneraeijo mesta, dvig prepoznavnosti mesta, siritev 
podobe mesta v oceh svojih prebivaleev, spodbujanje turizma in priloznost za prevetritev kulturne 

ponudbe v mes!u.« 

S spostovanjem, 

Nada Bogataj Krzan 
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