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Zadeva: Kandidatura Mestne obcine Kranj za naziv Evropska prestolnica kulture v letu 2025 

1. PRAVNI TEMEU 
Pravni temelj predstavljajo: 

Statut Mestne obcine Kranj (Uradni list RS, st. 37/19 UPB2), 
Program kulture v Mestni obcini Kranj 2015-2020, 
Sklep 0 kandidaturi Mestne obcine Kranj za naziv Evropska prestolnica kulture v letu 2025 z dne 
5.10.2018. 

2. OeENA STANJA 
Ministrstvo za kulturo je dne 22. 2. 2019 objavila razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko 
prestolnico kulture za jete 2025 v Republiki Sioveniji. 

Evropa je od nekdaj sredisce umetniskega razvoja ter izjemnega kulturnega bogastva in velike raznolikosti, 
pri cemer imajo evropska mesta kljucno vlogo pri nastajanju in slrJenju kulture. 
Evropska prestolnica kulture je pobuda Evropske unije, ki je namenjena poudarjanju tega bogastva in 
raznolikosti ter skupnih kulturnih vidikov v Evropi, da bi pripomogla k zblizanju narodov Evrope in 
izboljsanju medsebojnega razumevanja. 

Glede na navedeno so splosni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture naslednji: ohranjati in spodbujati 
raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne znacilnosti ter povecati obcutek drzavljanov, da 
pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgorocnemu 
razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami na drugi strani. 
V skladu s temi cilji bode dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, 
usmerjene v: krepitev obsega, raznolikosti in evropske razseznosti njegove kulturne ponudbe, vkljucno z 
nadnacionalnim sodelovanjem; razsiritev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; okrepitev zmogljivosti 
njegovega kulturnega podrocja in njegovih povezav z drugimi podrocji ter povecanje njegove mednarodne 
prepoznavnosti prek kulture. Naziv Evropska prestolnica kulture se v letu 2025 dodeli enemu mestu v 
Republiki Sioveniji in enemu mestu v Zvezni republiki Nemciji. 
Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sioveniji, ki se zelijo potegovati za naziv Evropska 
prestolnica kulture za jete 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline 
Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v casu njene podelitve. 
Razpis je odprt do 31. 12. 2019. 
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3. RAZLOGIIN CIUI 

Mestna obcina Kranj ima v dokumentu Trajnostna urbana strategija Mestne obcine Kranj 2030 v 
tematskem podrocju 5: Kranj, zivahno mesto kot cilj dvigniti prepoznavnost Kranja kot turisticne 
destinacije in sredisce kulturne ustvarjalnosti. Mestna obcina Kranj prepoznava kulturno dejavnost kot 
perspektivno dejavnost, ki izkorisca vse potenciale, ki jih nudijo lokacija in kulturna dediscina, zmogljivost 
kulturnih dosezkov, znanje in kadre javnih kulturnih zavodov, mnozico kulturnih dogodkov ter kulturno 
vzgojo. 
Svet Mestne obcine Kranj je na svoji 9. seji, dne 23. 9. 2015 sprejel strateski dokument Program kulture v 
Mestni obcini Kranj 2015-2020. Progam je billeta 2017 noveliran, ter leta 2018 dopolnjen z 12. poglavjem 
»Kranj - Evropska prestolnica kulture v letu 2025«. 
Mestni svet Mestne obcine Kranj je na 41. seji dne 17.10.2018 sprejel sklep 0 kandidaturi Mestne obcine 
Kranj za naziv Evropska prestolnica kulture v letu 2025. 
Kandidatura Mestne obcine Kranj z Gorenjsko je priloznost za regeneracijo mest in povezovanja mest v 
regiji, dvig mednarodnega profila mest in regije, krepitev podobe mest v oceh njenih prebivalcev, prepih 
novega zivljenja v kulturni mesta in regije, iskanje ravnotezja med ekonomskimi in ekoloskimi vplivi, 
spodbujanje okoljske ozavescenosti v regiji, spodbujanje dialoga 0 decentralizaciji in reorganizaciji. 
Cilj je, da Mestna obcina Kranj vlozi kandidaturo za naziv Evropska prestolnica kulture 2025. 

4. FINANCNE IN DRUGE POSLEDICE 

Ocenjeni stroski za kandidaturo za leta 2020 znasajo 70.000 eur in so predvideni v proracunu za leta 2020. 

Mestnemu svetu MO Kranj predlagam, v sprejem naslednji 

S K L E P: 

Mestni svet Mestne obcine Kranj se je seznanil 5 potekom kandidature Mestne obcine Kranj za naziv 
Evropska prestolnica kulture v letu 2025. 

Pripravila: 
Neva Vehovec - llicic 
Visja svetovalka 
~ 

CA /cvLc-
Nada Bogataj Krzan 

Vodja urar : a ~u~tc :·V"OS'i 
Priloge: 

Sklep 0 imenovanju projektne sku pine Kranj 2025 za EPK 
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KONCNO 

2025 

KRANJ, KANDIDAT 
ZA EVROPSKO 
PRESTOLNICO 
KULTURE 

KRANJ 2025 
KANDIDAT ZA EVROPSKO 
PRESTOLNICO KULTURE 2025 

Kandidatura za naziv Evropska prestolnica kulture 

Evropski parlament in Svet EU sta 16. aprila 2014 sprejela Sklep st. 445/2014/EU (UL 
L st. 132/1,3. 5. 2014) 0 vzpostavitvi aktivnosti Unije za evropske prestolnice kulture 
za leta od 2020 do 2033 in 0 razveljavitvi Sklepa st. 1622/2006/ES. V skladu 5 tem 
sklepom bo enD slovensko mesto, skupaj z enim nemskim mestom, leta 2025 nosilo 
naslov evropske prestolnice kulture. 

Evropska prestolnica kulture (EPK) je najvecji projekt Evropske unije na podrocju 
kulture. Temeljni cilj je poudarjanje bogastva in raznolikosti evropskih kultur ter 
skupne kulturne dediscine, kakor tudi spodbujanje medkulturnega dialoga in vecanje 
medsebojnega razumevanja med evropskimi drzavljani. ad leta 1985 do danes je 
naslov Evropska prestolnica kulture nosilo 60 mest. Maribor je edina slovensko 
mesto, ki je, skupaj s partnerskimi mesti (Murska Sobota, Siovenj Gradec, Velenje, 
Novo mesto in Ptuj), nosilo naslov Evropska prestolnica kulture (2012). Leta 2025 bo 
40. obletnica projekta EPK in je zato toliko bolj privlacna in odmevna. 

Z narascajocim ugledom programa po vsej Evropi je tudi sam proces kandidature 
postal vidna faza programa, pri cemer se mnoga mesta zdaj vneto potegujejo za 

nacionalno imenovanje. 

Kar zadeva splosno vizijo uspesni kandidati kot najpogostejse cilje navaJaJo 

krepitev zmogljivosti in prizadevanj kulturnega sektorja v mestih, ki gostijo 
program, ter izboljsanje prepoznavnosti mesta in njegove kulturne privlacnosti. 

Drugi cilj, ki ga izpostavljajo uspesne kandidatke, je uporaba EPK kot spodbude za 

uresnicevanje ciljev gospodarskega in druzbenega razvoja. 



Vsako leta nosita naziv dYe evropski mesti iz razlicnih driav, vsako tretje leto pa je 
naziv podeljen mestu, ki ne lezi na obmocju drzav Evropske unije (npr. 2019: Matera 

in Plovdiv, 2020: Rijeka in Galway). Leta 2021 bode naziv EPK nosila tri mesta iz treh 
drzav (Timisoara, Elefsina in Novi Sad). 

Merila za ocenjevanje prijav (v nadaljnjem besedilu: merila) so razdeljena v sest 

kategorij: "prispevek h dolgorocni strategiji", "evropska razseznost", "kulturna in 
umetniska vsebina", "izvedbena zmogljivost", "doseg" in "upravljanje", kakor sledi: 

Praksa mest, ki se potegujejo za naziv EPK, je, da njihovi mestni sveti kot najvisji 
organi odlocanja sprejmejo tudi odlocitev 0 kandidaturi. To pomeni, da mesto, ki 
kandidira, zadostuje merilu »izvedbenih zmogljivosti« (angl. capacity to deliver) kot 
enemu izmed sestih kljucnih meril za ocenjevanje prijav. Politicna podpora je zelo 

pomembno merilo za pridobitev tega naslova. 

Postopek (casovnica) kandidature je naslednji: 

• 30. november 2019: rok za oddajo izjave mesta vlagatelja - uradno pismo 0 

vkljucitvi, ki mora biti poslano na Ministrstvo za kulturo 

31. december 2019: rok za oddajo prijave (BID BOOKA) na Ministrstvo za kulturo 

v slovenskem in angleskem jeziku 

• februar/marec 2020: predstavitev kandidature (BID BOOKA) in razgovor z 

delegacijo vsakega mesta pred mednarodnim svetom ocenjevalcev (faza 

predizbora) 

• do konca 2020: dopolnitev in konkretizacija BID BOOKA (priprava na fazo 

koncnega izbora) 

• konec leta 2020 ali zacetek 2021: razglasitev zmagovalca 

• 2021 - 2024: faza priprave na EPK 

• 2025: leta EPK 

Strokovni svet oz. komisija: 
Strokovni svet, svet neodvisnih strokovnjakov, se ustanovi za spremljanje in 
izvajanje postopkov izbora; 
svet sestavlja do najvec dvanajst clanov. Deset strokovnih clanov imenujejo 
evropske institucije in organi, dva pa lahko imenuje Ministrstvo za kulturo v po
svetovanju z Evropsko komisijo. 

Ciani sveta so drzavljani Evropske unije, ki niso v dejanskem ali morebitnem 

navzkrizju z interesi posameznih mest kandidatov, imajo veliko izkusenj ter 
strokovnega znanja 5 podrocja kulture, kulturnega razvoja mest ali organizacije 

dogodka Evropska prestolnica kulture ali mednarodnih kulturnih dogodkov 
podobnega obsega in ravni. 



• Svet izda poroCilo 0 izboru. 
• Republika Siovenija na podlagi priporocila sveta imenuje eno mesto in 0 tem 

imenovanju obvesti Evropski parlament, Svet, Evropsko komisijo in Odbor regij. 

• Svet priporoci Evropski komisiji, naj nagrado Meline Mercouri dodeli temu 
mestu. 
Ko je bilo mesto uradno imenovano, lahko Evropska komisija na podlagi tega 
priporocila dodeli nagrado Meline Mercouri v visini 1.500.000 evrov. 

Kandidatura Kranja za EPK 2025 in priprava BID BOOKA sovpadata 5 

pripravo kljucnih strategij za razvoj mesta in regije: 

• LOKALNI PROGRAM KULTURE 

• REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM 2021-2027 

• DOPOLNITEV TRAJNOSTNE URBANE STRATEGIJE 

• STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA 

• BID BOOK 

Kandidatura Kranja z Gorenjsko je priloinost za: 
• regeneracijo mest in povezovanje mest v regiji 
• dvig mednarodnega profila mest in regije 
• krepitev podobe mest v oceh njihovih prebivalcev 
• prepih novega zivljenja v kulturi mesta in regije 
• iskanje ravnotezja med ekonomskimi in ekoloskimi vplivi 
• spodbujanje okoljske ozavescenosti v regiji 
• spodbujanje dialoga 0 decentralizaciji in regionalizaciji 

POUDARKI: 

mreze: 
Ustvarjamo trajne kulturne mreze med gorenjskimi mesti in institucijami ter med 
kulturnim sektorjem v Kranju in njegovimi partnerji v mednarodnem prostoru. 

infrastruktura: 
Revitaliziramo obstojece objekte kulturne in industrijske dediscine. Namen ni graditi 
na novo, pac pa obnoviti in oziviti obstojece. 

podoba: 
Kulturni profil utemeljimo na povezovanju dediscine in sodobnih kulturnih in 

kreativnih praks. 



vsebina: 
Vsebinski okvir pluje okoli zavedanja 0 pomenu Save za oblikovanje naravnih, 
druzbenih, industrijskih in kulturnih prostorov. Vanj vkljucujemo kulturni sektor pa 

tudi turisticne, okoljske in gospodarske akterje z namenom nadgradnje obstojecih in 
prototipiranja novih vsebin. 

sirina: 
Gorenjsko povezemo s sirso regijo, ki vkljucuje prostorsko bliznje dele Avstrije, 
Italije in Hrvaske ter zgodovinsko povezana mesta. 

REALIZACIJA POTENCIALOV, KI 50 ZDRUZENI V 
PROGRAMIH, BO MOZNA OB 5PODBUJANJU 
50DELOVANJA IN AMBICIOZNEGA RAZMISLJANJA 

KAKO? 
Oa postanemo zelena kulturna regija, moramo osnovati tri temeljne podporne 
programe: 

• PROGRAME URBANE PRENOVE, 
• CENTER SOCIALNIH IN MATERIALNIH INOVACIJ in 
• PRESERNOVE REZIDENCE. 

Da postanemo z enoletnim umetniskim programom leta 2025 mednarodno in 
lokalno zanimiva kulturna destinacija, moramo razviti tri temeljne programe: 

• PIONIRSKO MESTO, 
• PROSTORI CUDENJAin 
• BIENALE TEKSTILNIH UMETNOSTI. 

ZELENA KULTURNA REGIJA 
Predvideva sprejetje strategije in predvsem akcijskega nacrta razvoja Mestne obcine 
Kranj in tistih gorenjskih obcin, ki kulturo vidijo kot gonilo preobrazbe mesta in regije 
v sodobno in perspektivno okolje za prebivalstvo, obcinstva in turizem. 



VEe 0 SKLOPIH 

Navedene sklope je treba razumeti kot konceptualne okvirje, ki se vsebinsko 

nanasajo na strateske cilje Kranja in Gorenjske, kriterije EPK in teznje kulturnega 
sektorja v Kranju in na Gorenjskem. V predizboru bomo predstavili koncept in 

vsebinski okvir, v nadaljevanju pa bomo v te ideje in v zastavljeno smer konkretno 
vkljueevali nadgradnje obstojeeih programov in nove ideje kranjskih in gorenjskih 
institucij kulturno-kreativnega sektorja. 

• CENTER URBANE PRENOVE 
Urbane izzive lokalnih mest povezujemo z izzivi evropskih mest in se vpenjamo v 
ambiciozno in trajnostno naravnane mreze EU. Z lokalnim znanjem in izkusnjami 
oblikujemo nove modele prenove, spodbujamo teorijo in jo preizkusamo v praksi, 

stratesko umeseamo vsebine v projekte prenove in omogoeamo participacijo 
prebivalcev z vkljueevanjem v kulturne in druzbene vsebine. 

• CENTER SOCIALNIH IN MATERIALNIH INOVACIJ 
Center postane stiena toeka Kranja in Gorenjske za razvoj znanosti in umetn osti. V 

programu povezujemo koncepte pametnih mest s civilnimi pobudami ter 
vkljueujemo lokalna in mednarodna podjetja, univerzitetne in solske programe, 
kulturne institucije, nevladne organizacije in skupnosti. Lahko kultura uvaja 
izboljsave na socialnem podroeju? 

• PRESERNOVE REZIDENCE 
Danasnjo podobo najveejega slovenskega pesnika spremenimo v pojem vrhunske 

umetnosti. Po njem poimenovan podporni program umetniskih in raziskovalnih 

rezidenc predstavlja povezovalni elen med obstojeeimi in novimi rezidenenimi 

projekti in med Presernovimi institucijami ter predstavlja stik z drzavnimi in 
mednarodnimi mrezami. Prek rezidenc in sodelovanj gostujoeih umetnikov 
spodbujamo svezino, prenos znanja, vpetost v mednarodni prostor. 

• PIONIRSKO MESTO 
Z domiselnim vzgojno-izobrazevalnim programom vkljueujemo v soustvarjanje 

podobe mesta razliene otroske in mladinske publike. Kranj je pionirsko mesto 

fotografije in filma. Z ustvarjalnimi skupnostmi bomo spodbujali nove izume in 
inovacije tudiskozi drugo medijsko dediseino in jo s pomoejo medijske arheologije in 
tehnologij, ki nas obkrozajo, predstavljali na digitalnih platformah, v fizicnem 

prostoru in preko skupnostnih akcij. 

• BIENALE TEKSTILNIH UMETNOSTI 
Povezovanje dediseine tekstilne industrije ter tehniene industrijske dediseine, 

povezovanje izobrazevanja, industrije, kreativne in umetniske skupnosti, 

prebivalstva regije; oblikovanje kulturnega profila mesta in regije skozi tekstil. 



• PROSTORI CU DENJA 
Program vzpostavlja odnose z naravno dediscino, pri kateri glavno vlogo igrajo 
naravni ekosistemi, Sava in Kokra, porecje Donave, alpske doline, zivalski in 

rastlinski habitati, prostori bivanja. Gre za oblikovanje senzoricnih prostorskih 
ambientov po vsej Gorenjski s skupno zgodbo, ki nam omogoca, da skozi 
umetniske instalacije in spremljajoce projekte oblikujemo in vzdrzujemo idejo 0 

trajnostnem razvoju alpske regije. 

Naziv Evropska prestolnica kulture je priloznost za Kranj ter vso Gorenjsko in njene 
prebivalce, ki se pojavi Ie enkrat na okrog 15 let. Kranj si zasluzi postati evropska 
prestolnica kulture in Gorenjska si zasluzi postati evropska regija kulture. 

Kontakti: 
www.kranj2025.eu 
https://www.facebook.com/kranj2025/ 

predsednik komisije Kranj 2025 
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~ MESTNA OBCINA KRANJ 
:t..-

Stevilka: 
Datum: 

Zadeva: 

900-16/2018-6-(52/04) 
17.10.2018 

Sklep 

Me.tnlsvet 

Siovenski trg 1, 4000 Kran) 
T: 04 2373 119 F: 04 2373 106 
E: mok@kran l.sl 5: www.kraol.sl 

Zveza: 41. seja Mestnega sveta Mestne obcine Kranj z dne 17. 10. 2018 

Mestni svet Mestne obcine Kranj je na svoji 41. redni seji, dne 17. 10. 2018, po obravnavanju tocke »Sklep 0 

kandidaturi Mestne obcine Kranj za naziv Evropska prestolnica kulture v letu 2025« sprejel naslednji 

SKLEP: 

Mestni svet Mestne obcine Kranj sprejema sklep 0 kandldaturi Mestne obcine Kranj za naziv Evropska prestolnica 
kulture leta 2025. 

Poslano: 
Urad za druzbene dejavnosti, 2x 
Kabinet zupana 

Bostjan Trilar 
Zupan ~ 





~ MESTNA OBCINA KRANJ 

Stevilka: 
Datum: 

610-29/2018-2-(47/12) 
12.2.2019 

Zupan 

Siovenski t rC 1, 4000 KranJ 
T: 04 2373 161 F: 04 2373167 
E: mok@kranl.Si S: www.kranl .sl 

V skladu s 13. toeko 39. elena Statuta Mestne obcine Kranj (Uradni list RS, 5t. 30/17 - UPB-l) zupan Mestne 
obeine Kranj izdaja 

SKLEP 
o imenovanju Projektne skupine Kranj 2025 za EPK 

1. Imenovanje projektne skupine: 
V Projektno skupino Kranj 2025 za EPK (v nadaljevanju : projektna skupina) za pripravo prijave 
na razpis za kandidaturo Mestne obcine Kranj za Evropsko prestolnico kulture leta 2025 se 
imenujejo: 
- SELMAN fOROVIC - predsednik, 
- ANA VIZOVI~EK - clanica, 
- TONI CAHUNEK - Clan, 
- ANDREJ URBANC - clan, 
- MOJCA JAGODIC - clanka, 
- ZALA OREL - clanica, 
- MIRJAM DRNOV~~EK - clanka, 
- SREfKO ~TAGAR - clan 
- NEVA VEHOVEC -ILI~IC - tajnica komisije. 

2. Naloge projektne sku pine: 
'pr9jektna skupina je dolzna pripraviti prijavo na razpis za kandidaturo Mestne obcine Kranj za 
Evropsko prestolnico kulture leta 2025. 

3. Na sestanke Projektne skupine se povabi tudi: 
- JANEZ fERNE, 
- mag. rOMAl ~rEFE. 

4. Veljavnost: 
Projektna skupina se imenuje od 5. 2. 2019 do zakljucka projekta. 

Vroeiti: 

- SELMAN COROVIC, Tru arJev trg 10, 4000 Kranj 
- ANA VIZOVISEK, Senicno 126, 4294 Krize 
- ANDREJ URBANC, Tuga Vldmarja 2, 4000 Kranj 
- MOJCA JAGODIC, Maistrov trg 11, 4000 Kranj 
- ZALA OREL, llirska 26, 1000 Ljubljana 
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- MIRJAM DRNOVSCEK, Tat jane Odrove 10, 4000 Kranj 
- SRECKO STAGAR, Podreca 38, 4211 Mavcice, 
- JANEZ CERNE, Zoisova ulica 5, 4000 Kranj, 
- mag. TOMA~ STEFE, Glavni trg 2,4000 Kranj, 
- TONI CAHUNEK, Straziska ulica 17,4000 Kranj 
- NEVA VEHOVEC -ILiCle, Juleta Gabrovska 23,4000 KranJ. 
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