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Sklep 0 kandidaturi Mestne obcine Kranj za naziv Evropska prestolnica 
kulture v letu 2025 

1. PRAVNI TEMEU 
Pravne temelje za sprejem Sklepa 0 kandidaturi Mestne obcine Kranj za naziv Evropska prestolnica kulture 
v letu 2025 predstavlja: 

22. Clen Statuta Mestne obcine Kranj (Uradni list RS, st. 30/17 UPB1). 

2. OCENA STANJA 
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 bil noveliran v letu 2017 ter v letu 2018 dopolnjen z 12. 
poglavjem »Kandidatura Mestne obcine Kranj za pridobitev naziva evropska prestolnica kulture 2025«. 

3. RAZLOGIIN CIUI ZA SPREJEM SKLEPA 
Mestna obCina Kranj ima v dokumentu Trajnostna urbana strategija Mestne obCine Kranj 2030 v 
tematskem podrocju 5: Kranj, livahno mesto kot cilj dvigniti prepoznavnost Kranja kot turisticne 
destinacije in sredisce kulturne ustvarjalnosti. MO Kranj prepoznava kulturno dejavnost kot perspektivno 
dejavnost, ki izkorisca vse potenciale, ki jih nudijo lokacija in kulturna dediscina, zmogljivost kulturnih 
doselkov, znanje in kadre javnih kulturnih zavodov, mnolico kulturnih dogodkov ter kulturno vzgojo. 

Ministrstvo za kulturo R5 bo do konca leta 2018 ali v zacetku leta 2019 objavilo razpis za Evropsko 
prestolnico kulture. Evropske prestolnice kulture so eden najbolj znanih projektov Evropske skupnosti. 
Projekt se je pricel leta 1985 na pobudo grske ministrice za kulturo Meline Mercouri. Zamisel tega 
panevropskega kulturnega projekta temelji na izhodiscu, da je potrebno v sredisce kulturnega livljenja 
Evrope postaviti mesta. Evropske prestolnice kulture s kulturo in umetnostjO izboljsujejo kakovost livljenja 
v teh mestih in krepijo obcutek za skupnost ter povezanost. Mescani se vkljucujejo v vecletne 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 priloznost za prenovo urbanih centrov, dvig kreativnosti, dotok novih obiskovalcev in visjo 
mednarodno prepoznavnost. 

Cilj Mestne obcine Kranj je, da se ob objavi razpisa Ministrstva za kulturo, vloli kandidaturo za naziv 
Evropska prestolnica kulture 2025. 

4. POGLAVITNE RESITVE 
Poglavitna resitev je sprejetje sklepa, da se Mestni obcini Kranj omogoCi kandidiranje za naziv Evropska 
prestolnica kulture 2025. Stem bo Mestna obcina Kranj izpolnila cilj Programa kulture MO Kranj 2015-
2020 in Trajnostne urbane strategije MO Kranj. Namen kandidature Kranja za Evropsko prestolnico kulture 
je opozoriti na bogastvo in raznolikost evropskih kultur ter njihove skupne znacilnosti, kakor tudi 
spodbuditi boljse medsebojno razumevanje med evropskimi drlavljani in spodbujati prispevek kulture k 
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dolgorocnemu razvoju mes!. Evropska prestolnica kllltlire je predvsem priloznost za regeneracijo mesta, 
dvig prepoznavnosti mesta, siritev podobe mesta v oceh svojih prebivalcev, spodbujanje turizma in 
priloznost za prevetritev kulturne ponudbe v mestu. 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 regijsko sredisce Gorenjske. 

5. FINANCNE IN DRUGE POSlEDICE 
Ocenjeni stroski za kandidaturo bode znani sele iz objave razpisa za izbiro mesta Ministrstva za kulturo RS 
za naziv EPK 2015, ki je predviden konec tega leta oz. v zacetku leta 2019. 

Mestnemu svetu Mestne obCine Kranj predlagam v sprejem naslednji 

SKlEP: 

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

Nada Bogataj Krzan 
Vodja Urada za druzbene dejavnosti 
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