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Program kulture v Mestni obcini Kranj 2015-2020 - dopolnitev

1. PRAVNI TEMEU
Pravne temelje za sprejem Programa kulture v Mestni obcini Kranj 2015-2020 predstavlja:
14. clen Zakona 0 uresniCevanju javnega in teresa za kulturo (Uradni list RS, st. 77/07,56/08,4/10,
20/11, 111/13,68/16, 16/17),
22. clen Statuta Mestne obcine Kranj (Uradni list RS, sl. 30/17 UPB1).

2. DCENA 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. Sprejetemu Programu kulture je sledila sprememba v letu 2017.
Ministrstvo za kulturo bo do konca leta 2018 ali pa v zacetku leta 2019 objavilo razpis za naziv Evropska
prestolnica kulture za leta 2025. Mestna obcina Kranj zeli kandidirati za naziv, zato je potrebno dopolniti
Program kulture Mestne obcine Kranj 2015-2020.
3. RAZLDGIIN CIUI ZA SPREJEM SKLEPA
Mestna obCina Kranj ima veljaven Program kulture 2015-2020. Z dopolnitvijo Programa kulture v Mestni
obCini Kranj 2015-2020 zelimo opredeliti cilje, ukrepe in kazalce kot pogoj za kandidiranje Mestne obcine
Kranj za Evropsko prestolnico kulture 2025.
4. PDGLAVITNE RESITVE
Dopolnitev strateskega dokumenta Program kulture v Mestni obi'ini Kranj 2015-2020 vsebuje novo, 12.
poglavje, ki se glasi:
»12. KANDIDATURA MESTNE OBCINE KRANJ ZA PRIDOBITEV NAZIVA EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE
LETA 2025
Evropske prestolnice kulture so eden najbolj znanih projektov Evropske skupnosti. Projekt se je pricelleta
1985 na pobudo grske ministrice za kulturo Meline Mercouri. Zamisel tega panevropskega kulturnega
projekta temelji na izhodiscu, da je potrebno v sredisce kulturnega zivljenja Evrope postaviti mesta.
Evropske prestolnice kulture s kulturo in umetnostjo izboljsujejo kakovost Zivljenja v teh mestih in krepi
obcutek za skupnost ter povezanosl. Mescani se vkljucujejo v veCietne priprave in izvedbene aktivnosti, s
cimer prevzemajo pomembnejso in aktivnejso vlogo pri razvoju in kulturnem izrazu svojega mesta.
Pridobitev naziva EPK 2025 je priloznost za regeneracijo mesta, dvig prepoznavnosti mesta, siritev podobe
mesta v oceh svojih prebivalcev, spodbujanje turizma in priloznost za prevetritev kulturne ponudbe v
mestu in omogoca vecjo mednarodno prepoznavnost Kranja.
Vloga za kandidaturo bo pripravljena v koordinaciji Urada za druibene dejavnosti Mestne obcine Kranj in
Projektne sku pine Kranj 2025 za EPK.
liZ

CIUI, UKREPIIN KAZALCI:
Cilj 46: Pridobitev naziva EPK za leta 2025
ustanovitev projektne sku pine za vodenje projekta Evropske prestolnice kulture, organizacija
lokusnih sku pin, organizacija strokovnih srecanj, organizacija regijskih srecanj)
(2018-2020: se ze izvaja);
solinanciranje projektov in programov za namen promocije kandidature
(2019-2020);
promocija kandidature, izdelava celostne gralicne podobe in izdelava prijave
(2018·2020);
nova partnerstva pri skupnih nastopih in projektih EU
(2018 - 2019: vsaj 5 novih partnerjev).«
5. FINANCNE IN DRUGE POSLEDICE
Dopolnitev Programa kulture v Mestni obcini Kranj 2015-2020 ne se prinasa linancne posledice. Financne
in druge posledice bode mane sele, ko bode mani razpisni pogoji Ministrstva za kulturo.

Mestnemu svetu Mestne obCine Kranj predlagam v sprejem naslednji
SKLEP:
Sprejme se Program kulture v Mestni obcini Kranj 2015-2020 - dopolnitev.
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