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Spoštovani gospod župan Janez Magyar, spoštovane občinske svetnice in svetniki! 

 

Zadnji dve leti in pol sem si na povabilo prejšnjega župana g. Balažeka intenzivno prizadeval, da v 

občini Lendava, v pomurski regiji In v širšem slovenskem in regionalnem prostoru vzpostavimo 

pogoje, ki bi Lendavi dajale možnost uspešno kandidirati za prestižni naslov Evropske prestolnice 

kulture 2025. Od samega začetka te zamisli je bilo vsem soudeleženim jasno, da od skupnih 

prizadevanj Lendava in partnerska mesta lahko zgolj pridobijo, ne glede na končni izid kandidature. 

Po eni strani je kultura tisti povezovalni element, ki  lahko združuje jn prepričljivo povezuje 

pripadnike različnih kultur, kar je v primeru Lendave in širše regije nadvse pomembno. Drugič je 

kultura nujni faktor pri vzpostavljanju nekega bolj sodobnega in za življenje bolj atraktivnega 

koncepta kraja in regije. Ljudje, še posebej mlajši, bodo v bodoče morali imezi zadosten motiv, da bi 

ostajali ali pa se celo priseljevali v sicer demografsko  ogrožena območja in številne študije kažejo 

brez vsakega dvoma, da je prav kulturna ponudba nekega kraja pogosto odločujoči faktor za 

migracijske tokove. Kultura je prav tako izjemno pomembna pri ustvarjanju ponudbe in 

prepoznavnosti s turističnega vidika, s stališča infrastrukturne prenove devastiranih mestnih središč, 

šolstva in še bi lahko našteval.  

 

Skupaj s številnimi kolegicami in kolegi smo v preteklih dveh letih prešli dolgo, pogosto nič kaj lahko 

pot. Dosežke in bodoče izzive lahko preberete v obsežnem poročilu našega skupnega dela, ključni so 

zagotovo sprejetje lokalnega programa za kulturo občine Lendava, konstituiranje programskega in 

projektnega sveta EPK, povezovanje s številnimi lokalnimi in tujimi deležniki in zasidranje ideje o 

pomembnosti projekta v lokalnem in vseslovenskem okolju, uspešno povezovanje z deležniki znotraj 

občinske uprave, institucij in civilnega sektorja, uspešno speljan razpis za nove vsebine v letu 2018 in 

izjemno bogato poletno dogajanje v Lendavi 2018.  

 

Pot h kandidaturi Lendave za EPK 2015 je izrazito procesno delo, ki je dobro dokumentirano in bo, v 

kolikor boste z njim nadaljevali, najboljši možni temelj za uspešno kandidaturo Lendave za EPK 2015. 

Prepričan sem, da Lendava ima potencial, da ob ustrezni podpori vas, spoštovani župan, spoštovane 



članice in člani občinskega sveta, uspešno izpelje kandidaturo in vse procese povezovanja in notranje 

organizacijske in identitetne preobrazbe, ki jih taka kandidatura potegne za sabo.  

 

Sam sem od februarja letos predsedoval programskemu svetu EPK, delo, ki sem ga kljub siceršnji 

veliki zasedenosti opravljal po najboljših močeh,  z veseljem in predanostjo. Želim se vam zahvaliti za 

izkazano zaupanje in vas obenem obvestiti o moji odločitvi, da z 31.12 2018 nepreklicno odstopam s 

položaja predsednika programskega sveta in zaključujem moje delo na projektu. Razlogi za odstop so 

izključno osebne narave. Še vnaprej sem na voljo, da z nasveti, informacijami ali kakorkoli drugače 

pomagam mojemu nasledniku. Obenem iz izkušenj vem, da ima kandidatura za EPK smisel le ob 

popolni podpori lokalnih političnih oblasti in širše lokalne skupnosti. Lokalna oblast je prva, ki mora v 

kandidaturi prepoznati svoj interes in smisel. Menim, da je prav, da se v novih političnih konstelacijah 

na novo premisli nadaljnja usoda in pot kandidature Lendave za EPK in da imate odločevalci pri vaših 

nadaljnjih korakih karseda proste roke. Kot rečeno sem osebno prepričan v uspešnost projekta in 

zagotavljam, da je doslej opravljeno delo odlično izhodišče za uspešno nadaljevanje. 

 

Ob tej priliki se vam želim še enkrat zahvaliti. Vsem skupaj voščim dobro, ustvarjalno in kulture polno 

2019. 
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