
Ljubljana za Evropsko prestolnico kulture 2025! 
 
 
Leto 2020 se z mnogih vidikov zdi kot labirint negativnih presenečenj, a je za Mestno občino 
Ljubljana in 25 občin Ljubljanske urbane regije tudi leto prelomnih priložnosti za izjemno 
prihodnost. Konec februarja letos, še preden je v Slovenijo zavil novi koronavirus, se je 
Ljubljana z regijsko podporo 25 občin Ljubljanske urbane regije uvrstila v drugi krog 
kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025 (EPK 2025). Končni izbor, v katerem 
Ljubljana pod geslom Kultura dela mesto/ Mesto dela kulturo kandidira še ob Novi Gorici, 
Ptuju in Piranu, bo razglašen 18. decembra letos. Naslov EPK 2025 si bo izbrano slovensko 
mesto delilo z enim od nemških kandidatov. 
 
Evropska prestolnica kulture je najpomembnejša pobuda Evropske unije na področju kulture, 
ki izbranim evropskim mestom vsako leto omogoča, da širšemu evropskemu občinstvu 
predstavijo svojo kulturno dediščino in celotno kulturno ponudbo. In Ljubljana, skupaj z 
regijskimi občinami podpornicami, zagotovo ima pokazati veliko in zlasti - kakovostno. 
Ljubljana si namreč prizadeva spremeniti in optimizirati stanje stvari na področju kulturne in 
umetniške produkcije, o čemer priča tako 11% proračunskih sredstev, namenjenih kulturi, kot 
tudi najnovejši večletni področni strateški dokument na področju kulture, v katerem so 
postavljeni temelji za dejavnosti, ki bi jih uspešna pridobitev naziva EPK 2025 omogočila 
oziroma pospešila. Še več, Z Evropsko prestolnico kulture želi vzpostaviti novo kulturno 
identiteto regije. 
 
Evropska prestolnica kulture pa ob tem ni samo lokalni, marveč tudi nacionalni projekt. To 
pomeni, da kulturo poudarja kot gibalko razvoja pestrega nabora med seboj prepletenih 
življenjskih ravni, vse od turizma, izobraževanja, zdravja, socialne kohezivnosti, varstva okolja 
ipd. Kandidatura Mestne občine Ljubljana ta načela v svojem programu več kot upošteva in 
jih prevaja v vrednoto, ki je ključno vezivo vsake družbene skupnosti in ki služi kot obramba 
pred razdiralnimi političnimi silami in edina lahko izgradi prihodnost, v kakršni želimo živeti: 
solidarnost. 
 
Program LJ 2025, pri oblikovanju katerega sodeluje preko 100 strokovnjakov z najrazličnejših 
področij, iz solidarnosti izpeljuje tudi druga pomembna vodila kandidature, in sicer družbeno 
odgovornost, pravico do zdravega okolja, podnebno pravičnost, vključevanje, naslanja pa se 
tudi na pametnega državljanja, torej, tistega, ki se zaveda prednosti in nevarnosti 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Ob že naštetem je LJ 2025 priložnost tudi za 
uresničevanje drugih razvojnih strateških ciljev mesta in regije, torej, za bogatenje kulturne in 
umetniške ponudbe, še posebej z vrhunskimi mednarodnimi dogodki, za ustvarjanje nove in 
obnavljanje obstoječe infrastrukture, za ustvarjanje delovnih mest, za izboljševanje 
dostopnosti kulture za vse prebivalke in prebivalce v regiji, za krepitev ustvarjalnega 
potenciala umetnikov in umetnic ter tudi za krepitev ekonomskega potenciala kulturnega in 
kreativnega sektorja.  
 
Če bo Ljubljana konec leta v svoji kandidaturi uspešna, bo to zanjo že peti ugledni mednarodni 
naziv, med katerimi je od leta 2015 tudi en stalni, naziv Unescovega mesta literature. Tovrstna 
priznanja so odraz velike, a predvsem pomembne ambicije Ljubljane, da nenehno izboljšuje 
kakovost življenja Ljubljančank in Ljubljančanov ter postane eno odmevnejših evropskih 



središč. Odmevno zlasti zaradi svoje drugačnosti. Zaradi svojih odgovornosti in solidarnosti. 
In zato, ker želi odgovarjati na izzive prihodnosti. Prav zato je pridobitev naziva Evropske 
prestolnice kulture 2025 za Ljubljano in regijo tako pomembna.   
 
Ker optimizacija kulturnih strategij pravzaprav nikdar ni zaključena, vas, Ljubljančanke in 
Ljubljančane ter prebivalke in prebivalce drugih osrednjeslovenskih občin, pozivamo, da 
posredujete svoje predloge in ideje za program Evropske prestolnice kulture 2025. To lahko 
storite bodisi preko spletnega obrazca (https://epk.ljubljana.si/sl/sodelujemo/#contact-
proposition) ali pa na elektronski naslov EPK2025@ljubljana.si.  
 
Še vedno je čas, da postaneš del programa LJ 2025! 
 
 
Več o programu LJ 2025 na https://epk.ljubljana.si/ in 
https://www.facebook.com/Ljubljana2025/ 
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