
 

Predstavitev javnega povabila za izbor 
novih in inovativnih programskih idej LJ EPK 2025 

 

Vabimo vas, da se nam pridružite na javni predstavitvi povabila za izbor programskih idej v okviru kandidature 
Ljubljana Evropska prestolnica kulture 2025, ki bo v petek, 19. junija 2020, ob 18. uri v Domu kulture 
Kamnik (Fužine 10).  
 

Sodeluje tudi vaša občina 
Ljubljana s podporo 25 občin osrednjeslovenske regije kandidira za naziv Evropska prestolnica kulture 2025. 
Med občinami, ki podpirajo kandidaturo, je tudi vaše mesto: Dol pri Ljubljani, Domžale, Kamnik, Komenda, 
Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin in Vodice. Kandidatura predvideva, da se bo 33 odstotkov kulturnega 
in umetniškega programa odvijalo tudi v priključenih občinah. Prav zato je to izjemna priložnost, da se 
umetnice in umetniki, organizacije (javni in zasebni zavodi, društva, …), posameznice in posamezniki s 
svojimi idejami vključite v oblikovanje kulturnega in umetniškega programa.  
 

Povezuje nas solidarnost 
Osrednja tema kandidature Ljubljane je »solidarnost«, katere sestavni deli so dostopnost kulture, 
vključenost (npr. lokalne skupnosti), okoljska pravičnost, aktivno državljanstvo in evropske vrednote. Iščemo 
programske ideje, ki bodo “solidarnost” naslavljale na ravni umetniške ideje, teme, organizacijske forme, 
razvoja produkcijskih modelov ali občinstev ... Zanima nas solidarnost na lokalni, regijski, državni in evropski 
ravni. Zanimajo nas umetniški, kulturni in družbeni izzivi v času epidemije in po njej.  

 
Kakšno prijavo oddati? 

Predstavnika Delovne skupine LJ 2025 bosta predstavila projekt Evropska prestolnica kulture in osrednjo 
temo ljubljanske kandidature. Spregovorila bosta tudi o zasnovi prve prijavne knjige, na podlagi katere se je 
Ljubljana (poleg Nove Gorice, Pirana in Ptuja) uvrstila v končni izbor. Skupaj bomo pregledali prijavni 
obrazec, ki ga morate oddati do 6. julija.  
 

Več informacij 
Povabilo s prijavnim obrazcem najdete na spletni strani Ljubljana EPK 2025: https://epk.ljubljana.si/sl/kul-
novice/drugo-odprto-povabilo-k-oddaji-programskih-idej-za-ljubljano-evropsko-prestolnico-kulture-2025/ 
 
Da boste lahko prijavili novo, ambiciozno in razvojno idejo, vas vabimo k branju prve prijavne knjige 
Ljubljana EPK 2025: https://epk.ljubljana.si/assets/Novice/Bidbook/LJ-2025-slo-v2.pdf 
 
Veselimo se srečanja z vami, radi bi slišali vaše predloge, kako skupaj »zgraditi« solidarno mesto prihodnosti 
in »oblikovati« kulturno identiteto naše regije. 
 
 

 

Prijave na predstavitev 
Zaradi varnostnih ukrepov in omejitve sedežev v dvorani vas prosimo, da do četrtka, 18. 6. 2020, svojo 

udeležbo potrdite na e-naslovu: dusan.dovc@domkulture.org. 

 

Zahvala: 
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