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POVZETEK 

 
Ta študija je odgovor na poziv Evropskega parlamenta k celoviti oceni dolgoročnih učinkov 

organizacije programa EPK. Njen glavni cilj je preučiti obsežno gradivo, objavljeno o 

evropskih prestolnicah kulture, da bi: prepoznali najpogostejše strategije uspešnosti, 

preučili dokaze o vplivih in dolgoročnih učinkih s kulturnega, gospodarskega, družbenega in 

političnega vidika ter razumeli glavne ponavljajoče se izzive. 

 

Ključne ugotovitve 

Zgodovina in razvoj 

 

Širjenje operativnega in zakonodajnega okvira za program EPK na ravni EU lahko razdelimo 

v tri faze.  

 

 V 1. fazi (1985–1996) se je podeljevanje naziva štelo za medvladno dejavnost in zanj ni 

bilo zakonodajnega okvira. Mesta so predlagale države članice same, večina pa ni imela 

časa za financiranje ali razvijanje specifičnih pobud za EPK. 

 

 2. faza (1997–2004) je uvedla merila izbora in od leta 1998 naprej tudi roke prijave, 

kar je močno okrepilo ambicije mest in njihove zmogljivosti za načrtovanje, usmerjeno 

v EPK. Program je z vključitvijo v glavne kulturne programe EU pridobil tudi večji ugled. 

 

 3. faza (2005–2019) je s seboj prinesla prvi zakonodajni okvir za program, ki je postal 

ukrep Skupnosti s formalnimi merili za evropsko razsežnost. V tem obdobju so bili 

procesi izbire, spremljanja in ocenjevanja pojasnjeni in okrepljeni.  

 

Leta 2013 so Evropski parlament, Svet ministrov in Evropska komisija posodobili 

zakonodajni okvir za naslednjo fazo EPK za obdobje od leta 2020 do leta 2033. 

 

Pristopi h kandidaturi 

 

Z naraščajočim ugledom programa po vsej Evropi je tudi sam proces kandidature postal 

vidna faza programa, pri čemer se mnoga mesta zdaj vneto potegujejo za nacionalno 

imenovanje. 

 

Kar zadeva splošno vizijo, uspešni kandidati kot najpogostejše cilje navajajo krepitev 

zmogljivosti in ambicij kulturnega sektorja v mestih, ki gostijo program, ter izboljšanje 

prepoznavnosti mesta in njegove kulturne privlačnosti. Drugi cilj, ki ga izpostavljajo 

uspešne kandidatke, je uporaba EPK kot spodbude za uresničevanje ciljev gospodarskega in 

družbenega razvoja. 

 

Najširše priznane prednosti uspešnih kandidatur so široko posvetovanje z deležniki in široka 

podpora kandidaturi, predlagana raven naložb in umetniški program visoke kakovosti. Kljub 

temu pa je pogosta pomanjkljivost kandidatur odsotnost močne evropske razsežnosti. 
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Pristopi k izvedbi in strategije za uspešnost 

 

Postopna profesionalizacija postopka organizacije je pripeljala do skupnih strategij za 

uspešnost, ki so zdaj opazne v večini mest. Nekateri najopaznejši pristopi vključujejo:  

 

 razvoj ambiciozne vizije preoblikovanja mesta z uporabo EPK kot spodbude za kulturne 

in družbene spremembe ter spremembe v podobi mesta; 

 

 uporabo EPK za pospeševanje medsektorskih načrtov, usmerjenih v umeščanje ali 

spremembo umestitve mesta in občasno tudi okoliške regije; 

 

 ustvarjanje uravnoteženega razpona tematskih dejavnosti tekom leta, pogosto v obliki 

jasno razmejenih obdobij, kar pomaga pri razporejanju virov in usklajevanju trženjskih 

prednostnih nalog; 

 

 hitro rast temeljnih dejavnosti in nato trajna prizadevanja za pritegovanje čim 

različnejših občinstev ob podpori strateških in izdatno financiranih družbenih 

programov. 

 

Te skupne značilnosti razkrivajo „slog EPK“, ki bi lahko imel koristi od formalnega 

preoblikovanja v skupno „strokovno znanje EPK“, kar bi omogočilo še učinkovitejši prenos 

znanja. 

 

Učinki in vplivi 

 
Čeprav je širjenje ciljev evropskih prestolnic kulture pripeljalo do večjega obsega in 

razsežnosti vplivov, o katerih mesta poročajo, te trditve niso vedno podprte z dokazi. 

Področja pozitivnega vpliva, za katera je na voljo več dokazov, so med drugim naslednja: 

 

Kulturni vplivi in vplivi na podobo mesta 

 

 Program ima lahko opazen učinek na krepitev mrež, ustvarjanje novih možnosti za 

sodelovanje, spodbujanje nadaljevanja začetega dela ter krepitev zmogljivosti in 

ambicij kulturnega sektorja. 

 

 Mnoge evropske prestolnice kulture z nizko (ali celo negativno) podobo so to podobo 

izboljšale in se uspešno na novo uveljavile kot kulturna središča. 

 

Družbeni vplivi 

 

 Najopaznejši pozitivni družbeni vpliv programa je njegov učinek na podobo mesta v 

očeh lokalnih prebivalcev in na njihov občutek ponosa. 

 

 Drugi vključujejo diverzifikacijo in rast kulturnega občinstva v letu, ko mesto nosi naziv 

evropske prestolnice kulture. 

 

Gospodarski vplivi 

 
 Program je imel v velikem deležu mest občuten učinek na trenutne in srednjeročne 

turistične trende, ti trendi pa lahko pomembno vplivajo na gospodarstvo mesta. 
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Vplive na drugih področjih je težko dokazati, kar je delno posledica dejstva, da so ustrezne 

metodologije za zajemanje teh vplivov kompleksnejše. Zaradi razvoja novih tehnik za 

vključevanje skupnosti (npr. prostovoljstvo in priložnosti za usposabljanje) je tovrstno 

vključevanje eno od področij vpliva EPK, ki se bo v prihodnosti verjetno še naprej razvijalo. 

Evropska razsežnost je drugo področje, kjer so možnosti za večji vpliv, zlasti od uvedbe 

izpopolnjenih meril in večje podpore v smislu spremljanja. 

 

Izzivi in ovire 

 

Zgodnji izzivi, ki so bili zaradi zakonskega urejanja, profesionalizacije in pridobljenih 

izkušenj že v glavnem premagani, so med drugim:  

 

 pomanjkljivo načrtovanje ali šibki pristopi v smislu trajnosti; 

 

 nedosledna komunikacija ter pomanjkljive strategije trženja in upravljanja blagovnih 

znamk.  

 

Sčasoma so se pojavili še drugi izzivi ali pa stari še niso bili preseženi, na primer:  

 

 zmožnost EPK, da predlaga jasno vizijo, s katero se lokalna javnost lahko poistoveti;  

 

 ustrezno uravnovešanje kulturnih, družbenih in gospodarskih načrtov. 

 

Posebej opazen izziv je zahteva po evropski razsežnosti (kljub širjenju spremljanja in 

ocenjevanja, ki ju financira EU), saj evropske prestolnice kulture redko izpolnijo obljube, 

podane v kandidaturi, oziroma težko dokazujejo uspešnost zaradi že znane neustreznosti 

mehanizmov za zajemanje podatkov na tem področju, lokalni načrti pa prevladajo nad 

mednarodnimi težnjami. 

 

Naslednja velika ovira je formalen prenos znanja med evropskimi prestolnicami kulture. 

Neformalne mreže organizatorjev EPK so dragocen vir izkušenj iz prve roke in od leta 2005 

narašča število objavljenih raziskav, pri katerih so bile pogosto uporabljene primerjalne 

študije. Toda pri večini ocen ni kontinuitete, kakovost in primerljivost razpoložljivih dokazov 

pa sta na splošno slabi. 

 

Sklepi in priporočila 

 
Program EPK je zrel mednarodni dogodek, ki je zmožen oblikovati trende v organizaciji 

velikih kulturnih dogodkov, toda za izračun njegove dejanske vrednosti je potrebna bolje 

usklajena ocena. Nekatera ključna priporočila študije so: 



Oddelek za politiko B: strukturna in kohezijska politika 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 6 

 

Za organizatorje EPK: 

 Kulturne ambicije, o katerih se sporazumejo ključni deležniki, je treba postaviti v samo 

središče jasne vizije EPK in jih bodisi povezati z obstoječimi kulturnimi strategijami 

bodisi EPK uporabiti kot izhodišče za novo kulturno strategijo.  

 

 Zagotoviti je treba, da bo osrednja delovna skupina razumela to vizijo, preden je 

posredovana širši javnosti, ob tem pa se izogniti ustvarjanju nerealnih pričakovanj 

javnosti. 

 

 Lokalne politike je treba postaviti v položaj zagovornikov EPK, v sami izvedbi pa naj ne 

sodelujejo, zagotoviti je treba javno preglednost ter umetniško neodvisnost uravnotežiti 

s potrebo po vključevanju in zastopanosti različnih segmentov družbe.  

 

 Sprejeti je treba dejstvo, da različne faze dogodka morda zahtevajo različne veščine, in 

vnaprej načrtovati ukrepe ob morebitni izgubi osebja. 

 

 Podpreti je treba  vzpostavitev dediščine EPK z imenovanjem prehodne delovne skupine 

za upravljanje njene vrnitve v roke mestnih deležnikov po koncu dogodka. 

 

 Sprožiti je treba lokalno razpravo o vrednosti evropske razsežnosti in preučiti razmerja 

med lokalno in evropsko kulturo, namesto da se zanju pripravljajo ločeni programi. 

 

 

Za organizatorje in raziskovalce EPK: 

 Podpreti je treba prenos znanja z zagotavljanjem visokokakovostnih podatkov na 

podlagi sklopa skupnih kazalnikov, ki jih opredeli Komisija. 

 

 

Za Evropsko komisijo: 

 Spodbujati je treba kontinuiteto osebja EPK in svetovati, naj ključno osebje ostane na 

položaju še od šest do dvanajst mesecev po dogodku, obenem pa ohraniti pripravljenost 

na spremembe, ki zagotavljajo ustrezne veščine v vsaki fazi procesa organizacije EPK. 

 

 Pripraviti je treba sklop skupnih kazalnikov in skupen okvir za zbiranje podatkov.  

 

 Premisliti je treba o dodelitvi dela sredstev EU za raziskovanje EPK, da bodo vsi podatki 

evropskih prestolnic kulture vsebovali vidike, pomembne za širši vpliv in dediščino 

programa, ki bosta presegala lokalno okolje. 

 

 Prizadevati si je treba za centraliziran dokumentacijski center EPK za zanesljivo 

arhiviranje podatkov. 

 

 

Za Evropsko komisijo, Parlament in Svet: 

 Preoblikovati je treba uradna priporočila, da težnje po neodvisnosti od politike ne bodo 

povzročile distanciranja politike. 

 

 Sedanja merila za evropsko razsežnost je treba dopolniti s spodbudami za sprožanje 

javnih razprav. 

 

 Priporočiti je treba širši sklop kazalnikov v zvezi z evropsko razsežnostjo in zahtevati 

kvantitativno in kvalitativno poročilo o ustreznih izidih.  

 


