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KAJ 
Evropska prestolnica kulture – največji 
projekt Evropske unije na področju kulture

Evropska prestolnica kulture (EPK) 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. 

Njeni začetki segajo v leto 1985, ko so na predlog takratne grške 
ministrice za kulturo Meline Mercouri evropski ministri za kulturo 
sprejeli resolucijo o letni organizaciji »evropskega mesta kulture«. 
Pozneje je bila le-ta preimenovana v »evropsko prestolnico kulture«. 

Temeljni cilj programa EPK je poudarjanje bogastva in 
raznolikosti evropskih kultur ter skupne kulturne dediščine, 
kakor tudi spodbujanje medkulturnega dialoga in večanje 
medsebojnega razumevanja med evropskimi državljani.

18 državnih prestolnic je doslej nosilo naziv EPK

Od leta 1985 do danes je naziv EPK nosilo 60 mest, med njimi 
18 državnih prestolnic: Atene 1985, Amsterdam 1987, Berlin 
1988, Pariz 1989, Dublin 1991, Madrid 1992, Lizbona 1994, 
Luksemburg 1995 in 2007, Kopenhagen 1996, Stockholm 
1998, Bruselj 2000, Helsinki 2000, Reykjavik 2000, Praga 
2000, Vilna 2009, Talin 2011, Riga 2014 in Valetta 2018. 



KAKO
Postopek izbora mesta za naziv EPK 2025

22. 2. 2019 Ministrstvo za kulturo RS je objavilo 
razpis za oddajo prijav za EPK 2025

31. 12. 2019 Rok za oddajo prijav 

 Ministrstvo je pristojno za 
organizacijo in upravljanje 
razpisa, medtem ko je mednarodni 
strokovni svet pristojen za izpeljavo 
izbirnega postopka. Ministrstvo bo 
imenovalo dva člana tega sveta. 

Februar 2020 Odločitev panela o ožjem izboru 

December 2020  Odločitev o mestu, ki bo Evropska 
prestolnica kulture 2025.

Izbrano slovensko in nemško mesto 
bosta leta 2025 nosili naziv EPK

EU je določila kronološki vrstni red držav, ki 
imajo pravico gostiti dogodek EPK od leta 2020 
do leta 2033. Izbrano slovensko mesto si bo 
naziv delilo z enim od nemških mest kandidatov: 
Magdeburg, Nürnberg, Dresden, Chemnitz, 
Hildesheim, Hannover, Gera in Zittau.



KDO
Številni vrhunski strokovnjaki so vključeni 
v pripravo ljubljanske kandidature

Kulturni program in celotna prijava, s katero se Mestna občina 
Ljubljana in 25 občin Ljubljanske urbane regije potegujejo 
za naziv EPK 2025, nastaja v tesnem sodelovanju mestnih, 
regionalnih in nacionalnih javnih zavodov na področju 
kulture, nevladnih kulturnih organizacij, ljubiteljskih 
kulturnih društev, organizacij s področja kulturnih in 
kreativnih industrij, samostojnih umetnikov in drugih akterjev 
kulturnega življenja. Še več, v oblikovanje programa in prijave 
so aktivno vključene tudi druge institucije, organizacije in 
posamezniki, ki delujejo na področjih turizma, izobraževanja, 
socialnega varstva, varstva okolja, dela z manjšinami itn. 

Delovna skupina za pripravo kandidature:
Nina Peče Grilc (vodja), Davor Buinjac, dr. Aidan Cerar, 
Vuk Ćosić, Dušan Dovč, dr. Uroš Grilc, Simon Kardum, 
Marko Maršićević, Blaž Peršin, dr. Sabina Popit.

Programski svet:
Igor Bašin , dr. Andrej Blatnik, dr. Petra Černe 
Oven, dr. Aleš Črnič, mag. Mateja Demšič, Nevenka 
Koprivšek, Janez Pipan, dr. Tanja Roženbergar.

Častni odbor:
Zoran Janković, dr. Karpo Godina, Tjaša Ficko, Lučka Kajfež 
Bogataj, dr. Matjaž Kmecl, prof. Janez Koželj, Marta Kos, 
Vlado Kreslin, Svetlana Makarovič, dr. Oto Luthar, prof. dr. 
Igor Papič, dr. Iztok Simoniti, Nejc Smole , dr. Peter Verlič.

Pri pripravi kandidature sodeluje še 66 uglednih strokovnjakov 
in strokovnjakinj v devetih fokusnih skupinah. 



S KOM
Široka in močna politična podpora ter trdna 
zaveza lokalnih in regionalnih organov

21. 3. 2016 Mestni svet MOL je soglasno sprejel Strategijo 
razvoja kulture v MOL 2016-2019, v kateri 
je kandidatura za pridobitev naziva EPK 
2025 definirana kot eden izmed ključnih 
strateških ciljev MOL na področju kulture

16. 4. 2018  Mestni svet MOL je soglasno sprejel sklep, da 
Mestna občina Ljubljana kandidira za naziv 
Evropska prestolnica kulture v letu 2025

11. 7. 2019 Svet Ljubljanske urbane regije je soglasno 
sprejel sklep o podpori h kandidaturi 
MOL za pridobitev naziva EPK 2025.

13. 9. 2019 Župani 26 občin Ljubljanske urbane 
regije so podpisali sporazum o 
sodelovanju pri projektu EPK 2025

20. 9. 2019 Objavljeno je Odprto povabilo k 
oddaji programskih idej za Ljubljano 
Evropsko prestolnico kulture 2025



CILJ
EPK 2025 kot priložnost za uresničevanje 
strateških razvojnih ciljev mesta in regije:

 × bogatimo kulturno ponudbo 
z novimi programskimi 
vsebinami, zlasti z vrhunskimi 
mednarodnimi umetniškimi 
dogodki in izmenjavami,

 × ustvarjamo nove povezave 
kulture s področji 
okolja, zdravja, sociale, 
izobraževanja in športa,

 × ustvarjamo novo in 
obnavljamo obstoječo 
kulturno infrastrukturo,

 × krepimo ustvarjalne 
potenciale naših 
umetnikov in umetnic 
ter tudi ekonomske 
potenciale kulturnega in 
kreativnega sektorja,

 × večamo mednarodno 
prepoznavnost Ljubljane 
in celotne regije, 

 × izboljšujemo dostopnost 
kakovostne kulture za vse 
prebivalce in prebivalke 
Ljubljane in regije,

 × ustvarjamo nova 
delovna mesta,

 × povečujemo število turistov, 
ki prihajajo k nam predvsem 
zaradi bogate kulturne 
dediščine in raznovrstnih 
kulturnih dogodkov,

 × oblikujemo novo regionalno 
kulturno identiteto z novimi 
povezavami kulturnih 
producentov in razvijanjem 
novih občinstev, prek večje 
mobilnosti umetniških 
ustvarjalcev in obiskovalcev 
kulturnih dogodkov,

 × krepimo socialno kohezijo 
in vključenost ranljivih 
skupin v družbeno življenje 
prek participativnih in 
skupnostnih projektov,

 × spodbujamo razvoj 
inovativnih partnerskih 
odnosov med javnimi, 
civilnimi in zasebnimi 
organizacijami tako 
na lokalni kot na 
regionalni ravni.



KAKO
Ljubljana – nosilka mednarodnih priznanj in odlična 
gostiteljica velikih mednarodnih dogodkov

Mestna občina Ljubljana je med drugim nosilka 
naslednjih mednarodnih nazivov: 

1997
Evropski mesec kulture

2010
Unescova prestolnica knjige

Od 2015 
Nosilka stalnega naziva Unescovo mesto literature

2016
Zelena prestolnica Evrope

 
Vsi ti nazivi, skupaj s številnimi drugimi mednarodnimi 
priznanji, izpričujejo naša prizadevanja izboljšati kakovost 
življenja prebivalcev in prebivalk mesta, hkrati pa pomenijo 
našo zavezo, da si nenehno zastavljamo nove ambiciozne 
cilje, ki utrjujejo mednarodno podobo Ljubljane kot odprtega, 
svetovljanskega in multikulturnega mesta, ki je odličen 
gostitelj tudi največjih mednarodnih kulturnih dogodkov.



Več informacij o kandidaturi MOL za naziv EPK 2025 preberite na: 
http://www.ljubljana.si/LJEPK25. 
Svoja mnenja in predloge lahko pošljete na elektronski naziv: 
EPK2025@ljubljana.si. 
Lahko tudi pokličete Pisarno LJ EPK 2025 v okviru Oddelka 
za kulturo MOL, Ambrožev trg 7, Ljubljana, na telefonsko 
številko (01)306 48 45 v času uradnih ur MU MOL.


