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PRAVNA PODLAGA 

 

- sklep št. 445/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta o 

vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za 

leta od 2020 do 2033 

 

- naziv Evropska prestolnica kulture v letu 2025 lahko dodeli 

enemu mestu v Sloveniji in enemu mestu v Nemčiji 

 

- sklep Vlade Republike Slovenije št. 51000-1172018/3 z dne 10.      

januar 2019 

  

- organ upravljanja je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije 
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- razpis za oddajo prijav je odprt od 22. februarja 2019 in se 

zaključi 31. decembra 2019 

 

- mesta lahko dobijo dodatne informacije o razpisu na 

elektronskem naslovu ministrstva za kulturo: 

 

  epk2025.mk@gov.si 

 

- za naziv lahko kandidirajo mesta, ne glede na njihovo velikost, 

ohranja se tudi možnost, da vključijo svoja okoliška območja (kot 

npr. EPK 2012 Maribor).  

 

- naziv dodeli samo mestu, ne pa celotnemu območju.  

 

- če mesto vključi svoje okoliško območje, se vloga vloži v imenu 

mesta.  
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FORMALNA MERILA ZA PRIJAVO: 

  

- mesta kandidati pošljejo Ministrstvu za kulturo pisno sporočilo, 

da nameravajo vložiti prijavo najpozneje en mesec pred iztekom 

roka.  

  

- prijava mora biti napisana v slovenščini in angleščini.  

  

- mesta kandidati odgovorijo na vsa vprašanja v ustreznem 

vprašalniku obrazca iz priloge 1. 

 

- v fazi predizbora angleška različica prijave ne sme presegati 60 

strani formata A4.  

  

- za končno fazo izbora angleška različica prijave ne sme 

presegati 100 strani formata A4.  
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ČASTNA IZJAVA MESTA 

 

- mesta kandidati morajo podpisati častno izjavo, s katero 

potrjujejo, da niso v katerem od položajev iz prvega odstavka 

člena 106 ter 107., 108. in 109. člena finančne uredbe, ki se 

uporablja za splošni proračun Evropske unije, ter izpolnijo 

obrazec iz priloge 2.  

  

- finančna uredba z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se 

uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L št. 298 z dne 26. 

oktobra 2012). 
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MERILA ZA DODELITEV 

  

1. prispevek k dolgoročni strategiji, 

2. evropska razsežnost, 

3. kulturna in umetniška vsebina, 

4. zmožnost izvedbe, 

5. doseg, 

6. upravljanje. 

  

V zvezi z merili  so v razpisu upoštevajo dejavniki iz razpisa. 

   

 
www.mk.gov.si 

 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en.htm. 
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POSTOPEK 

 

  

- Strokovni svet, svet neodvisnih strokovnjakov, se ustanovi za 

izvajanje postopkov izbora in spremljanja  

  

- Svet sestavlja do največ dvanajst članov. Deset strokovnih 

članov imenujejo evropske institucije in organi, dva pa lahko 

imenuje Ministrstvo za kulturo v posvetovanju z Evropsko 

komisijo.  

 

V skladu s 6. členom Sklepa št. 445/2014/EU so strokovnjaki 

državljani Unije, neodvisni, nimajo dejanskega ali morebitnega 

navzkrižja interesov v zvezi s posameznim mestom kandidatom, 

imajo veliko izkušenj ter strokovnega znanja iz kulturnega 

področja, kulturnega razvoja mest ali organizacije dogodka 

Evropska prestolnica kulture ali mednarodnih kulturnih dogodkov 

podobnega obsega in ravni. 
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Faza predizbora  PREDVIDOMA FEBRUARJA 202 

  

Ministrstvo za kulturo bo organiziralo sestanek za predizbor na 

datum, ki bo določen kasneje in objavljen na spletni strani 

ministrstva, s povabilom vsem mestom kandidatom, ki so se 

odzvala na  razpis v roku, naj napotijo delegacijo na razgovor 

pred svetom. Svet oceni vsako mesto kandidata na podlagi 

njegove prijave in razgovora.  

Po tem sestanku se bo svet dogovoril o ožjem izboru mest 

kandidatov, ki bodo povabljena, da v končni fazi izbora 

spremenijo in dopolnijo svoje prijave. Svet bo izdal poročilo o 

predizboru, ki vsebuje splošno oceno vseh prijav, ožji izbor mest 

kandidatov, ki bodo nadalje obravnavana, ter priporočila tem 

mestom. 

Republika Slovenija nato uradno potrdi ožji izbor na podlagi 

poročila sveta in Ministrstvo za kulturo pošlje izbranim mestom 

kandidatom poziv, naj dopolnijo in spremenijo svoje prijave, z 

navedbo roka za predložitev teh prijav.  
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Faza končnega izbora  DO KONCA LETA 2020 

  

Mesta kandidati, uvrščena v ožji izbor, dopolnijo in spremenijo 

svoje prijave ob upoštevanju meril za podelitev ter priporočil, 

navedenih v poročilu o predizboru. Spremenjeno prijavo pošlje 

Ministrstvu za kulturo. V tej fazi bo svet morda želel obiskati 

mesta v ožjem izboru, da bi na kraju samem lahko dobil boljši 

vpogled v kandidature.  

V vsakem primeru bo Ministrstvo za kulturo organiziralo izbirni 

sestanek na datum, ki bo določen kasneje in objavljen na spletni 

strani ministrstva, s povabilom vsem mestom, uvrščenim v ožji 

izbor, da pošljejo delegacijo na razgovor pred svetom. Svet oceni 

vsako mesto kandidata, uvrščeno v ožji izbor, na podlagi njegove 

spremenjene prijave in razgovora glede ciljev aktivnosti evropske 

prestolnice kulture ter meril, kot so določena v 2. točki tega 

razpisa.    

Po tem sestanku se svet dogovori o priporočilu največ enega 

mesta za naziv.  
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- Svet izda poročilo o izboru  

 

- Republika Slovenija na podlagi priporočila sveta imenuje eno 

mesto in o tem imenovanju obvesti Evropski parlament, Svet, 

Komisijo in Odbor regij. 

 

- Svet priporoči odredbodajalcu Komisije, naj nagrado Meline 

Mercouri dodeli temu mestu.    

  

- ko je bilo mesto uradno imenovano, lahko odredbodajalec 

Komisije na podlagi tega priporočila dodeli nagrado Meline 

Mercouri v višini 1.500.000 EUR.   V skladu s sredstvi, ki so na 

voljo v okviru ustreznega programa Unije za podporo kulturi. 
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Oddaja prijav  

  

Dvajset izvodov v papirni obliki in eno elektronsko različico vsake 

prijave v angleščini ter tri izvode v papirni obliki in eno 

elektronsko različico vsake prijave v slovenščini, je treba poslati 

na naslednji poštni naslov in elektronski naslov najpozneje do 31. 

12. 2019.  

  

Ministrstvo za kulturo 

Maistrova 10 

1000 Ljubljana 

e-pošta: gp.mk@gov.si 

  

  

Ministrstvo vlagatelje obvesti o prejemu njihove vloge v 8 

delovnih dneh.   

 

mailto:gp.mk@gov.si
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Spremljanje in plačilo nagrade Meline Mercouri 

  

Podobno kot izbirni postopek tudi fazo spremljanja izvaja svet 

  

Ko odredbodajalec Komisije izda sklep o podelitvi nagrade, se 

mesto strinja, da Komisija, Evropski urad za boj proti goljufijam 

(OLAF) in Evropsko računsko sodišče lahko opravijo preverjanja 

in revizije.  

  

Pristojno sodišče ali razsodišče, pristojno za reševanje sporov, je 

Splošno sodišče Sodišča Evropske unije: 

  

General Court  

Rue du Fort Niedergrünewald 

L-2925 Luxembourg  

Tel.: (352) 4303-1  Faks: (352) 4303 2100 

E-poštni naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu 

 

mailto:GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
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 epk2025.mk@gov.si 

 

    Hvala za pozornost. 
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