
 

   
 

 
Številka: 610-58/2020-1 
Datum: 11. 1. 2021 
 
Javno povabilo k sodelovanju na festivalu Junij v Ljubljani v letu 2021  
 
Oddelek za kulturo Mestne občine Ljubljana, Javni zavod Turizem Ljubljana in Festival Ljubljana vabijo 
izvajalce umetniških projektov k oddaji programskih predlogov za sodelovanje na festivalu Junij v 
Ljubljani 2021. 
 
KAJ FESTIVAL JE? 
 
Festival Junij v Ljubljani je tradicionalna prireditev, ki poteka v mestnem središču, na Kongresnem trgu 
in bo leta 2021 izvedena že trinajstič.  
Namen festivala je širši in raznoliki publiki meščanov ter obiskovalcev Ljubljane približati in omogočiti 
vrhunske umetniške stvaritve in doživetja s področij plesa, gledališča in glasbe. V okviru festivala 
potekajo t.i. tematski dnevi (baletni dan, dan za sodobni ples, Impro dan, Cirkuški dan, Praznik glasbe 
…), ki posebej izpostavljajo in širšemu občinstvu približajo določeno umetniško zvrst.  
Prireditve so za obiskovalce brezplačne..  
Vsebine dopoldanskih in popoldanskih dogodkov so namenjene otrokom,  mladim, družinam. 
Večerne dogodke zaznamuje  vrhunska umetniška vsebina.  
 
ČASOVNI OKVIR FESTIVALA IN POGOJI ZA IZVEDBO 
 
Festival poteka v mesecu juniju.  V letu 2021 se bo odvijal med  11.  in vključno 21. 6. 2021. 
 
Organizatorji festivala izvajalcem omogočamo:  
- brezplačno uporabo odra (mere odra: 19m x 16m);  
- tehnično podporo in opremo;  
- oglaševanje v sklopu celotnega festivala in  
- kritje dela izvedbenih stroškov 
 
K prijavi vabimo izvajalce umetniških  vsebin s področij glasbe, plesa in gledališča ter izvajalce predstav 
za otroke. K oddaji predlogov vključite naslednje informacije: 
 



 

 

- opis programa (naslov, zvrst, čas trajanja) 
- ocena stroškov 
- informacije o prijavitelju 
- kontaktna oseba in kontakt 
 
 
 
ZBIRANJE PREDLOGOV**:  
 
Predloge pošljite do 31. 1. 2021 na  elektronski naslov: junij@ljubljana.si ali po priporočeni pošti na 
na naslov Oddelek za kulturo, Mestna občina Ljubljana, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana – s pripisom: 
za festival Junij v Ljubljani.  
 
Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo:  
e-naslov: junij@ljubljana.si  
telefon: 01/ 306 48 45. 
Kontaktna oseba: ga. Ksenja Šoštarič Ferkulj 
 
 
** Le  izbrani programi bodo obveščeni o izbiri do 15. 2. 2021. 
 
 

PRIJAVA  Javno povabilo za izbor projekta festivala Junij v Ljubljani 2021 

 
I. Podatki o predlagatelju 

Predlagatelj/ avtor projekta:       

Naslov oziroma sedež:       

Statusno-organizacijska oblika (posameznik, 
društvo, zasebni zavod, samozaposleni v kulturi, 
ustanova): 

      

Davčna številka/ identifikacijska št. za DDV:       

Enotna matična številka občana (EMŠO):       

Transakcijski račun in naziv banke:       

Telefon, mobilni telefon:       

Elektronska pošta:       

Kontaktna oseba:       

Davčni zavezanec (označi): da        ne 

 
Področje in željen termin (navedi):                  

Glasba, ples, gledališče, otroška predstava, drugo 
(navedi) 
 
Dopoldanski termin (10.00)  
Popoldanski termin (18.00) 
Večerni termin (21.00) 

       
 
 
      

FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA 
 
Celotna vrednost projekta (bruto):   
 
 
Pričakovani delež MOL (bruto): 

 
 
       € 
 
 
       € 
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II. Podatki o predlaganem projektu 

Naslov projekta:  
 

      

Naslovna fotografija projekta: 
 

      

Želen termin izvedbe med 11. 6. in 18. 6. 2021 
 

 
      

Informacije o projektu:  
 
 

 

Čas trajanja programa:  
 
Čas potreben za priprave: 
 

 
 

Tehnične potrebe za izvedbo:  
 

 

Reference: 
 

 

 
 
 
Potrjujemo, da so vsi navedeni podatki pravilni in jih je na zahtevo MOL mogoče preveriti. 
 
Kraj in datum:            
           
Ime, priimek in funkcija odgovorne osebe ter žig: 

 
 
 
 
 
 
 


