
 
Ljubljana, javno glasilo Mestne občine Ljubljana, Ljubljana, Dalmatinova 1, objavlja na podlagi 6. 
člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 15. člena Odloka o 
ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/95 in 10/01)  
 
 
 
 

P R A V I L A 
 
 
 
 
za izrabo brezplačnega prostora v glasilu Ljubljana za predstavitev kandidatov, političnih 
strank, kandidatnih list in njihovih programov v glasilu Ljubljana v času volilne kampanje za 
lokalne volitve 2010  v Mestni občini Ljubljana. 
 
 
V posebni številki glasila Ljubljana se objavijo seznami kandidatov za župana in seznami kandidatov 
za člane Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in svetov četrtnih skupnosti Mestne občine 
Ljubljana (v nadaljevanju: predstavniški organi MOL). V rednih številkah glasila Ljubljana, ki izidejo 
v času volilne kampanje, pa je na voljo brezplačen prostor za predstavitev programov kandidatov za 
župana in člane predstavniških organov MOL, političnih strank in kandidatnih list.  
 
Pravila za brezplačno objavo volilnega programa v glasilu Ljubljana v času volilne kampanje za 
lokalne volitve 2010  v Mestni občini Ljubljana so naslednja: 
 
1. Kandidati za župana, politične stranke in kandidatne liste, ki kandidirajo za članstvo v Mestnem 

svetu in svetih 17 četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana, lahko svoj volilni program  
predstavijo v obsegu največ 1500 znakov brez presledkov.  
 

2. Kandidati za župana lahko ob navedenem v 1. točki  priložijo tudi svojo fotografijo v velikosti 6 x 
5 cm, politične stranke in kandidatne liste pa logotip v velikosti 6 x 5 cm. 
 

3. Poseben prostor bo namenjen za politične stranke in kandidatne liste, ki so že zastopane v  
predstavniških organih MOL, in poseben za tiste, ki še niso zastopane. 
 

4. Predstavitvena besedila volilnega programa za objavo v glasilu Ljubljana morajo vsebovati 
izključno predstavitve programa, ki ne vsebujejo žaljivih navedb o konkurenčnih  kandidatih, 
političnih  strankah  in kandidatnih listah. Besedila z žaljivo vsebino v glasilu Ljubljana ne bodo 
objavljena. O neprimernosti predstavitvenega besedila bo odločal Uredniški odbor glasila 
Ljubljana, pripravljalci pa bodo o tem  pisno s priporočeno pošto obveščeni v roku 5 dni po 
sprejemu sklepa Uredniškega odbora glasila Ljubljana. 
 

5. Za jezikovno pravilnost predstavitvenih besedil jamčijo pripravljalci predstavitvenih besedil sami. 
 

6. Rok za oddajo predstavitvenega besedila je do 3. septembra 2010  in ga morajo kandidati poslati 
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Glasilo Ljubljana, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, v fizični 
obliki ali elektronski obliki na naslednjih nosilcih; disketi, CD-ju ali USB-ključku ter po e-pošti: 
glasilo.ljubljana@ljubljana.si.  
 

7. Vsaki predstavitvi se nameni le enkratna brezplačna objava v glasilu Ljubljana.  
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8. Predstavitvena besedila morajo biti poslana z natančno navedbo naslova kontaktne osebe zaradi 
morebitne potrebe o tehničnem dogovoru glede objave. 

 
 
Ta pravila se objavijo na spletni strani Mestne občine Ljubljana.    
 
 
 
 
Številka: 03223-4/2010-2 
Datum:   18.6.2010 
                                                                                              Uredniški odbor glasila Ljubljana 
                                                                                                               predsednik 
                                                                                                             Mitja Meršol 
 
 
 
        
           
 


