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Pobudniki za podelitev priznanj so lahko posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče 
oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana. 
 
Razpisni obrazec je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiv na spletni strani MOL  
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/, lahko pa ga zainteresirani v tem roku 
prevzamejo vsak delovni dan v prostorih Glavne pisarne Mestne občine Ljubljana na Mačkovi 1. 
Dodatne informacije o razpisu po tel.: 306-10-49.  
 
Pobudo za podelitev priznanja pošljite na razpisnem obrazcu na naslov: Mestna občina Ljubljana, 
p.p. 25, 1001 Ljubljana, Komisija za priznanja, soba št. 352, do vključno 4. 2. 2011 v zaprti 
ovojnici s pripisom »Za razpis - ne odpiraj« in navedenim naslovom pošiljatelja.  
 
Pobudniki bodo o izboru pisno obveščeni v roku 14 po izboru. 
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