Messtna občine Ljubljana
L
sklaadno z določčili 8. člena Zakona
Z
o vollilni in refereendumski kam
mpanji
(ZVRK), Uradni list RS, št. 41/07 in 16. člena Od
dloka o oglaševanju ( Urr. l. RS, št. 87/99,
69/004, 66/07)
javno

objavlja

POG
GOJE ZA PRIDOBIT
TEV PRAV
VICE DO UPORABE
E PLAKAT
TNIH MEST ZA
VOL
LILNO KAM
MPANJO ZA
Z VOLITV
VE ŽUPANA
A TER ČLA
ANOV MESTNEGA SV
VETA
1. Mestna
M
občinaa Ljubljana ponuja
p
organnizatorjem vo
olilne kampaanje za volitvve župana terr
čllanov Mestnnega sveta ( v nadaljevanjju: organizattorji ) naslednnje vrste plakkatnih
m
mest:
- plakatnee stebre in steenske table ( za klasično
o plakatiranjee )
- stenske in
i samostojeeče table ( veelike table ).
2. V skladu s 14. členom Odlloka o oglašeevanju Mestn
na občina Ljubljana zagootovi
orrganizatorjem
m volilne kam
mpanje predsstavitev na desetih
d
plakattnih mestih zza klasično
pllakatiranje inn desetih plakkatnih mestihh za velike plakate.
p
3. Pllakatna mestta bodo enakomerno razpporejena po celotnem
c
volilnem območčju Mestne občine
o
Ljjubljana.
4. Cena plakatiraanja za volilnno kampanjoo zajema stro
oške plakatiraanja in odstraanjevanja
pllakatov.
5. Organizatorji
O
morajo poslaati vloge najkkasneje do ponedeljka
p
233. avgusta 22010 do 10. ure na
dejavnosti in
naaslov: Mestnna občina Ljuubljana, Mesttna uprava, Oddelek
O
za gospodarske
g
n
prromet, 1000 Ljubljana, Trg
T MDB 7, z oznako » VOLILNA
V
K
KAMPANJA
A«.
6. Mestna
M
občinaa Ljubljana, Mestna upraava, Oddelek
k za gospodarrske dejavnoosti in promett, bo
orrganizatorjem
m razdelila plakatna
p
mestta z javnim žrebanjem.
ž
7. Jaavno žrebanje bo v četrtek 2. septem
mbra 2010 ob
o 10. uri v sejni sobi (kleet) , Trg MD
DB 7,
Ljjubljana.
m
bo mog
goče od 10. septembra d
do 9. oktobrra
8. Pllakatiranje na izžrebanih plakatnih mestih
20010.
Župpan
Zoran Jaanković

