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 POLITIČNE STRANKE IN LISTE 

 

 

 

ZADEVA:  Evidentiranje kandidatov  

 

 

Prosim, da evidentirate kandidate za: 

 

 

1. 

 

Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet 

javnega zavoda Andragoški zavod Maribor –Ljudska univerza 

 

Javni zavod Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza je zaprosil za imenovanje 

nadomestnega člana kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet zavoda, ker sedanja 

članica mag. Helena KUJUNDŽIĆ LUKAČEK zaradi nezdružljivosti te funkcije s 

funkcijo podžupanje MOM, ki jo sedaj opravlja poklicno, po Zakonu o integriteti in 

preprečevanju korupcije ne more več opravljati funkcije članice sveta v tem javnem 

zavodu.  

 

Mag. Helena KUJUNDŽIĆ LUKAČEK je bila za predstavnico ustanoviteljice (MOM) v 

svet navedenega zavoda imenovana za dobo štirih let na 34. redni seji, 29. marca 2018. 

 

Prosim, da za imenovanje nadomestnega člana kot predstavnika ustanoviteljice 

(MOM) v svet javnega zavoda Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza 

evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo strokovno usposobljenost 

glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja 

 

 

2. 

 

Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega 

zavoda Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor 

 



V svetu javnega zavoda Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor sedanja članica sveta 

kot predstavnica ustanoviteljice (MOM) mag. Helena KUJUNDŽIĆ LUKAČEK zaradi 

poklicnega opravljanja funkcije podžupanje MOM, funkcije članice sveta OŠ po Zakonu o 

integriteti in preprečevanju korupcije ne more več opravljati. 

 

Mag. Helena KUJUNDŽIĆ LUKAČEK je bila za članico sveta kot predstavnico 

ustanoviteljice (MOM) imenovana za dobo štirih let na 26. redni seji Mestnega sveta 

MOM, 20. aprila 2017.  

 

Prosim, da za imenovanje nadomestnega člana kot predstavnika ustanoviteljice 

(MOM) v svet javnega zavoda Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor 

evidentirate kandidate, pri čemer upoštevajte njihovo strokovno usposobljenost 

glede na dejavnost, ki jo zavod izvaja 

 

…………………………………………………… 

Popisnice evidentiranih kandidatov, prosim, pošljite najkasneje do petka, 31. maja 

2019, na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Mestna občina 

Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, po e-pošti na naslov: 

svetlana.mihalenko@maribor.si, ali osebno prinesete v Službo za delovanje mestnega 

sveta sekretarki komisije Svetlani MIHALENKO. 

 

V primeru pošiljanja popisnice po pošti, prosim upoštevajte, da je čas za dostavo daljši, 

zato je potrebno popisnico oddati na pošto nekaj dni pred potekom roka za evidentiranje. 

Popisnice izpolnite natančno, evidentirani kandidati naj popisnico podpišejo, s čimer 

podajo soglasje h kandidaturi in potrdijo točnost vpisanih osebnih podatkov.  

Popisnica mora vsebovati tudi podpis predstavnika politične stranke oziroma liste in žig 

politične stranke oziroma liste.  

 

Pri izpolnjevanju popisnic, prosim, upoštevajte tudi Zakon o strokovnih in znanstvenih 

naslovih (Ur. l. RS, št. 61/06, 87/11-ZVPI in 55/17), ki v 16. členu določa, da se 

strokovni naslov pristavlja za imenom in priimkom, znanstveni (akademski) naslovi 

(mag. in dr.) pa pred imenom in priimkom.   

 

 

Poziv je objavljen na spletni strani: www.maribor.si - Mestni svet – odbori in 

komisije – komisije – komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 

pozivi političnim strankam in listam.  

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

- popisnica 1x 

PREDSEDNICA 

KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 

VOLITVE IN IMENOVANJA 

mag. Nataša RODOŠEK, l. r. 

mailto:svetlana.mihalenko@maribor.si
http://www.maribor.si/


(popisnico lahko kopirate) 

 


