
 

 

 
Številka: 024-3/2018-56 
Datum: 5.1.2022 
 
Na podlagi 106.h člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 218. člena Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 114/07, 99/09 in 3/13, 81/16) in 
18. člena Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 23/13, 84/16, 12/17-popr., 23/17 in 30/19) izdajam  

 
 

S K L E P 
o spremembi sklepa o imenovanju komisije za izvedbo besedila javnega razpisa  

za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih št. 024-3/2018-54 z dne 5.1.2022 
 
 
1. Sklep o imenovanju komisije za izvedbo besedila javnega razpisa za sofinanciranje neformalnih izobraževanj 
in usposabljanj zaposlenih št. 024-3/2018-54 z dne 5.1.2022 se v 1. točki spremeni tako, da se glasi: 

 
»1.Imenuje se komisija za izvedbo ponovnega postopka v zadevi vloge št. 11088-133/2018, v zvezi z 
 izvedbo javnega razpisa »Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj 
 zaposlenih«, v naslednji sestavi: 

 
1. mag. Žiga Šubic – predsednik komisije in član, 
2. Zoran Keser – namestnik predsednika komisije in član, 
3. mag. Martina Bandelj Hribar – članica, 
4. Eva Trampuš – članica, 
5. Maja Gašparovič – članica.  

 
Predsednik in člani komisije imajo ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje s področja, za katerega 
se dodeljujejo sredstva, ki omogočajo strokovno presojo vlog. 

 
Komisija mora pri odločanju o vlogi št. 11088-133/2018 v ponovnem postopku upoštevati sodbo 
Upravnega sodišča Republike Slovenije opr.št. III U 242/2018-9 z dne 26.11.2021 ter v ponovljenem 
postopku, skladno s 64. členom Zakona o upravnem sporu (ZUS-1), odločiti v roku 30 dni od dne 
prejema sodbe, to je od dne 28.12.2021.«    

 
2. Vse ostale določbe sklepa št. 024-3/2018-54 z dne 5.1.2022 ostanejo nespremenjene in v veljavi.  
 
5. Ta sklep začne veljati z vročitvijo predsedniku komisije in članom imenovane komisije. Predsednik komisije 
sklep vroči ostalim članom komisije. Predsednik in člani komisije s podpisom sklepa potrdijo vročitev sklepa.  
 
 

Franc Pristovšek, direktor 
 
 
Sklep prejmejo: 

- predsednik komisije – elektronsko 
- imenovani člani komisije – elektronsko  
- zbirka dokumentarnega gradiva 
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