
 

 

 
Številka: 024-1/2021-48 
Datum: 7.10.2021 
 
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) izdajam  

 
S K L E P 

o spremembi sklepa št. 024-1/2021-1 z dne 17.3.2021 o imenovanju komisije  
za potrditev besedila in izvedbo postopka javnega razpisa 

»Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi 
strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021«  

v okviru operacije – programa Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga 
dela 2018-2022 

 
1. V sklepu o imenovanju komisije za potrditev besedila in izvedbo postopka javnega razpisa »Javni razpis za 
krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v 
izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021« v okviru operacije – programa 
Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2018-2022 št. 024-1/2021-1 
z dne 17.3.2021, se točka 1. sklepa spremeni tako, da se glasi: 
 

»1. Imenuje se komisija za potrditev besedila in izvedbo postopka javnega razpisa »Javni razpis za krepitev 
sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v 
izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021« v okviru operacije – programa 
Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2018-2022 (v 
nadaljevanju komisija), v naslednji sestavi:  

 
1. Maša Celestina – predsednica komisije in članica, 
2. mag. Žiga Šubic – namestnik predsednice komisije in član,  
3. Maruša Malnarič – članica, 
4. Darja Dovnik Mithans – članica, 
5. mag. Gregor Pleše –član, 
6. Eva Trampuš – članica, 
7. Eva Skoberne – članica. 

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

 
2. Vse ostale določbe sklepa št. 024-1/2021-1 z dne 17.3.2021 ostanejo nespremenjene in še naprej v veljavi.  
 
3. Ta sklep začne veljati z vročitvijo predsednici komisije in članom imenovane komisije. Predsednica komisije 
sklep vroči ostalim članom komisije. Predsednica in člani komisije s podpisom sklepa oz. vročilnice potrdijo 
vročitev sklepa.  
 

Franc Pristovšek, direktor 
 
 



 

Sklep prejmejo: 
- predsednica komisije – elektronsko 
- imenovani člani komisije – elektronsko / osebno po ZUP 
- zbirka dokumentarnega gradiva 
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