
 

 

 
Številka: 024-21/2018-20 
Datum: 12.06.2020 
 
 
Na podlagi 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 št. 024-21/2018-1 z dne 19. 7. 2018 
o imenovanju komisije za izvedbo besedila javnega razpisa »Dodatni javni razpis za sofinanciranje 

spodbud delodajalcem za izvajanje prkatičnega usposabljanja z delom – PUD 2015/2016 in 
2016/2017 (258. JR) 

 
I. 

 
Točka 1 Sklepa št.: 024-21/2018-1 z dne 19. 7. 2018 o imenovanju komisije za izvedbo besedila 
javnega razpisa »Dodatni javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje 
prkatičnega usposabljanja z delom – PUD 2015/2016 in 2016/2017 (258. JR), se spremeni tako, da se 
sedaj glasi: 
 
» 1. Imenuje se komisija za izvedbo besedila javnega razpisa »Dodatni javni razpis za sofinanciranje 
spodbud delodajalcem za izvajanje prkatičnega usposabljanja z delom – PUD 2015/2016 in 
2016/2017 (258. JR) (v nadaljevanju komisija) v naslednji sestavi:  

- Marja Lukmar Ule, predsednica komisije 
- Aleksandra Šuster Močnik, namestnica predsednice 
- Ervin Kostelec, član 
- Jasna Čarman, članica. 
 

Predsednica komisije in člani/ce imajo ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje s področja, za 
katerega se dodeljujejo sredstva, ki omogočajo strokovno presojo vlog. 
 
Komisija v ponovljenem postopku izvedbe javnega razpisa odloča zgolj o sofinanciranju spodbud 
delodajalca  MELOM d.o.o., Balos 1, Tržič (v nadaljevanju MELOM d.o.o.) v zvezi z vlogo vlagatelja 
Šolski center Kranj. 
Komisija mora pri odločanju upoštevati stališče Upravnega sodišča Republike Slovenije zavzeto 
predvsem v 13. točki obrazložitve sodbe opr.št. I U 2377/2018-14 z dne 14.5.2020, ki se nanaša na 
postopek ter razčistiti sporno dejansko stanje tudi na način, da MELOM d.o.o. da možnost izjave in 
predložitve novih dokazil.«   

 
II. 

 
Vse ostale določbe Sklepa št. 024-21/2018-1 z dne 19. 7. 2018 o imenovanju komisije za izvedbo 
besedila javnega razpisa »Dodatni javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje 
prkatičnega usposabljanja z delom – PUD 2015/2016 in 2016/2017 (258. JR) ostanejo 
nespremenjene. 
 
 



 

III. 
 
Ta sklep začne veljati z vročitvijo predsednici komisije in članom/icam imenovane komisije. Sklep 
članom/icam vroči predsednica komisije. 
 
 

Irena Kuntarič Hribar 
       direktorica 

 
 
 
 
 
 
Sklep prejmejo: 

- predsednica komisije – po elektronski pošti 
- namestnica predsednice, imenovani člani/ce komisije – po elektronski pošti, 
- zbirka dokumentarnega gradiva – arhiv - tu. 
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