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Sklep prejmejo:
- predsednik komisije - osebno.
- imenovani dlani/ce komisije - elektronsko.
- zbirka dokumentarnega gradiva.

Na podlagi 218. tlena Pravilnika o postopkih za izvrievanje proraduna Republike Slovenije (Uradni list RS, it.
50/07, 67/08' lL4lO7, 99/09 in 3/L3, 87/L6l in 1.8. alena Ustanovitvenega akta Javnega StipendUskega,
razvojneBa, invalidskega in preiivninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, it. 23113, 84/L6, L2/f7-
popr.,23/771izdajam

SKTEP
o imenovanju komisije za izvedbo Javnega razpisa za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih
partnerjev s srednjimi poklicnimi in viijimi strokovnimi iolami v izobraievalnem procesu v Solskem

oziroma Studijskem letu 2OLt l2Ot8

5. Ta sklep zatne veljati od dne 01.10.2018 naprej -tt: _ _-- L-
lrena Kuntarid Hribar, direktorica
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0unajsk. cesta 20. lOOO Lrubtj.n. o1 434 ro 8r info@sklad,k.dri si

,avni ltipendijski, razvojni,
invalidski in prerivninrki
5ktad Republil(e Stovenijp

tvaoP:t(a uNarA

1. lmenuie se komisiia za izvedbo DJavnega razpisa za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih
partneriev s srednjimi poklicnimi in viSjimi strokovnimi Solami v izobralevalnem procesu , Solskem oziroma
Studijskem letu 2O!7 lzotB<1v naslednji sestavi:

1. Ervin Kostelec, predsednik komisije,
2. Martina Bandelj Hribar, namestnica predsednika komisije,
3. Bojana Lazaria, alanica,

4. Sandra Valid, tlanica,
5. Jasna earman, ilanica,
6. Katja Lampe, dlanica.

Predsednik komisije in dlani imajo ustrezno strokovno izobrazbo in izkulnje s podroija, za katerega se
dodeljujejo sredstva, ki omogodajo strokovno presojo vlog.

2. Predsednik komisije in dlani komisije se morajo udeleiiti vseh faz izvedbe postopka javnega razpisa,
komisUa pa je sklepdna, de je prisotnih vee kot polovica alanov.

V primeru zadrianosti mora dlan o tem pravodasno obvestiti predsednika komlsije oziroma namestnico
predsednika komisije.

3. Predsednik komisije in alani komisije ne smejo biti s prejemniki interesno povezani v smislu poslovne
povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali stranskivrsti do vstetega detrtega kolena), v zakonski zvezi
ali v svaStvu do vitetega drugega kolena, detudi je zakonska zveza ie prenehala ali-v izvenzalonski skupnosti.
Drugi elementi interesne povezanosti se presojajo v skladu s Kodeksom ravnanja javnih usluibencev (Uradni list
RS, 5t.8/01).

V primeru, da je podan kateri izmed izloaitvenih razlogov, mora tlan o temu nemudoma obvestiti predsednika
komisije oziroma namestnico predsednika komisije, slednji pa izdajatelja tega sklepa.

4. Ta sklep zadne veljati z vrotitvijo predsedniku komisije oziroma namestnici, ki sklep vrodi ostalim dlanom
imenovane komisije.


