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Na podlagi 106.h dlena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 5t.79199, 124100,79/AL,30102, LIO/O2 -ZDT-

B,56102 -AU, L27 /06 -ZJZ\, L4lO7 - ZSpDpO, 109/08, 4g/O9,38lLO -ZUKN, LO7lLe., LL1ILL - zDluLz, 461L3 -

zlpRs1314-A , LOtlLg, LOLIL3 - ZtpRS1415 , g8lL4 - ZlPRS1415 -A, L4/t5 - ZlPRS1415-D, 55/15 - ZFtsP,96lt5 '
ZtpRS1617, 8OlL6 - ZtPRS1718 ,7Llt7 - ZlPRS1819l,2l8. Elena Pravilnika o postopkih za izvr5evanje proraduna

Republike Slovenije (Uradni list RS, 5t. 50/07, 6LlO8, L74lO7, 99109 in 3/L3, 8U16) in 18' dlena

Ustanovitvenega akta Javnega Stipendijskega, razvojnega, invalidskega in preZivninskega sklada Republike

Sloven ije ( U rad n i I ist RS, 5t. 23 I L3, 84 I L6, t2 I L7 -popr., 23 I L7l izd aja m

SKTEP
o imenovanju komisije in pripravo in potrditev besedila Javnega razpisa za dodelitev spodbud za Solsko

leto 2OL712018 v okviru operaciie Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraievania s potrebami

trga dela v letih 2OL8-2022

1. lmenuje se komisija za potrditev in pripravo besedila Javnega razpisa za dodelitev spodbud za 5olsko leto

2OL7l21t8 za operacijo Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraZevanja s potrebami trga dela v

letih 2018-2O22<< v naslednji sestavi:

L. mag. Gregor Ple5e - predsednik komisije in dlan,

2. Jasna earman - namestnica predsednika komisije in dlanica,

3. Aleksandra Suster Modnik - ilanica,
4. mag. Suzana Pisnik - dlanica.

Predsednik komisije in dlani/ce imajo ustrezno strokovno izobrazbo in izkuSnje s podrodja, za katerega se

dodeljujejo sredstva, ki omogodajo strokovno presojo vlog.

2. Predsednik komisije in dlani/ce komisije se morajo udeleZitivseh faz izvedbe postopka javnega razpisa, komisija
pa je sklepdna, de je prisotnih ved kot polovica dlanov/ic.

V primeru zadrianosti mora dlan/ica o tem pravodasno obvestiti predsednika komisije oziroma namestnico
predsednika komisije

3. Predsednik komisije in ilani/ce komisije ne smejo biti s prejemniki interesno povezani v smislu poslovne

povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali stranski vrsti do v5tetega detrtega kolena), v zakonski

zvezi ali v sva5tvu do v5tetega drugega kolena, detudi je zakonska zveza ie prenehala ali v izvenzakonski

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 izloditvenih razlogov, mora dlan/ica o temu nemudoma obvestiti

predsednika komisije oziroma namestnico predsednika komisije, slednja pa izdajatelja tega sklepa. elana/ico

komisije, za katerega je podan izloditveni razlog, se zamenja.

4. Ta sklep zadne veljati z vroditvijo predsedniku kom m/icam imenovane komisije

rid Hribar, di rCktorica
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Sklep prejmejo:
- predsednik komisije - elektronsko
- imenovani ilani/ce komisije -
- zbirka dokumentarnega gradiva
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