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Na podlagi 106.h ilena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
ZDr-}, s6/02 AU,727/06- AZP, t4/O7 it.79199, L24/OO,79lOL,3O/O2,110102 7D1u72,46/t3 ZlPRS1314zvKN, ro7/Lo, fiol]r zspDpo, 109/08, 49/09,38lto ZFisP,96/75
ZlPRS1415-A, 14/L5
ZIPRS1,415-D, 55/15
A, L01/L3,101/13- ZlPRS1415,38l14
Z|PRS1617,80/16 - Z|PRS1718,7L/77 - ZlPRS1819), 218. alena Pravilnika

o postopkih za izvrievanje
proraduna Republike Slovenije (Uradni list RS, 51.50/07, 114/07 - Z|PRS08O9,6LlO8,99/09 '
ZlPRS1011,3/13,8L/76]| in 18. alena Ustanovitvene8a akta Javnega Stipendijskega, razvojnega,
invalidskega in preiivninskega sklada Republike Slovenije(Uradni list RS, 5t. 23/73,84/16,l2/t7 popr.,23/171 izdajam
SKTEP
o imenovanju komisije za pripravo besedila iavnega razpisa
in izvedbo postopka javnega razpisa

1.

lmenuje se komisija za pripravo in izvedbo javnega razpisa za "sofinanciranje spodbud
delodajalcem za izvajanje praktianega usposabl.ianja z delom po izobraievalnih programih za
pridobitev izobrazbe v iolskem oziroma Studijskem letu 2Ot6/2Ot7" v naslednji sestavi:
Aleksandra Suster Modnik

-

predsednica komisije

Jasna earman - namestnica predsednice
Ervin Kostelec - tlan

Uria ernii - ilan
Bojana Lazarii - ilanica
Suzana Pisnik

-

dlanica

DuSan Miku: - alan,

Gregor Pleie - dlan,
Martina Bandelj Hribar

-

tlanica,

Predsednica komisije in 6lani imajo ustrezno strokovno izobrazbo in izkuinje s podroeja, za katerega se
dodeljujejo sredstva, ki omogoiajo strokovno presojo vlog.

2.

Predsednica komisije in dlani komisije se morajo udeleiiti vseh faz izvedbe postopka javnega
razpisa, komisija pa je skleptna, te je prisotnih vet kot polovica tlanov.

V primeru zadrianosti mora alan o tem pravotasno obvestiti predsednico komisi.ie oziroma namestnico

predsednice komisije.

3.

Predsednica komisije in alani komisije ne smeio biti s prejemniki interesno povezani v smislu

poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali stranski vrsti do vgtetega ietrtega
kolena), v zakonski zvezi ali v svastvu do vstetega drugega kolena, tetudi 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).
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V primeru, da je podan kateri izmed izloaitvenih razlogov, mora dlan o temu nemudoma obvestiti
predsednico komisije oziroma namestnico predsednice komisije, slednji pa izdajatelja tega sklepa.

4.

Komisija o odpiranju vlog sproti vodi zapisnik, ki vsebu.je predvsem
naslov, prostor in tas odpiranja dospelih vlog,
predmet javnega razpisa,

imena navzodih predstavnikov komisije,
imena oziroma naziv vlagateljev vlog po vrstnem redu odpiranja vlog,
ugotovitve o popolnosti vlog,
navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove vlagatelje

z

nepopolnimi vloga m i, da jih dopolnijo.

5.

Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so
navedena v javnem razpisu ter o tem sestavi zapisnik.

5.

Komisija pripravi predlog prejemnikov, ki ga podpilejo predsednica komisije in vsi dlani
komisije ter ga posredujejo direktorju.

7. Na podlagi potrjenega predloga prejemnikov pripravi komisija predloge upravnih aktov za

vse

prejemnike.

Ta sklep zafne veljati z vroaitvijo predsednici komisije oziroma namestnici, ki sklep vrodi
ostalim tlanom imenovane komisije.
8.
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Sklep prejmejo:

predsedniku/ci komisije - osebno;
imenovanim dlanom komisije - osebno,
v zbirko dokumentarnega gradiva.
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