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Na podlagi 218. alena Pravilnika o postopkih za izvrievanje proraiuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 5t.
50/07, 6l/08, 174/07,99/O9 in 3/73, 8t/16l in 18. alena Ustanovitvenega akta Javnega Stipendijskega,
razvojnega, invalidskega in preiivninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, 5t. 23113, 84/L6,12177-

popr., 23117], izdajam

SKLEP
o imenovanju komisile za izvedbo besedila Javnega razpisa za dodelitev spodbud za iolsko leto 2OL7l2Ol8
v okviru operacije Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraievanja s potrebami trga dela v letih

2Ol8-2022K

1.

lmenuje se komisija za izvedbo >Javnega razpisa za dodelitev spodbud za 5olsko leto 20172018 v okviru
operacije Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraievanja s potrebamitrga dela v letih 2018-2022(
v naslednji sestavi:

1. Ervin Kostelec, predsednik komisije,
2. Martina Bandelj Hribar, namestnica predsednika
3. Bojana Lazarid, flanica,
4. Sa ndra Valii, alanica,
5. Jasna earman, dlanica,
6. Katja Lampe, flanica.

komisije,

Predsednik komisije in alani imajo ustrezno strokovno izobrazbo in izkuinje s podrotja, za katerega se
dodeljujejo sredstva, ki omogo{ajo strokovno presojo vlog.

2.

Predsednik komisije in dlani komisije se morajo udeleziti vseh faz izvedbe postopka javnega razpisa,

komisija pa je sklepdna, ae je prisotnih vei kot polovica tlanov.

V primeru zadrianosti mora tlan o tem

pravodasno obvestiti predsednika komisije oziroma namestnico

predsednika komisije.

3.

Predsednik komisije in dlani komisije ne smejo biti s prejemniki interesno povezani v smislu poslovne
povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali stranskivrsti do vltetega detrtega kolena), v zakonski zvezi
ali v svaitvu 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 usluZbencev (Uradni list
RS,

5t. 8/01).

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

4.

Ta sklep zafne veljati z vrotitvijo predsedniku komisije oziroma namestnici, ki sklep vrodi ostalim tlanom
imenovane komisije.

5.

Ta sklep zadne veljati od dne 01.10.2018 naprej.

lrena Kuntaria Hribar, direktorica
Sklep prejmejo:

-

predsednik komisije - osebno.
imenovani ilani/ce komis[e - elektronsko
zbirka dokumentarnega gradiva.
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