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Javni Stipendijski, razvoj ni,

invatidski in prelivninski

.1:::::,1:tt:ttttt,'riii...
..irti

..:ri:l
.rttitir!

sktad Repubtike Stovenije

::::::::
.iiir

l:ii!rrr:
r::i:..iri:
lfiiir:'

rVfrSF$HA UFIIJA
gVRD FSKI

sfif.,A,.r-il $Ht.At]
is.n

t c2

t]n v'.r,tS{i

iri{

i

li.;'ti

i.i

L1i'i

Stevi I ka : 024-L0 /2019-1
Datu m: 25.02.20L9

Na podlagi 218. dlena Pravilnika o postopkih za izvr5evanje proraduna Republike Slovenije (Uradni list RS, 5t.
5O/O7,6L108, LL4/O7,99109 in 3113,8L/L6l in 18. ilena Ustanovitvenega akta Javnega Stipendijskega,
razvojnega, invalidskega in preiivninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, 3t.231L3,841L6, L2/L7popr., 23lL7l izdajam

SKLEP
o imenovanju komisije za pripravo in potrditev besedila >Javni razpis za krepitev sodelovanja delodaialcev
in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in viSjimi strokovnimi Solami v izobraievalnem procesu v
Solskem oziroma Studiiskem letu 2018/2019<
1". lmenuje se komisija za potrditev in pripravo besedila >Javnega razpisa za krepitev sodelovanja delodajalcev
in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in vi5jimistrokovnimiSolamiv izobraievalnem procesu v Solskem
ozi rom a 5t ud ijske m letu 2OL8/ 2019< v na sled nj i sestavi :
mag. Gregor Ple5e - predsednik komisije in dlan,
Aleksandra 5uster Modnik - dlanica in namestnica predsednika,
mag. Suzana Pisnik - dlanica.

L.
2.
3.

Predsednik komisije in Elani/ce imajo ustrezno strokovno izobrazbo
dodeljujejo sredstva, ki omogotajo strokovno presojo vlog.

in izku5nje s podrodja, za katerega

se

2. Predsednik komisije in ilani/ce komisije se morajo udeleiitivseh 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 pravoiasno obvestiti predsednika komisije oziroma namestnico
predsednika komisije.

3. Predsednik komisije in dlani/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 vStetega 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 vroiiWijo predsedniku komis'rje in dlanom/icam imenovane komisije.
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lrena Kuntarid Hribar, direktorica
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Po pooblastilu 5t. 1000-2012oL8-4
Zoran Kotolenko, vodja sektorja I
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Sklep prejmejo:

predsednik komisije - elektronsko
imenovani dla ni/ce komisije - elektronsko
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