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Dvig izobrazbene ravni

Na podlagi 218. ilena Pravilnika o postopkih za izvrievanje proraduna Republike Slovenije (Uradni list RS,

il. 5O/O7, 67/08, 99109 - Z|PRS1011, 3/13 in 81/16) in 18. alena Ustanovitvenega akta Javnega

itipendijskega, razvojnega, invalidskega in preiivninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, it.
23/L3,841t6,1,2/L7 - popr.,23/77 in 3olL9\ izdajam

1. V sklepu o imenovanju komisije za pripravo besedila javnega razpisa in izvedbo postopka javnega

razpisa z dne 9.7 . 2078, il. 024-23/2OL6-58, se prva toaka sklepa spremeni tako, da se glasi:

,lmenuje se komisijo zo priprovo besedilo jovnego rozpiso in izvedbo postopko jovnego rozpiso DJovni

rozpis za sofinonciranje iolnin zd dviq izobrozbene rovni 2016 - 2022( v ndslednji sestovi:

Anjo Krd;no - predsednico in ilonica,
mog. Gregor Pleie - nomestnik predsednice komisije in ilon,
Sonjo Anzeljc - nomestnico predsednice komisije in ilonico,
Ano Soliko - ilanico,
Bojono Lozorii - ilonico.

Predsednico komisije, nomestnik in nomestnicd predsednice in Clonici imojo ustrezno strokovno
izobrazbo in izkuinje s podrotjo, zo koterego se dodeljujejo sredstvo, ki omogotajo strokovno presojo

vlog.<

2. Vse ostale tofke sklepa it. 024-23/2016-58, z dne 9. 7. 2018, ostanejo nespremenjene

3. Ta sklep zaine veljati z vrotitvijo predsednici komisije oziroma namestniku predsednice, ki sklep

vrofi ostalim dlanom in ilanicam imenovane komisije. Z dnem veljavnosti tega sklepa, preneha

veljati Sklep o spremembi sklepa o imenovanju komisije za pripravo besedila javnega razpisa in

izvedbo postopka javnega razpisa it.024-23/20L6-7 6 z dne 18. 72.201,8.

lrena Kuntaria Hribar
direktorica

Sklep prejmejo:

- predsednica komisije - osebno;

namestnik predsednice, imenovani alani in alanice komisije - osebno;

zbirka dokumentarnega gradiva - arhiv - tu.
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SKTEP
o spremembi Sklepa o imenovanju komisile za pripravo besedila javnega razpisa in

izvedbo postopka javnega razpisa
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