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Na podlagi 218. ilena Pravilnika o postopkih za izvrsevanje proraduna Republike Slovenije (Uradni list RS, 5t.

50/07,61.108, LL4107,99/09,3173 in 8l/1,6) in 18. elena Ustanovitvenega akta Javnega Stipendijskega,

razvojnega, invalidskega in preiivninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, iL.23/73,84116,t21L7-
popr., 23117 in 30/19) izdajam

SKLEP

o imenovanju komisije za izvedbo javnega razpisa za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih

partnerjev s srednjimi poklicnimi in viSjimi strokovnimi Solami v izobraievalnem procesu v Solskem

ozi roma Stud ijskem letu 2Ol9 I 2O2O

t. lmenuje se komisija za izvedbo javnega razpisa za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih

partnerjev s srednjimi poklicnimi in viSjimi strokovnimi Solami v izobraievalnem procesu v Solskem

oziroma Studijskem letu 2079/2020 (v nadaljevanju komisija) v naslednji sestavi:

Ma5a Celestina, predsednica komisije in flanica,

Ervin Kostelec^fi.amestnik predsednice komisije in dlan,

Eva skoberf&ffanica,
Jasna earman, dlanica,

Katja Lampe, tlanica.

Predsednica komisije in dlani komisije imajo ustrezno strokovno izobrazbo in izkuinje s podrodja, za katerega

se dodeljujejo sredstva, ki omogodajo strokovno presojo vlog.

Predsednica komisije in dlani komisije se morajo udeleZiti vseh faz izvedbe postopka javnega razpisa, komisija

pa je sklepdna, de je prisotnih ved kot polovica dlanov. V primeru zadrianosti mora dlan komisije o tem

pravodasno obvestiti predsednico komisije oziroma namestnika predsednice komisije.

Predsednica komisije in dlani 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 svaitvu do v5tetega 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).

V primeru, da je podan kateri izmed izloditvenih razlogov, mora dlan komisije o tem nemudoma obvestiti

predsednico komisije oziroma namestnika predsednice komisije, ta pa izdajatelja tega sklepa. elana komisije,

za katerega je podan izloditveni razlog, se zamenja.
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2. Komisija o odpiranju vlog sprotivodi zapisnik, kivsebuje predvsem:

naslov, prostor in das 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.

Zapisnik podpiSejo prisotni predsednica komisije in dlani komisije

Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da
jih dopolnijo.

3. Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so

navedena v javnem razpisu ter o tem vodi zapisnik.

4. Komisija na podlagi ocene vlog pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga podpi5ejo predsednica

komisije in dlani komisije ter se ga predloZi direktorici.

5. Komisija izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev na podlagi predloga iz prejinje todke. V obrazloiitvi
sklepa mora utemeljiti svojo odloiitev.

6. Komisija obvesti vse vlagatelje vlog, ki niso bili izbrani, o odloditvi glede dodelitve sredstev. V
obrazloZitvi mora navesti razloge za svojo odloditev.

7. Ta sklep zadne veljati z vroditvijo predsednici komisije oziroma namestniku, ki sklep vrodi ostalim
dlanom imenovane komisije.
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Sklep prejmejo:

- predsednica komisije - osebno;

- imenovani dlani/ce komisije - elektronsko
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