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Javni ltipendijski, razvojni,
invaLidski in pr€iivninski
sktad Repubtike Stovenije

stevilka: 024-13/2019-1
Datum: 5. 4. 2019

Na podlagi 218. alena Pravilnika o postopkih za izvrievan.je proraiuna Republike Slovenije (Uradni list RS, it.
5O/O7, 61/08, Lt4/07, 99/09 in 3/L3, 8l/76], in 18. alena Ustanovitvenega akta Javnega Stipendijskega,
razvojnega, invalidskega in pre:ivninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, 5t. 23113, 84/L6, L2/L7-
popt., 23/771 izdajam

SKLEP
o imenovanju komisije za izvedbo iavnega razpisa za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih
partneriev s srednjimi poklicnimi in viSjimi strokovnimi 5olami v izobraievalnem procesu v 5olskem

oziroma Studiiskem letu 2018/2019

1. lmenuje se komisija za lzvedbo javnega razpisa za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih
partnerjev s srednjimi poklicnimi in viijimi strokovnimi iolami v izobraievalnem procesu v iolskem
oziroma Studijskem letu 2018/2019 v naslednji sestavi:

Ervin Kostelec, predsednik komisije,
Jasna earman, namestnica predsednika komisije,
Maia Celestina, tla nica,

Sandra Valif, f la nica,

Katja Lampe, alanica.

Predsednik komisije in tlani imajo ustrezno strokovno izobrazbo in izkuinje s podroija, za katerega se dodeljujejo

sredstva, ki omogoiajo strokovno presojo vlog.

Predsednik komisUe in tlani komisije se morajo udele:iti vseh faz izvedbe postopka javnega razpisa, komisija

pa je skleptna, de je prisotnih vet kot polovica ilanov. V primeru zadrZanosti mora ilan o tem pravodasno

obvestiti predsednika komisije oziroma namestnico predsednika komisije.

Predsednik komisije in dlani komisije ne smejo biti s prejemniki interesno povezani v smislu poslovne

povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali stranski vrsti do vitetega ietrtega kolena), v zakonski

zvezi ali v svaitvu do v5tetega drugega kolena, aetudi je zakonska zveza ie prenehala ali v izvenzakonski

skupnosti. Drugi elementi interesne povezanosti se preso.iajo v skladu s Kodeksom ravnanja javnih usluibencev
(Uradni list RS, 5t. 8/01).

V primeru, da je podan kateri izmed izloiitvenih razlogov, mora alan o temu nemudoma obvestiti predsednika

komisije oziroma namestnico predsednika komisije, slednji pa izdajatelja tega sklepa.

4. Komisija o odpiranju vlog sprotivodi zapisnik, ki vsebuje predvsem

naslov, prostor in ias odpiranja dospelih vlog,
predmet javnega razpisa,

imena navzoiih 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 vlagatel.ie z nepopolnimi vlogami, da iih dopolnijo
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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.

6. Komisija pripravi predlog prejemnikov, ki ga podpiSejo predsednik komisije in vsi tlani komisije ter ga
posredujejo direktorici.

7. Na podlaBi potrjene8a predloga prejemnikov pripravi komisija predloge upravnih aktov za vse prejemnike.

8. Ta sklep zafne veljati z vroaitvijo predsedniku komisije oziroma namestnici, ki sklep vroai ostalim
ilanom imenovane komisije.

lrena Ku H ribar, direktorican
Sklep prejmejo:

- predsednik komisiie - osebno.
- imenovani dlani/ce komisije - elektronsko
- zbirka dokumentarnega gradiva.

Po pooblastilu 5t
rm20/2018-4

Zoran Kotolenko
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