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o Ana Pleiko, predsednica in dlanica
. Jasna darman, namestnica predsednice in dlanica
o Katia Lampe, Clanica

Predsednik in alani komisije morajo imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj pet let delovnih izkuienj s podroaja,

za katerega se dodeljujejo sredstva.

Predsednik komisije in ilani komisije se morajo udeleiiti vseh faz izvedbe postopka javnega

razpisa, komisija pa je sklepina, fe je prisotna ved kot polovica dlanov.

V primeru opraviiene zadrianosti mora dlan o tem pravoaasno obvestiti predsednika

komisije oziroma namestnika predsednika komisije.

Predsednik in ilani komisije ne smejo biti s prijavitelji ali kondnimi prejemniki sredstev

interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti
ali v stranski vrsti do vltetega ietrtega kolena), v zakonski zvezi ali v svastvu do vitetega
drugega kolena, tetudi je zakonska zveza ie prenehala, ali v izvenzakonski skupnosti. Za

presoio drugih elementov interesne povezanosti se uporablja Kodeks ravnanja javnih

usluibencev (Uradni list RS, it.8/01).

V primeru, da je podan kateri izmed izloditvenih razlogov, mora ilan/ica o temu nemudoma
obvestiti predsednika komisije oziroma namestnika predsednika komisije, slednji pa

izdajatelja tega sklepa. tlana/ico komisije, za katerega je podan izloditveni razlog, se

zamenja.

Na podlagi 106.h dlena Zakona o javnih financah ((Uradni list RS, 5t. 11/11 - uradno preiiSieno besedilo,

!4/73 - popt.,]-7olLL - ZD|ULZ,46/13 - zlPRSl314- A,7Ot/13,101/13 - ZlPRS14ls, 38/14 - ZlPRS141s-

A, r4/$ - ZlPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 95/15 - Z|PRS1517, 8O/L6 - Z|PRS1718, 7UU - ZI?RS18L9 in

13/18); v nadaljevanju: ZF),4. alena Uredbe o postopku, merilih in nadinih dodeljevanja sredstev za

spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, it. 56/LL, v nadaljevanju:
Uredba) in 18. ilena Ustanovitvenega akta Javnega Stipendijskega, razvojnega, invalidskega in
pre:ivninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, 5t. 23113, 84/16, tzl!7 - popr. in 23/77)
izdajam

SKLEP
o imenovanlu komisije za

izvedbo postopka Javnega razpisa za sofinanciranie vkljuievanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve,
v ukrepe na trgu dela - pripravlieni na spremembe, v letih 2019,2020,2021 in 2022 (v

nadalievaniu: JR SPIN)

lmenuje se komisija za izvedbo JR SPIN v okviru programa >Spodbujanje vkljudevanja oseb,
ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu, v naslednji sestavi:
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3 Ta sklep zaane veljati z vroditvijo predsedniku komisije in Elanom imenovane komislje'

L.t
lrena Kuntarii Hribar

direktorica

Sklep prejmeio:
- predsednica komisije - osebno;

- imenovani dlani komisije - elektronsko;

- zbirka dokumenta rnega gradiva.
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