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Krajevna skupnost Škofije 

 

Zapisnik 2. korespondenčne seje 
 
 

Dne 09.03.2015 je predsednik Sveta KS Škofije po elektronski pošti sklical 2. 
korespondenčno sejo: 
 
»Spoštovani 
Zaradi nujnosti zaščite pravic iz delovnega razmerja g. Bonaca Majde, sklicujem 
korespondenčno sejo s predlogom naslednjega sklepa : 
 
Predlog sklepa št. KS34 : 
G. Majdi Bonaca se podaljša mirovanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja od dne 
07.03.2015 (sklep št. 300 , 49. seje sveta KS z dne 03.05.2011) do 17.05.2015. 
 
Obrazložitev: 
G. Majdi  Bonaca, na podlagi sklepa št. 300 z redne seje KS št. 49 z dne 03.05.2011 miruje 
delovno mesto Administrator V v tajništvu KS Škofije  zaradi pridružitve  soprogu, ki ga je 
Ministrstvo za zunanje zadeve napotilo na delo v tujino z dnem 07.03.2011 za dobo 4 let. 
Zaradi meni neznanih razlogov je bil njen status v tujini formaliziran šele 16.05. in ne 
07.3.2011 -  to je na datum, ko je bil na misijo datumsko napoten njen soprog. 
Z  datumom 16.05.2011  je bila nato za dobo 4 let zaposlena nadomestna delavka g. Nataša 
Rešek (trenutno na bolovanju). 
Iz te zmede datumov je posledično ga. Nataša Rešek v delovnem razmerju s KS do 
16.05.2015. 
G. Majdi Bonaca je potrebno podaljšati pravico na mirujoče delovno mesto do 17.05.2015, 
da lahko uveljavlja podaljšanje statusa z Ministrstvom za zunanje zadeve. 
Prilagam predhodni sklep o mirovanju pravic iz l.2011.  
Prosim, da po mailu s kopijo vsem naslovnikom tega maila glasujete z: za, proti ali vzdržan 
Prosim, da sporočite svoje stališče najkasneje  do jutri 10.03.2015, 12.00 ure ko 
moramo  zaključiti glasovanje. Lep dan. 
E .Gašpar« 
 
O predlogu sklepa predlagatelja, so člani Sveta KS Škofije do 12.00 ure, dne 10.03.2015 
glasovali na sledeči način: 

1. ZA je glasovalo: 9 članov sveta po elektronski pošti 
2. PROTI je glasovalo : 1 član sveta 
3. VZDRŽANI : nihče 

 
Sklep je sprejet z večino glasov članov Sveta KS Škofije. 
 
Škofije, 16.03.2015 ob 12.00 uri. 
 
Zapisnik sestavila: Sanela Ćirić 


