Mestna občina Koper
Krajevna skupnost Škofije

Zapisnik 1. korespondenčne seje
Dne 23.1.2019 je predsednik Sveta KS Škofije po elektronski pošti sklical 1. korespondenčno
sejo s sledečim predlogom sklepa:
Zaradi odprave anomalij plačnega sistema Svet KS sprejme spremembe pravilnika o
sistemizaciji delovnih mest v organih KS Škofije:
Skladno z Aneksom št. 4 h kolektivni pogodbi za državno upravo, pravosodnih organov in
uprave samoupravnih lokalnih skupnosti - tarifni del (Uradni list RS, št. 80/2018 z dne
07.12.2018) se spremeni Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v organih Krajevne
skupnosti Škofije za delovno mesto ADMINISTRATOR V, pri čemer se spremeni
izhodiščni plačni razred delovnega mesta poviša za en plačni razred, posledično temu se za
en razred poviša tudi najvišji možni napredovalni razred delovnega mesta. Spremembe
veljajo od 01.01.2019 dalje.
Obrazložitev:
S strani MOK smo bili dne 22.1.2019 pozvani, da na podlagi prejetega dopisa Ministrstva za
javno upravo (v priponki), je svet KS Škofije dolžan sprejeti sklep o Spremembi pravilnika
sistemizacije delovnih mest ter uskladiti akte najkasneje do 21.1.2019. Ker je rok za
uskladitev že pretekel, je potrebno čimprej sprejeti sklep korespondenčno.
O predlogu sklepa predlagatelja naj bi člani Sveta KS Škofije oddali svoje glasove do petka,
25.1.2019 do 12.00 ure po mailu na mail naslove vseh članov ter tajništvo. Do določenega
dne in ure so glasovali na sledeči način:
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Alan Radin
Borut Slapnik
Milan Markočič
Rino Hrvatin
Erika Markežič Kapelj
Nataša Rešek
Neja Bonbek Natek
Matjaž Čok
Neva Tul
Damian Eler
Valentina Petaroš -Jeromela
Prisotnih članov
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Sklep št. 14 je sprejet.
Damian Eler in Valentina Petaroš-Jeromela svojih glasov niso oddali na naslov tajništva do
dogovorjenega termina.
Škofije, 25.1.2019
Zapisala:
Majda Bonaca
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