POPIS DEL
ADMINISTRACIJA KS

VODENJE POSLOVANJA

Zap.št.
predmet
1 Knjiženje in urejanje dokumentacije
2
3
4
5
6

7
8
9
10

prispele in poslane pošte
Spremljanje e- pošte, posredovanje, knjiženje, odgovori
arhiviranje e- pošte, pisanje zapisnikov, sklici sej
Pošiljanje klasične pošte
Stroški komunikacije (telefon ), obveščanja krajanov
Knjiženje prispelih računov
Vodenje poslovnih knjig
izdelava letnega poročila, premoženjske bilance
oddaja letnega poročila na Ajpes in občino
Ostale storitve po naročilu-pavšal
Izvajanje in vodenje plačil UJP
Izdelava mesečnih poročil o porabi
Urejanje spletnih strani KS

ME

KOLIČINA CENA/ME

ura

36

-

€

ura
kom
mesec
kom

180
12
12
40

-

€

-

€
€

mesec
mesec
mesec
kom
mesec

12
12
12
12
12

-

€

-

€
€
€

V popisu del in storitev ni naveden popis pisarniškega materiala, ki naj ga ponudnik vključi in
upošteva v vsaki postavki (kuverte, mape, papir, poštnina, pisala, računalniška oprema,
registratorji za arhiviranje). V vodenju poslovanja niso navedene ure in kilometrina.

Vzdrževanje javnih poti v KS

1 od 1

Zadeva: Vzdrževanje javnih poti v KS
Od: info-kskatarina <info@kskatarina.si>
Datum: 19.7.2011 9:10
Za: Gregor Lojevec <gregor.lojevec@medvode.si>
Pozdravljen Gregor,
KS Katarina je kljub dvakratnemu 15 dnevnemu roku za zbiranje ponudb JNMV za
vzdrževanje krajevnih in vaških poti prejela le eno ponudbo, ki pa je ni mogoče
cenovno preveriti.
Naprošamo te, če ima občina v veljavi še cenik za vzdrževanje javnih poti, če nam ga
lahko pošlješ, da bomo lahko opravili primerjalno analizo cen iz ponudbe oz. če nam
lahko posreduješ podatke o cenah.
Hvala in lep pozdrav
-Ciril Sušnik predsednik sveta KS Katarina

26.7.2011 12:17

1 od 1

Zadeva:
Od: NIKO KRSINAR <nikotanja@hotmail.com>
Datum: 10:48
Za: ciril vaška krčma <info@kskatarina.si>
Zdravo,
dopolnitev ponudbe za vzdrževanje prometnih površin
2101Gramoziranje(nabava in prevoz gramoza na razdalji do 1km)

m3

9

2105Gramoziranje(nabava in prevoz gramoza na razdalji do 5km)

m3

12

2110Gramoziranje(nabava in prevoz gramoza na razdalji do 10km)

m3

14

2115Gramoziranje(nabava in prevoz gramoza na razdalji do 20km)

m3

16

2116Gramoziranje(nabava in prevoz gramoza na razdalji do 25km)

m3

17,50

2117Gramoziranje(nabava in prevoz gramoza na razdalji do 30km)

m3

18

2119Gramoziranje(nabava in prevoz gramoza na razdalji do 40km)

m3

19

2120Gramoziranje(nabava in prevoz gramoza na razdalji do 50km)

m3

20

8102 Nakladač

ura

27

17.8.2011 11:49

KS Katarina
Svet KS

Članom sveta KS

Zadeva: Izbira izvajalca »Vodenje administracije KS Katarina«

Svet KS je na svoji konstitutivni in 1. redni seji razpravljal tudi o vodenju administracije KS
Katarina.
Na podlagi razprave je bil v tem času izveden postopek JNMV (javnega naročila malih
vrednosti).
Kot izhaja iz dokumentacije sta na naslov KS Katarina prispeli dve ponudbi, ena pa je bila
pridobljena po telefonu.

Iz pregleda in analize ponudb je bilo ugotovljeno, da je ponudba s strani dosedanjega
izvajalca Didi d.o.o. najbolj ugodna in vsebuje vse ponudbene postavke.

Svetu KS predlagam naslednji sklep:
Na podlagi izvedenega postopka JNMV se najbolj ugodnemu ponudniku Didi d.o.o., izda
naročilnica za vodenje administracije KS za obdobje od april 2011 do marec 2012.

Predsednik sveta KS
Na Topolu, dne 01.04.2011

Ciril Sušnik l.r.

POPIS DEL
ADMINISTRACIJA KS

VODENJE
POSLOVANJA

Zap.št. predmet
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Knjiženje in urejanje
dokumentacije
prispele in poslane pošte
Spremljanje e- pošte, posredovanje, knjiženje, odgovori
arhiviranje e- pošte, pisanje zapisnikov, sklici sej
Pošiljanje klasične pošte
Stroški komunikacije (telefon ), obveščanja krajanov
Knjiženje prispelih računov
Vodenje poslovnih knjig
izdelava letnega poročila, premoženjske bilance
oddaja letnega poročila na Ajpes in občino
Ostale storitve po naročilu-pavšal
Izvajanje in vodenje plačil UJP
Izdelava mesečnih poročil o porabi
Urejanje spletnih strani KS

ME

KOLIČINA CENA/ME

ura

36

- €
- €

ura

180

kom

12

mesec

12

- €

kom

40

- €

mesec

12

- €

mesec

12

mesec

12

- €

kom

12

- €

mesec

12

- €

ADCOM

ME

KOLIČINA CENA

MASNIKOSA

VREDNOST

ME

KOLIČINA CENA

DIDI

VREDNOST

ME

KOLIČINA CENA

VREDNOST

ura

36

10

360,00 €

ura

36

15,91

572,76 €

ura

36

10

360,00€

ura

180

10

1.800,00 €

ura

180

15,91

2.863,80 €

ura

180

10

1.800,00€

kom

12

10

120,00 €

kom

12

0,00 €

kom

12

5

60,00€

mesec

12

0

0,00 €

mesec

12

0

0,00 €

mesec

12

5

60,00€

kom

40

0,5

20,00 €

kom

40

0,55

22,00 €

kom

40

0

- €

mesec

12

60

720,00 €

mesec

12

66,59

799,08 €

mesec

12

30

360,00€

mesec

12

15

180,00 €

mesec

12

0

0,00 €

mesec

12

10

120,00€

mesec

12

0

0,00 €

mesec

12

24,31

291,72 €

mesec

12

10

120,00€

kom

12

25

300,00 €

kom

12

26,93

323,16 €

kom

12

0

mesec
LETO

12

0

0,00 €
3.500,00 €

12

0

0,00 €
4.872,52 €

mesec
LETO

12

10

mesec
LETO

- €
120,00€
3.000,00€

KS KATARINA
Topol pri Medvodah 17
1215 Medvode

Datum: 31.03.2011

Uradni zaznamek
Dne 31.03.2011 je bil opravljen telefonski pogovor z
iz podjetja Adcom d.o.o.,
Ljubljana, glede ponudbe za opravljanje administracije ter vodenja poslovnih knjig za KS
Katarina. Predstavljen ji je bil obseg del, prisotnost, način poslovanja.
Glede na obseg del je podala ponudbo, ki znaša 3.500,00 €, kjer so bili zajeti tudi stroški
prevoza Ljubljana-Topol. Plačila pavšalna-mesečna. Cena je brez DDV. Plačilni promet opravlja
naročnik sam.

Prisotni:
telefonska komunikacija
Ciril Sušnik

Ta zapis je del dokumentacije v postopku JNMV in se hrani v arhivu.

Ciril Sušnik
predsednik sveta

KS KATARINA

Predlog za izdajo naročilnice
enostavni postopek

Topol 17, Medvode
ID DDV 61556432
Tel./fax. 01 3617320, info@kskatarina.si

01.4.2011 Zap.št.
P1/2011
datum
I.
Predmet JNMV - vrsta in količina blaga ali gradnje oziroma vrsta in obseg
storitve:
Administracija KS, vodenje poslovnih knjig

II.
Ocenjena vrednost naročila:
3.600,00 €
z DDV.
III.
402000
Proračunska postavka za plačilo:
IV.
Način preverjanja cene:
TELEFONSKO-PONUDBA
V.
Imena ponudnikov:
Masnikosa d.o.o.
Didi
d.o.o.
Adcom d.o.o.
VI.
Didi
Izbrani ponudnik:
d.o.o.
VII.
Obrazložitev:
Izbrani ponudnik je ponudil najugodnejšo ekonomsko ceno, sedež podjetja
je v kraju kjer je sedež KS in je dosegljiv v vsakem času.
Ponuja vse postavke iz popisa del.

Odgovorna oseba za JNMV
Ciril Sušnik

Priloge:
Pisne ponudbe:
Uradni zaznamek tel. Oddaje:
Elektronske ponudbe:

Predsednik sveta KS
Ciril Sušnik

NE
DA
DA

Naročilnica

KS KATARINA
Topol 17, Medvode
ID DDV 61556432
Tel./fax. 01 3617320, info@kskatarina.si

datum

01.4.2011 št.

N1/2011

Naslovu

DiDi d.o.o., Topol 5, Medvode
Odpremite KS Katarina, Topol 17, Medvode
količina

1

predmet

ME

izročeno

Vodenje administracije, nabava pisar.
materiala, skrb za vodenje poslovnih
knjig od meseca 1.4.2011 - 31.03.2011
v skupni vrednosti 3.000,00 €,
plačila mesečna 250,00 €
Cena je brez DDV 20 %.

Veza predlog za izdajo naročilnice
enostavni postopek, zap. Št. 1/11

Odpremil-izročil:

Naročil:
Ciril Sušnik

MASNIKOSA d.o.o. ,Golo Brdo 88, 1215 Medvode
SI 15493075, Matična št. 1124129, Srg 2007/08396 , Osnovni kapital 8.763,13 EUR
031 707057. 041-653-385, 3615-157 fax: 3615-232
IBAN: SI56 0202 1003 5008 958
CENIK 2011

Računovodske storitve

EUR

Cena delovne ure / na enoto
knjiženje
Izdelava plač, regresa
Izdelava plače s.p.
Izdelava honorarjev, nagrad, AH
Obračun DDV mesečni
Obračun DDV trimesečni
Devizno nakazilo
Poročanje za dohodnino
Poročanje M4
Vnos osnovnih sredstev v register
Obračun amortizacije
Izvajanje plačilnega pometa
Izdelava potnih nalogov
Izstavljanje računov
Urejanje dokumentov, arhiviranje
Potrjevanje napotnic,
IOP,opominov
Poročanje zunanjim uporabnikom
Poročanje NO, svet, skupščina
Poročilo za notranje uporabnike
bilanca DURS, AJPES, pojasnila
Izdelava bilanc in poročil/ura

Medvode; 1.1.2011

20%DDV

cena z
DDV

knjižba
kom
kom
kom
kom
kom
kom
delavec
delavec
kom
kom
ura
kom
ura
ura

0,55
22,10
17,69
17,69
37,12
90,60
37,12
12,37
12,37
15,47
75,06
24,31
24,31
31,78
15,91

0,11
4,42
3,54
3,54
7,42
18,12
7,42
2,47
2,47
3,09
15,01
4,86
4,86
6,36
3,18

0,66
26,52
21,23
21,23
44,54
108,72
44,54
14,84
14,84
18,56
90,07
29,17
29,17
38,14
19,09

ura
ura
ura
ura
komplet
ura

15,91
53,86
53,86
53,86
799,08
99,89

3,18
10,77
10,77
10,77
159,82
19,98

19,09
64,63
64,63
64,63
958,90
119,87

KS KATARINA
Topol 17, Medvode
ID DDV 61556432

IZVEDBENI PROGRAM
VZDRŽEVANJA VAŠKIH POTI
2011/2012

Tel./fax. 01 3617320, info@kskatarina.si

datum

####### Zap.št.

JNMV1/2011

SGM NIKO KRŠINAR S.P.
OSREDEK 3,1356 DOBROVA
041/741-651,nikotanja@hotmail.com

PONUDNIK
NASLOV
TEL. E-MAIL
PODLAGA

LETNA POGODBA ZA IZVEDBO
POSAMEZNA NAROČILA DEL
NA PODLAGI NAROČILNICE
NADZOR NAD
IZVAJANJEM

ZBIRANJE PONUDB JNMV
Na podlagi sklepa sveta KS Katarina, z dne 10.06.2011, KS Katarina javno
zbira ponudbe za JNMV za vzdrževanje krajevnih in vaških poti na območju
KS Katarina, za sezono 2011/2012.

Kriteriji za izbiro:
1. Najugodnejša cena ponudbe
2. Rok pričetka del od dneva naročila
Pogodba bo sklenjena za sezono 2011/2012, z veljavnostjo 1 leto od
podpisa pogodbe.
Ponudbe lahko pošljejo pravne osebe, samostojni podjetniki in kmetje, ki
imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji.
Za nepopolne ponudbe se štejejo tiste ponudbe, ki ne bodo vsebovale
vseh zahtevanih podatkov.
Nepopolne ponudbe se bodo štele kot neveljavne.
Javne ceste in odseki javnih cest so navedeni v listu "Obseg del".
Ponudnik naj se z njimi seznani, si jih ogleda, tako, da mu bodo poznane.
Prav tako naj se ponudnik seznani z določili Pravilnika o vrstah
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja
javnih cest.
Izbran izvajalec bo dolžan opraviti delo na podlagi pogodbe, na podlagi
osebnega telefonskega ali na drug način posredovanega naročila s strani
naročnika.

Izbrani izvajalec bo dolžan opraviti posel vestno kot dober gospodar.
Navodilo za izponitev ponudbe:
1. V obrazec na listu "Podatki o ponudniku" v zeleno polje vpišite svoje
podatke
2. V obrazec na listu "Popis del" v zelena polja vpišite ponudbeno ceno
Podatke lako vpisujete le v zelena polja, ostala polja so zaklenjena.

Ponudbo pričakujemo najkasneje do 30.06.2011 na naslov
KS Katarina
Topol pri Medvodah 17
1215 Medvode
ali na e-naslov
info@kskatarina.si
Vse morebitne dodatne informacije dobite na e- naslovu info@kskatarina.si
ali na tel. 051 650705 Ciril Sušnik.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

JAVNE POTI VZDRŽEVANJE KS KATARINA
JP OŠ Topol- Kršinar – Košir
(Zanožje)
JP Topol 12- Topol 10- vodovodni zbiralnik Topol
(Vihra)
Odcep iz JP Dobje mimo Topol 24 (Pojzda ) do lipe
(Pojzd)
JP Topol 16 - Topol 20
(Lipje)
JP Belo odcep Bohinc- Pirkmajer
JP Belo – Baus
Del JP odcep Omahen, Miklavžič
Cesta v Gone

SKUPAJ

ŠT. JP DOLŽINA/M
752101

456

752096

200

752104

600

751682

572

752113

85

752115

450

VP

150

VP

250

2763

KS KATARINA- VZDRŽEVANJE KRAJEVNIH POTI
Šifra

Naziv

Cena / enoto

Enota
mere

EUR –
brez DDV

1 ZIMSKA SLUŽBA

1101 postavitev snežnih kolov – delavec

ura

1205 odstranjevanje snega s kamionom

km

1206 odstranjevanje snega s snežnim rezkarjem

km

1302 posipanje vozišč strojno

km

1303 posipanje vozišč ročno – delavec

ura

1401 odstranjevanje dopolnilno signalne opreme – delavec

ura

2 VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN

2101 Gramoziranje (nabava in prevoz gramoza na razdalji do

1km)

m3

9,50EUR

2105 Gramoziranje (nabava in prevoz gramoza na razdalji do

5km)

m3

12,00EUR

2110 Gramoziranje (nabava in prevoz gramoza na razdalji do 10 km)

m3

2115 Gramoziranje (nabava in prevoz gramoza na razdalji do 20 km)

m3

2116 Gramoziranje (nabava in prevoz gramoza na razdalji do 25 km)

m3

2117 Gramoziranje (nabava in prevoz gramoza na razdalji do 30 km)

m3

2119 Gramoziranje (nabava in prevoz gramoza na razdalji do 40 km)

m3

2120 Gramoziranje (nabava in prevoz gramoza na razdalji do 50 km)

m3

2130 razgrinjanje materiala – strojno

m3

1.90EUR

2150 prevoz materiala do 1 km

m3

1,50EUR

2154 prevoz materiala do 5 km

m3

1,50EUR

2159 prevoz materiala do 10 km

m3

2164 prevoz materiala do 20 km

m3

2165 prevoz materiala do 25 km

m3

2166 prevoz materiala do 30 km

m3

2168 prevoz materiala do 40 km

m3

2170 prevoz materiala do 50 km

m3

2181 krpanje udarnih jam in urejanje bankin ročno – delavec

ura

13,00EUR

22 KOMPRIMIRANJE VOZIŠČA

2202 komprimiranje vozišča z vibrovaljerjem (> 12 t in > 2 m širine)

km

2203 komprimiranje vozišča z vibrovaljerjem (> 12 t in > 2 m širine)

m2

1,00EUR

23 PROFILIRANJE VOZIŠČA

2302 profiliranje vozišča z grederjem

km

2303 profiliranje vozišča z grederjem

m2

2,00EUR

km

104,00EUR

31 ČIŠČENJE BREŽIN

3104 čiščenje brežin z ročnim orodjem (enostransko)- delavec

3105 čiščenje brežin z motor. žago (enostransko) – delavec z motorno žago

km

146,00EUR

3106 čiščenje brežin strojno (enostransko)

km

31,25EUR

ura

15,33EUR

41 ČIŠČENJE CEST

4101 čiščenje cest ročno – delavec
51 PROPUSTI

5101 cev. propust premera 40 cm v 3.kat. hribine

(PVC)

m'

5102 cev. propust premera 50 cm v 3.kat. hribine

(PVC)

m'

90,00EUR

5111 cev. propust premera 40 cm v 4.kat. hribine

(PVC)

m'

100,00EUR

5112 cev. propust premera 50 cm v 4.kat. hribine

(PVC)

m'

130,00EUR

5114 cev. propust premera 40 cm v 5.kat. hribine

(PVC)

m'

145,00EUR

5115 cev. propust premera 50 cm v 5.kat. hribine

(PVC)

m'

165,00EUR

5122 cev. propust premera 50 cm v 3.kat. hribine

(beton. cev)

m'

5123 cev. propust premera 60 cm v 3.kat. hribine

(beton. cev)

m'

5132 cev. propust premera 50 cm v 4.kat. hribine

(beton. cev)

m'

5133 cev. propust premera 60 cm v 4.kat. hribine

(beton. cev)

m'

5142 cev. propust premera 50 cm v 5.kat. hribine

(beton. cev)

m'

5143 cev. propust premera 60 cm v 5.kat. hribine

(beton. cev)

m'

52 VTOČNI JAŠKI

5201 vtočni jašek v 3. kategoriji hribine - betonska cev premera 60 cm

kos

80,00EUR

5202 vtočni jašek v 4. kategoriji hribine - betonska cev premera 60 cm

kos

100,00EUR

5203 vtočni jašek v 5. kategoriji hribine - betonska cev premera 60 cm

kos

130,00EUR

5204 betonski pokrov za vtočni jašek

kos

21,00EUR

5207 vtočni jašek v betonu 60 x 60 cm v 3. kategoriji hribine

kos

80,00EUR

5208 vtočni jašek v betonu 60 x 60 cm v 4. kategoriji hribine

kos

100,00EUR

5209 vtočni jašek v betonu 60 x 60 cm v 5. kategoriji hribine

kos

130,00EUR

5301 zaključna glava za cev. propust premera 40 cm (cca 1m2)

kos

110,00EUR

5302 zaključna glava za cev. propust premera 50 cm (cca 1m2)

kos

122,50EUR

5303 zaključna glava za cev. propust premera 60 cm (cca 1m2)

kos

134,17EUR

m'

169,60EUR

53 ZAKLJUČNE GLAVE PROPUSTOV

54 KORITNICA

5401 izdelava koritnice ali vtoka v vtočni jašek v betonu (širine do 60 cm)
58 ODVODNI JARKI

5801 izkop odvodnega jarka v 3. kategoriji hribine

m3

5802 izkop odvodnega jarka v 4. kategoriji hribine

m3

5803 izkop odvodnega jarka v 5. kategoriji hribine

m3

59 ČIŠČENJE ODVODNIH NAPRAV

5901 čiščenje koritnic - ročno

ura

19,33EUR

5902 čiščenje odvodnih jarkov - ročno

ura

19,33EUR

5903 čiščenje odvodnih jarkov - strojno

ura

69,00EUR

5904 čiščenje propustov in jaškov – ročno

ura

40,00EUR

5905 čiščenje s cisterno in črpalko

ura

69,87EUR

5906 čiščenje dražnikov

ura

5907 čiščenje propustov in jaškov – strojno

ura

65,72EUR

61 PODPORNE IN OPORNE KONSTRUKCIJE

6101 zid – armirano betonski

m3

6102 zid - kamen v betonu

m3

6103 zid - kamen v suhem

m3

63 OGRAJE

6301 Postavitev ograje

m'

6302 popravilo ograje – delavec

ura

71 CESTNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA

7101 postavitev droga z obbetoniranjem in privitje promet. znaka ali table

kos

7102 vzdrževanje signalizacije – delavec

ura

77,50EUR

72 CESTNE ZAPORE

7201 postavitev cestne zapore

kos

7202 vzdrževanje cestne zapore – delavec

ura

81 STROJI

8101 buldožer <110kw

ura

8102 buldožer >110kw

ura

8103 greder težek (nad 50 kw)

ura

8104 greder lahek (do 49 kw)

ura

8105 bager težek (nad 50 kw)

ura

8106 bager lahek (do 49 kw)

ura

30,00EUR

8107 bager z udarnim kladivom

ura

40,00EUR

8108 rovokopač ( do 49 kw – 0,5 m3 žlica)

ura

30,00EUR

8109 kamion kiper 8t

ura

22,00EUR

8110 kamion kiper 10t

ura

25,00EUR

8111 kamion kiper 14t

ura

25,00EUR

8114 vibrovaljar

ura

30,00EUR

8116 ročno vrtalno kladivo-cobra (stroj in delavec)

ura

20,00EUR

8119 rovokopač z udarnim kladivom

ura

40,00EUR

8120 stroj za obsekovanje (mulčar)

ura

50,00EUR

(> 12 t in > 2 m širine)

8199 stroj za drobljenje materiala (od 0 do 50 mm)

82 DELAVCI

8201 delavec nk

ura

8202 delavec pk

ura

8203 delavec kv

ura

8204 delavec vkv

ura

10,00EUR

15,00EUR

83 Nabava in prevoz TAMPONA

8301 Tamponiranje (nabava in prevoz tampona (0 – 50 mm) na razdalji do 1 km)

m3

8305 Tamponiranje (nabava in prevoz tampona (0 – 50 mm) na razdalji do 10 km)

m3

8307 Tamponiranje (nabava in prevoz tampona (0 – 50 mm) na razdalji do 20 km)

m3

8308 Tamponiranje (nabava in prevoz tampona (0 – 50 mm) na razdalji nad 20 km)

m3

12,00EUR

84 IZKOPI HRIBIN

8401 izkop z bagrom v 3. kategoriji hribine

m3

3,00EUR

8402 izkop z bagrom v 4. kategoriji hribine

m3

5,50EUR

8403 izkop z bagrom v 5. kategoriji hribine in z miniranjem

m3

8404 izkop z bagrom z udarnim kladivom - 5. kategoriji hribine

m3

8405 izkop z buldožerjem v 3. kategoriji hribine

m3

8406 izkop z buldožerjem v 4. kategoriji hribine

m3

8407 izkop z buldožerjem v 5. kategoriji hribine in z miniranjem

m3

8408 izkop materiala z odvozom do 500m

m3

8499 Izkop in drobljenje materiala (od 0 do 50 mm)

m3

8,00-10,00EUR

85 NAKLADANJE MATERIALA

8501 nakladanje materiala

m3

2,50EUR

Medvode:18.2.2011
Krajevna skupnost Katarina
Topol pri Medvodah 17
1215 Medvode
Predmet:Ponudba za opravljanje računovodskih in knjigovodskih del
V zvezi s povpraševanje za vodenje poslovnih knjig dostavljam sledečo ponudbo in sicer:
1. Knjiženje (3 fakture, 2 dotaciji, UJP provizija in obresti)
2. Mesečno poročanje občini do 10. v mesecu
3. Izdelava letnega poročila za potrebe AJPES in DURS, s pojasnili k izkazom poslovnim
poročilom, amortizacijo, gibanje osnovnih sredstev (rok 28.2.)
Pomoč pri sestavi plana in priprava gradiva za nadzorni odbor
4. Izdelava premoženjske bilance (rok 31.3.)
5. Plačilni promet z UJP vršite sami!

I.

Plačevanje je mogoče mesečno po dejanskih stroških in v skladu s cenikom, ki je
posredovan v prilogi!

II. Predlog mesečnega pavšala
- Stroški knjiženja
- Mesečno poročilo občini
- Bilance in poročila
- Premoženjska bilanca
Skupaj vrednost brez DDV
20% DDV
Vrednost mesečnega pavšala
III. Predlog mesečnega pav
- Stroški knjiženja
- Bilance in poročila
- Premoženjska bilanca
Skupaj vrednost brez DDV
20% DDV
Vrednost mesečnega pavšala

Lep pozdrav!

Cena brez DDV
15,40
26,93
600,00/12=50,00
50,00/12=4,17
96,50
19,30
115,80
Cena brez DDV
15,40
600,00/12=50,00
50,00/12=4,17
69,57
13,92
83,49

Računovodkinja
Cirila Masnikosa

RE: Ponudba za KS Katarina

1 od 1

mailbox:///C|/Documents and Settings/Administrator/Application Data/...

Zadeva: RE: Ponudba za KS Katarina
Od: "Cirila Masnikosa" <cirila@masnikosa.si>
Datum: Fri, 18 Feb 2011 11:58:22 +0100
Za: "'info-kskatarina'" <info@kskatarina.si>
Ciril
Posredujem ponudbo za opravljanje računovodskih in knjigovodskih del!
LP Cirila Masnikosa
Telefon:013615157
FAX:
01361523
GSM: 031 707057
-----Original Message----From: info-kskatarina [mailto:info@kskatarina.si]
Sent: Thursday, February 17, 2011 8:46 AM
To: cirila@masnikosa.si
Subject: Ponudba za KS Katarina
Pozdravljena, na podlagi najinega tel. pogovora ti pošiljam
povpraševanje za vodenje poslovnih knjig za KS Katarina.
Ostalo kot sva se pogovarjala po telefonu.
moj tel. 051650705
Lep pozdrav
Ciril Sušnik

Ponudba KS Katarina 2011.doc
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28.3.2011 11:32

ponudba

1 od 1

Zadeva: ponudba
Od: NIKO KRSINAR
Datum: 1.7.2011 12:24
Za: ciril vaška krčma <info@kskatarina.si>
Zdravo,
pošiljam ponudbo,ampak sem lahko pisala samo v zelene kvadratke.Ko sem hotela v bele mi je pisalo,da
potrebujem neko kodo.
LP,Tanja
Priponke:

Copy of jnmv1.xls

414 KB

26.7.2011 11:48

Zbiranje ponudb JNMV- KS Katarina

1 od 1

Zadeva: Zbiranje ponudb JNMV- KS Katarina
Od: info-kskatarina <info@kskatarina.si>
Datum: 14.6.2011 23:35
Za: neimenovani prejemniki:;
Skp:

Spoštovani, v priponki vam pošiljamo datoteko, v kateri so navedeni podatki za
zbiranje ponudb za JNMV, za vzdrževanje krajevnih in vaških poti v KS Katarina.

Lep pozdrav
-Ciril Sušnik
predsednik sveta KS Katarina

Priponke:

jnmv1.xls

414 KB

26.7.2011 12:16

Vzdržavanje krajevnih poti

1 od 1

Zadeva: Vzdržavanje krajevnih poti
Od: info-kskatarina <info@kskatarina.si>
Datum: 5.7.2011 11:34
Za: neimenovani prejemniki:;
Skp:

Spoštovani,
v priponki vam pošiljamo ponudbo za zbiranje ponudb JNMV za vzdrževanje krajevnih
poti v KS Katarina.
Naprošamo vas za vašo ponudbo. Vsa navodila so navedena v listu 1, podatke vpisujete
v zeleno obarvana polja.
Rok za oddajo ponudbe je 15.7.2011. Ponudbo pošljite v obliki datoteke, ki je v
prilogi na naš-e naslov.
Lep pozdrav
-Ciril Sušnik predsednik sveta KS Katarina
Priponke:

jnmv1.xls

414 KB

26.7.2011 12:14

PRILOGA 1 K POGODBI ŠT. 2-2011

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

JAVNE POTI VZDRŽEVANJE KS KATARINA
JP OŠ Topol- Kršinar – Košir
(Zanožje)
JP Topol 12- Topol 10- vodovodni zbiralnik Topol
(Vihra)
Odcep iz JP Dobje mimo Topol 24 (Pojzda ) do lipe
(Pojzd)
JP Topol 16 - Topol 20
(Lipje)
JP Belo odcep Bohinc- Pirkmajer
JP Belo – Baus
Del JP odcep Omahen, Miklavžič
Cesta v Gone

SKUPAJ

ŠT. JP DOLŽINA/M
752101

456

752096

200

752104

600

751682

572

752113

85

752115

450

VP

150

VP

250

2763

KS KATARINA- VZDRŽEVANJE KRAJEVNIH
POTI
Šifra

Naziv

Cena /
enoto
Enota
mere

EUR –
brez DDV

1 ZIMSKA SLUŽBA
1101 postavitev snežnih kolov – delavec

ura

1205 odstranjevanje snega s kamionom

km

1206 odstranjevanje snega s snežnim rezkarjem

km

1302 posipanje voziš strojno

km

1303 posipanje voziš ro no – delavec

ura

1401 odstranjevanje dopolnilno signalne opreme – delavec

ura

2 VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN
2101 Gramoziranje (nabava in prevoz gramoza na razdalji do

1km)

m3

9

2105 Gramoziranje (nabava in prevoz gramoza na razdalji do

5km)

m3

12

2110 Gramoziranje (nabava in prevoz gramoza na razdalji do 10 km)

m3

2115 Gramoziranje (nabava in prevoz gramoza na razdalji do 20 km)

m3

2116 Gramoziranje (nabava in prevoz gramoza na razdalji do 25 km)

m3

2117 Gramoziranje (nabava in prevoz gramoza na razdalji do 30 km)

m3

2119 Gramoziranje (nabava in prevoz gramoza na razdalji do 40 km)

m3

2120 Gramoziranje (nabava in prevoz gramoza na razdalji do 50 km)

m3

2130 razgrinjanje materiala – strojno

m3

1,9

2150 prevoz materiala do 1 km

m3

1,5

2154 prevoz materiala do 5 km

m3

1,5

2159 prevoz materiala do 10 km

m3

2164 prevoz materiala do 20 km

m3

2165 prevoz materiala do 25 km

m3

2166 prevoz materiala do 30 km

m3

2168 prevoz materiala do 40 km

m3

2170 prevoz materiala do 50 km

m3

2181 krpanje udarnih jam in urejanje bankin ro no – delavec

ura

22 KOMPRIMIRANJE VOZIŠ A
2202 komprimiranje voziš a z vibrovaljerjem (> 12 t in > 2 m širine)

km

13

2203 komprimiranje voziš a z vibrovaljerjem (> 12 t in > 2 m širine)

m2

1

23 PROFILIRANJE VOZIŠ A
2302 profiliranje voziš a z grederjem

km

2303 profiliranje voziš a z grederjem

m2

2

3104 iš enje brežin z ro nim orodjem (enostransko)- delavec

km

104

3105 iš enje brežin z motor. žago (enostransko) – delavec z motorno žago

km

146

3106 iš enje brežin strojno (enostransko)

km

31,25

ura

15,33

31

41

IŠ ENJE BREŽIN

IŠ ENJE CEST

4101 iš enje cest ro no – delavec
51 PROPUSTI
5101 cev. propust premera 40 cm v 3.kat. hribine

(PVC)

m'

5102 cev. propust premera 50 cm v 3.kat. hribine

(PVC)

m'

90

5111 cev. propust premera 40 cm v 4.kat. hribine

(PVC)

m'

100

5112 cev. propust premera 50 cm v 4.kat. hribine

(PVC)

m'

130

5114 cev. propust premera 40 cm v 5.kat. hribine

(PVC)

m'

145

5115 cev. propust premera 50 cm v 5.kat. hribine

(PVC)

m'

165

5122 cev. propust premera 50 cm v 3.kat. hribine

(beton. cev)

m'

5123 cev. propust premera 60 cm v 3.kat. hribine

(beton. cev)

m'

5132 cev. propust premera 50 cm v 4.kat. hribine

(beton. cev)

m'

5133 cev. propust premera 60 cm v 4.kat. hribine

(beton. cev)

m'

5142 cev. propust premera 50 cm v 5.kat. hribine

(beton. cev)

m'

5143 cev. propust premera 60 cm v 5.kat. hribine

(beton. cev)

m'

52 VTO NI JAŠKI
5201 vto ni jašek v 3. kategoriji hribine - betonska cev premera 60 cm

kos

80

5202 vto ni jašek v 4. kategoriji hribine - betonska cev premera 60 cm

kos

100

5203 vto ni jašek v 5. kategoriji hribine - betonska cev premera 60 cm

kos

130

5204 betonski pokrov za vto ni jašek

kos

21

5207 vto ni jašek v betonu 60 x 60 cm v 3. kategoriji hribine

kos

80

5208 vto ni jašek v betonu 60 x 60 cm v 4. kategoriji hribine

kos

100

5209 vto ni jašek v betonu 60 x 60 cm v 5. kategoriji hribine

kos

130

53 ZAKLJU NE GLAVE PROPUSTOV

5301 zaklju na glava za cev. propust premera 40 cm (cca 1m2)

kos

110

5302 zaklju na glava za cev. propust premera 50 cm (cca 1m2)

kos

122,5

5303 zaklju na glava za cev. propust premera 60 cm (cca 1m2)

kos

134,17

m'

50

54 KORITNICA
5401 izdelava koritnice ali vtoka v vto ni jašek v betonu (širine do 60 cm)
58 ODVODNI JARKI
5801 izkop odvodnega jarka v 3. kategoriji hribine

m3

5802 izkop odvodnega jarka v 4. kategoriji hribine

m3

5803 izkop odvodnega jarka v 5. kategoriji hribine

m3

59

5,5

IŠ ENJE ODVODNIH NAPRAV

5901 iš enje koritnic - ro no

ura

13

5902 iš enje odvodnih jarkov - ro no

ura

13

5903 iš enje odvodnih jarkov - strojno

ura

40

5904 iš enje propustov in jaškov – ro no

ura

40

5905 iš enje s cisterno in rpalko

ura

40

5906 iš enje dražnikov

ura

13

5907 iš enje propustov in jaškov – strojno

ura

40

61 PODPORNE IN OPORNE KONSTRUKCIJE
6101 zid – armirano betonski

m3

6102 zid - kamen v betonu

m3

6103 zid - kamen v suhem

m3

63 OGRAJE
6301 Postavitev ograje

m'

6302 popravilo ograje – delavec

ura

71 CESTNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA
7101 postavitev droga z obbetoniranjem in privitje promet. znaka ali table

kos

7102 vzdrževanje signalizacije – delavec

ura

72 CESTNE ZAPORE
7201 postavitev cestne zapore

kos

7202 vzdrževanje cestne zapore – delavec

ura

40

81 STROJI
8101 buldožer <110kw

ura

8102 buldožer >110kw

ura

8103 greder težek (nad 50 kw)

ura

8104 greder lahek (do 49 kw)

ura

8105 bager težek (nad 50 kw)

ura

8106 bager lahek (do 49 kw)

ura

30

8107 bager z udarnim kladivom

ura

40

8108 rovokopa ( do 49 kw – 0,5 m3 žlica)

ura

30

8109 kamion kiper 8t

ura

22

8110 kamion kiper 10t

ura

25

8111 kamion kiper 14t

ura

25

8114 vibrovaljar

ura

30

8116 ro no vrtalno kladivo-cobra (stroj in delavec)

ura

20

8119 rovokopa z udarnim kladivom

ura

40

8120 stroj za obsekovanje (mul ar)

ura

50

8201 delavec nk

ura

10

8202 delavec pk

ura

8203 delavec kv

ura

8204 delavec vkv

ura

(> 12 t in > 2 m širine)

8199 stroj za drobljenje materiala (od 0 do 50 mm)

82 DELAVCI

15

83 Nabava in prevoz TAMPONA
8301 Tamponiranje (nabava in prevoz tampona (0 – 50 mm)
km)
8305 Tamponiranje (nabava in prevoz tampona (0 – 50 mm)
km)
8307 Tamponiranje (nabava in prevoz tampona (0 – 50 mm)
km)
8308 Tamponiranje (nabava in prevoz tampona (0 – 50 mm)
20 km)
84 IZKOPI HRIBIN

na razdalji do 1

m3

na razdalji do 10

m3

na razdalji do 20

m3

na razdalji nad

m3

12

8401 izkop z bagrom v 3. kategoriji hribine

m3

3

8402 izkop z bagrom v 4. kategoriji hribine

m3

5,5

8403 izkop z bagrom v 5. kategoriji hribine in z miniranjem

m3

8404 izkop z bagrom z udarnim kladivom - 5. kategoriji hribine

m3

8405 izkop z buldožerjem v 3. kategoriji hribine

m3

8406 izkop z buldožerjem v 4. kategoriji hribine

m3

8407 izkop z buldožerjem v 5. kategoriji hribine in z miniranjem

m3

8408 izkop materiala z odvozom do 500m

m3

8499 Izkop in drobljenje materiala (od 0 do 50 mm)

m3

5

85 NAKLADANJE MATERIALA
8501 nakladanje materiala

m3

2,5

Re: Ponudba za vodenje administracije KS katarina

1 od 1

mailbox:///C|/Documents and Settings/Administrator/Application Data/...

Zadeva: Re: Ponudba za vodenje administracije KS katarina
Od: Majda Strnad <majda@didi.si>
Datum: Mon, 28 Mar 2011 11:28:23 +0200
Za: info-kskatarina <info@kskatarina.si>
Pozdravljeni, pošiljam vam ponudbo z navedenimi cenami za posamezno storitev, glede na količine, ki so navedene v popisu.

Lep pozdrav
Majda Strnad

S, info-kskatarina piše:
Spoštovani, pošiljam vam popis storitev za vodenje administracije KS Katarina. Naprošamo vas, da nam
v tabelo vpišete vašo ponudbeno ceno in nam pošljete ponudbo.

POPIS DEL
ADMINISTRACIJA VODENJE
KS
POSLOVANJA
Zap.št.

predmet
Knjiženje in
1 urejanje
dokumentacije
prispele in poslane
pošte
Spremljanje e- pošte, posredovanje,
2
knjiženje, odgovori
arhiviranje e- pošte, pisanje
zapisnikov, sklici sej
Pošiljanje klasične
3
pošte
Stroški komunikacije (telefon ),
4
obveščanja krajanov
Knjiženje prispelih
5
računov
Vodenje poslovnih
6
knjig
izdelava letnega poročila,
premoženjske bilance
oddaja letnega poročila na Ajpes in
občino
7 Ostale storitve po naročilu-pavšal
Izvajanje in vodenje
8
plačil UJP
9 Izdelava mesečnih poročil o porabi
10

Urejanje spletnih
strani KS

ME

KOLIČINA CENA/ME

ura

36

ura

180

10 €

10
€

kom 12

5€

mesec 12

5 €

kom 40

mesec 12

0
€

30
€

mesec 12

10 €

mesec 12

10 €

kom 12
mesec 12

0
€
10
€

Lep pozdrav
-Ciril Sušnik
predsednik sveta KS Katarina

28.3.2011 11:29

Re: Administracija KS

1 od 1

Zadeva: Re: Administracija KS
Od: Ciril Sušnik
Datum: Fri, 29 Apr 2011 08:58:47 +0200
Za: info-kskatarina <info@kskatarina.si>
Tudi jaz potrjujem sklep: ZA
Lep pozdrav
Ciril

S,
za.
lp klemen

piše:

-----Izvorno sporočilo----- From: info-kskatarina
Sent: Thursday, April 28, 2011 10:56 AM
To:
Subject: Administracija KS
Pozdravljeni, kot smo razpravljali na seji sveta, je bil v mesecu marcu
izveden postopek JNMV za vodenej administracije KS.
V priponkah vam pošiljam dokumentacijo s predlogom sklepa.
Glasujte o sklepu, ki je predlagan v dopisu s povratno informacijo po
mailu, sklep bomo protokolirali na naslednji seji v zapisnik.

Lep pozdrav

29.4.2011 8:59

Re: Sklep o izvajalcu vzdrževanja cest v KS

1 od 1

Zadeva: Re: Sklep o izvajalcu vzdrževanja cest v KS
Od: <klemen.sch@siol.net>
Datum: 28.7.2011 17:41
Za:

za, lp
klemen
-----Izvorno sporočilo----- From: info-kskatarina
Sent: Thursday, July 28, 2011 2:21 PM
To: neimenovani prejemniki:
Subject: Sklep o izvajalcu vzdrževanja cest v KS
Pozdravljeni,
pošiljam vam gradivo za korespondenčno sejo sveta KS, kjer je potrebno
glasovati o sklepu o izbiri izvajalca za vzdrževanje krajevnih in vaških
cest, vsa dokumentacija je v prilogi.
Naprošam vas, da odgovorite ali glasujete ZA ali PROTI.
Lep pozdrav
-Ciril Sušnik predsednik sveta KS Katarina

1.8.2011 9:53

Re: Sklep o izvajalcu vzdrževanja cest v KS

1 od 1

Zadeva: Re: Sklep o izvajalcu vzdrževanja cest v KS
Od:
Datum: 7:30
Za: info-kskatarina <info@kskatarina.si>
Sem ZA.
Lp,
Nataša
Dne 28. julij 2011 15:21 je info-kskatarina <info@kskatarina.si> napisal/-a:
Pozdravljeni,
pošiljam vam gradivo za korespondenčno sejo sveta KS, kjer je potrebno glasovati o sklepu o
izbiri izvajalca za vzdrževanje krajevnih in vaških cest, vsa dokumentacija je v prilogi.
Naprošam vas, da odgovorite ali glasujete ZA ali PROTI.
Lep pozdrav
-Ciril Sušnik predsednik sveta KS Katarina

8.8.2011 7:40

Re: Administracija KS

1 od 4

Zadeva: Re: Administracija KS
Od:
Datum: Wed, 04 May 2011 12:23:16 +0200
Za: info-kskatarina <info@kskatarina.si>
Kp:

Zdravo!
Najprej ti pošiljam soglasje za vodenje administracije KS v skladu z
tvojim predlogom.
Potem te obveščam o sledečem:
je bil pri
na občini, ki se strinja z tvojim predlogom
02-05 od 12.4.2011 za zamenjavo občinskih parcel, vendar je potreben sklep
sveta KS torej naše soglasje. Prosim pripravi sklep, ki ga bodo potrdili
vsi člani sveta KS
Istočasno te obveščam, da je že postavljen kozolec z oglasno desko.
Pošiljam ti slike. lp
On Thu, 28 Apr 2011 11:56:21 +0200, info-kskatarina <info@kskatarina.si>
wrote:
Pozdravljeni, kot smo razpravljali na seji sveta, je bil v mesecu marcu
izveden postopek JNMV za vodenej administracije KS.
V priponkah vam pošiljam dokumentacijo s predlogom sklepa.
Glasujte o sklepu, ki je predlagan v dopisu s povratno informacijo po
mailu, sklep bomo protokolirali na naslednji seji v zapisnik.

Lep pozdrav
-Ciril Sušnik
predsednik sveta KS Katarina
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Re: Sklep o izvajalcu vzdrževanja cest v KS

1 od 1

Zadeva: Re: Sklep o izvajalcu vzdrževanja cest v KS
Od:
Datum: 18:51
Za: info-kskatarina <info@kskatarina.si>
GLASUJEM ZA; NATAŠA
Opažam, da nisi zamenjal nadzornika
dogovorila. lp

kot sva se

On Thu, 28 Jul 2011 15:21:53 +0200, info-kskatarina <info@kskatarina.si>
wrote:
Pozdravljeni,
pošiljam vam gradivo za korespondenčno sejo sveta KS, kjer je potrebno
glasovati o sklepu o izbiri izvajalca za vzdrževanje krajevnih in vaških
cest, vsa dokumentacija je v prilogi.
Naprošam vas, da odgovorite ali glasujete ZA ali PROTI.
Lep pozdrav
-Ciril Sušnik predsednik sveta KS Katarina

1.8.2011 20:03

Re: Administracija KS

1 od 1

Zadeva: Re: Administracija KS
Od:
Datum: Tue, 3 May 2011 07:50:34 +0200
Za:
Kp:

Zdravo,
se strinjam s predlaganim oz. dosedanjim izvajalcem (Didi d.o.o.).
LP,
Nataša

Dne 29. april 2011 21:08 je

napisal/-a:

za.
lp klemen
-----Izvorno sporočilo----- From: info-kskatarina
Sent: Thursday, April 28, 2011 10:56 AM
To:
Subject: Administracija KS

Pozdravljeni, kot smo razpravljali na seji sveta, je bil v mesecu marcu
izveden postopek JNMV za vodenej administracije KS.
V priponkah vam pošiljam dokumentacijo s predlogom sklepa.
Glasujte o sklepu, ki je predlagan v dopisu s povratno informacijo po
mailu, sklep bomo protokolirali na naslednji seji v zapisnik.

Lep pozdrav
-Ciril Sušnik
predsednik sveta KS Katarina

6.5.2011 8:04

Re: Sklep o izvajalcu vzdrževanja cest v KS

1 od 1

Zadeva: Re: Sklep o izvajalcu vzdrževanja cest v KS
Od:
Datum: 31.7.2011 17:48
Za:
Kp:

ZA
lp Žiga
Dne 28. julij 2011 17:41 je
za, lp
klemen

napisal/-a:

-----Izvorno sporočilo----- From: info-kskatarina
Sent: Thursday, July 28, 2011 2:21 PM
To: neimenovani prejemniki:
Subject: Sklep o izvajalcu vzdrževanja cest v KS

Pozdravljeni,
pošiljam vam gradivo za korespondenčno sejo sveta KS, kjer je potrebno
glasovati o sklepu o izbiri izvajalca za vzdrževanje krajevnih in vaških
cest, vsa dokumentacija je v prilogi.
Naprošam vas, da odgovorite ali glasujete ZA ali PROTI.
Lep pozdrav
-Ciril Sušnik predsednik sveta KS Katarina

1.8.2011 9:57

KRAJEVNA SKUPNOST
KATARINA
Topol pri Medvodah 17, 1215 Medvode
E-mail: kskatarina@email.si,
Tel.: 01/3615161, Info. Tel.3617320

DATUM: 07.01.2011
Štev. : 03-04
Svet KS Katarina je na svoji 1. redni seji dne 07. januarja 2011, sprejel naslednji

PROGRAM KS KATARINA 2010-2014
PROGRAM KS KATARINA INVESTICIJE V DELU
KS KATARINA
REDNO VZDRŽEVANJE
v tisoč €
INVESTICIJA
VREDNOST VIRI FINANCIRANJA 2011 2012 2013 2014
DEL
Cesta v Gone
2
2
2
Cesta v Pojzd
1
2
1
Cesta v Mravo
0,2
2
0,2
Omahen-Miklavžič
0,2
2
0,2
Cesta Topol- Brezovica
0,5
2
0,5
Nepredvideni stroški

0,78

PROGRAM KS KATARINA PREDLOG INVESTICIJ
KS KATARINA
NOVE INVESTICIJE
jan.11
INVESTICIJA
VREDNOST VIRI FINANCIRANJA 2011 2012 2013 2014
DEL
JP Belo odcep Marjetič -Medič 752143
1
2
1
JP Belo odcep Bohinc- Pirkmajer
0,2
2
0,2
Vodnjak Topol, cerkev Sv. Katarina
0,3
1,2,3
0,3
Cvetlični otok Topol

6,18
LEGENDA VIRI FINANCIRANJA:
1 OBČINA
2 KS KATARINA
3 UPORABNIKI
4 DRŽAVA

Sklep
KS Katarina bo v skladu s prejetimi sredstvi s strani občine Medvode in donacijami občanov
urejala javne poti, ki so razvidne iz zgornjega programa.
Glasovalo je 5 članov. Sklep je bil sprejet soglasno.

KRAJEVNA SKUPNOST
KATARINA
Topol pri Medvodah 17, 1215 Medvode
E-mail: kskatarina@email.si,
Tel.: 01/3615161, Info. Tel.3617320

DATUM: 07.01.2011
Štev. : 03-05
Svet KS Katarina je na svoji 1. Redni seji dne 07. januarja 2011, sprejel naslednji
Sklep
Dosedanji izvajalec vodenja poslovanja pripravi letno poročilo, delo se obračuna za mesec
januar in februar v vrednosti kot do sedaj. Pridobi se tri ponudbe za opravljanje
administracije.
Glasovalo je 5 članov, sklep je bil sprejet soglasno.

KRAJEVNA SKUPNOST
KATARINA
Topol pri Medvodah 17, 1215 Medvode
E-mail: kskatarina@email.si,
Tel.: 01/3615161, Info. Tel.3617320

DATUM: 28.04.2011
Štev. : 03-10
Svet KS Katarina je na svoji 1. korespondenčni seji dne 28 aprila 2011, sprejel naslednji

Sklep
Svet KS Katarina v na podlagi dokumentacije o izvedenem postopku JNMV za vodenje
administracije KS Katarina izbira Didi d.o.o., kot najugodnejšega ponudnika. Z izvajalcem se
sklene pogodba za obdobje od 01.04.2011 do 30.03.2012.
GLASOVANJE O SKLEPU:

Po e- pošti so glasovali vsi člani sveta KS, soglasno ZA.
Sklep je bil soglasno sprejet.

KRAJEVNA SKUPNOST
KATARINA
Topol pri Medvodah 17, 1215 Medvode
E-mail: kskatarina@email.si,
Tel.: 01/3615161, Info. Tel.3617320

DATUM: 10.06.2011
Štev. : 03-13
Svet KS Katarina je na svoji 3. Redni seji dne 10. junija 2011, sprejel naslednji
Sklep
Svet KS Katarina bo za vzdrževanje javnih poti, za katere je dolžan skrbeti pridobil tri
ponudbe, na podlagi katerih se bo izbral izvajalec, s katerim bo sklenjena letna pogodba.
Glasovali so 4 člani, sklep je bil sprejet soglasno.

KRAJEVNA SKUPNOST
KATARINA
Topol pri Medvodah 17, 1215 Medvode
E-mail: kskatarina@email.si,
Tel.: 01/3615161, Info. Tel.3617320

DATUM: 02.08.2011
Štev. : 03-14
Svet KS Katarina je na svoji 4. korespondenčni seji, ki je bila zaključena dne 02. avgusta
2011, sprejel naslednji

Sklep
Svet KS Katarina v na podlagi dokumentacije o izvedenem postopku JNMV za vzdrževanje
krajevnih in vaških poti na območju KS Katarina izbira Nika Kršinarja s.p., kot
najugodnejšega ponudnika. Z izvajalcem se sklene pogodba za obdobje od 01.08.2011 do
31.07.2012.
GLASOVANJE O SKLEPU :
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA, en glas ZA pa je naknadno prispel po e-pošti 8.avgusta.
Sklep je bil sprejet Soglasno.

Re: Administracija KS

1 od 1

Zadeva: Re: Administracija KS
Od: Ciril Sušnik <ciril@grunt.si>
Datum: Fri, 29 Apr 2011 08:58:47 +0200
Za: info-kskatarina <info@kskatarina.si>
Tudi jaz potrjujem sklep: ZA
Lep pozdrav
Ciril

S, klemen.sch@siol.net piše:
za.
lp klemen
-----Izvorno sporočilo----- From: info-kskatarina
Sent: Thursday, April 28, 2011 10:56 AM
To: ciril sušnik ; ziga.krsinar@kskatarina.si ; natasa.marjetic@kskatarina.si ;
Nataša Vesel ; klemen.schwarzmann@kskatarina.si
Subject: Administracija KS
Pozdravljeni, kot smo razpravljali na seji sveta, je bil v mesecu marcu
izveden postopek JNMV za vodenej administracije KS.
V priponkah vam pošiljam dokumentacijo s predlogom sklepa.
Glasujte o sklepu, ki je predlagan v dopisu s povratno informacijo po
mailu, sklep bomo protokolirali na naslednji seji v zapisnik.

Lep pozdrav

29.4.2011 8:59

Re: Administracija KS

1 od 1

Zadeva: Re: Administracija KS
Od:
Datum: Fri, 29 Apr 2011 20:08:56 +0100
Za:

za.
lp klemen
-----Izvorno sporočilo----- From: info-kskatarina
Sent: Thursday, April 28, 2011 10:56 AM
To:
Subject: Administracija KS
Pozdravljeni, kot smo razpravljali na seji sveta, je bil v mesecu marcu
izveden postopek JNMV za vodenej administracije KS.
V priponkah vam pošiljam dokumentacijo s predlogom sklepa.
Glasujte o sklepu, ki je predlagan v dopisu s povratno informacijo po
mailu, sklep bomo protokolirali na naslednji seji v zapisnik.
Lep pozdrav
-Ciril Sušnik
predsednik sveta KS Katarina

6.5.2011 8:04

Re: Sklep o izvajalcu vzdrževanja cest v KS

1 od 1

Zadeva: Re: Sklep o izvajalcu vzdrževanja cest v KS
Od:
Datum: 31.7.2011 17:48
Za:
Kp:

ZA
lp Žiga
Dne 28. julij 2011 17:41 je
za, lp
klemen

napisal/-a:

-----Izvorno sporočilo----- From: info-kskatarina
Sent: Thursday, July 28, 2011 2:21 PM
To: neimenovani prejemniki:
Subject: Sklep o izvajalcu vzdrževanja cest v KS

Pozdravljeni,
pošiljam vam gradivo za korespondenčno sejo sveta KS, kjer je potrebno
glasovati o sklepu o izbiri izvajalca za vzdrževanje krajevnih in vaških
cest, vsa dokumentacija je v prilogi.
Naprošam vas, da odgovorite ali glasujete ZA ali PROTI.
Lep pozdrav
-Ciril Sušnik predsednik sveta KS Katarina

1.8.2011 9:57

KS KATARINA
Topol pri Medvodah 17
1215 Medvode

Datum: 26.07.2011

Uradni zaznamek
Dne 26.07.2011 je bil povabljen Niko Kršinar s.p., ki je edini pravočasno oddal popolno
ponudbo na postopek zbiranja ponudb za JNMV, ki ga je s sklepom št. 13, sprejel svet KS
Katarina. Namen sestanka je bil pogajanje o enah iz njegove ponudbe. Predstavljena mu je bila
analiza cen iz katere izhaja, da so cene iz njegove ponudbe za 11 % v povprečju višje kot so
cene primerljivih del, ki smo jih primerjali na podlagi preteklih del. Cene iz ponudbe so bile s
pogajanji dogovorjene in so primerljive iz izhodiščnimi cenami, ki so bile določene kot
primerjalne cene ob uvedbi postopka.
Prisotni:
osebni razgovor-pogajanja
Niko Kršinar
Ciril Sušnik

Ta zapis je del dokumentacije v postopku JNMV in se hrani v arhivu.

Ciril Sušnik
predsednik sveta

KRAJEVNA SKUPNOST
KATARINA
Topol pri Medvodah 17, 1215 Medvode
E-mail: info@kskatarina.si
Tel.: 01/3615161, Info. Tel.3617320

ZAPISNIK
prve redne seje sveta KS Katarina, ki je bila dne 07. januarja 2011, ob 18.00, uri v prostorih
KS Katarina, Topol pri Medvodah 17.
Prisotni so bili člani sveta KS:
Marjetič in Nataša vesel

Ciril Sušnik, Klemen Schwarzmann, Žiga Kršinar , Nataša

Prisotni vabljeni
Opravičeno odsoten:
Neopravičeno odsoten:
Sejo je vodil predsednik sveta KS Katarina Ciril Sušnik.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika konstitutivne seje
3. Potrditev zapisnika 1. Korespondenčne seje
4. Plan aktivnosti 2010-2014
5. Administracija KS in redno delovanje
6. Poslovanje 2010
7. Pobude in vprašanja članov sveta KS
8. Razno
Ad. 1
Predlagani dnevni red je bil brez pripomb soglasno sprejet.
Ad.2
Člani so dobili zapisnik v e-sejni sobi tako, da so se seznanili z vsebino in nanj ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.
Ad.3
Člani so dobili zapisnik v e-sejni sobi tako, da so se seznanili z vsebino in nanj ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.
Ad.4
Ciril Sušnik je vse prisotne seznanil, da je potrebno na občino Medvode poslati plan aktivnosti
za leti 2011 in 2012, ko se sprejemata oba proračuna.
Svet se je seznanil s celotno problematiko na komunalnem področju in ugotovil, da lahko
planira le v okviru razpoložljivih sredstev, ki jih v obliki dotacije prejema s strani občine. V

KRAJEVNA SKUPNOST
KATARINA
Topol pri Medvodah 17, 1215 Medvode
E-mail: info@kskatarina.si
Tel.: 01/3615161, Info. Tel.3617320

kolikor bo kdo od občanov prispeval donacija sredstva se jih bo porabilo za ureditev javnih
poti.
Sprejet je bil naslednji:

PROGRAM KS KATARINA 2010-2014
PROGRAM KS KATARINA INVESTICIJE V DELU
KS KATARINA
REDNO VZDRŽEVANJE
v tisoč €
INVESTICIJA
VREDNOST VIRI FINANCIRANJA 2011 2012 2013 2014
DEL
Cesta v Gone
2
2
2
Cesta v Pojzd
1
2
1
Cesta v Mravo
0,2
2
0,2
Omahen-Miklavžič
0,2
2
0,2
Cesta Topol- Brezovica
0,5
2
0,5
Nepredvideni stroški

0,78

PROGRAM KS KATARINA PREDLOG INVESTICIJ
KS KATARINA
NOVE INVESTICIJE
jan.11
INVESTICIJA
VREDNOST VIRI FINANCIRANJA 2011 2012 2013 2014
DEL
JP Belo odcep Marjetič -Medič 752143
1
2
1
JP Belo odcep Bohinc- Pirkmajer
0,2
2
0,2
Vodnjak Topol, cerkev Sv. Katarina
0,3
1,2,3
0,3
Cvetlični otok Topol

6,18
LEGENDA VIRI FINANCIRANJA:
1 OBČINA
2 KS KATARINA
3 UPORABNIKI
4 DRŽAVA

Sklep
KS Katarina bo v skladu s prejetimi sredstvi s strani občine Medvode in donacijami občanov
urejala javne poti, ki so razvidne iz zgornjega programa.
Glasovalo je 5 članov. Sklep je bil sprejet soglasno.

KRAJEVNA SKUPNOST
KATARINA
Topol pri Medvodah 17, 1215 Medvode
E-mail: info@kskatarina.si
Tel.: 01/3615161, Info. Tel.3617320

Ad.5
Predstavljen je bil dosedanji način vodenja administracije v KS. Novim članicam je bilo
pojasnjeno, da se sredstva, ki jih dobimo iz občine namenska in se lahko porabijo le za ta
namen. Dogovorjeno je bilo, da se pripravi letno poročilo z dosedanjim izvajalcem, za naprej
pa se dogovori na naslednji seji.
Sklep
Dosedanji izvajalec vodenja poslovanja pripravi letno poročilo, delo se obračuna za mesec
januar in februar v vrednosti kot do sedaj. Pridobi se tri ponudbe za opravljanje
administracije.
Ad.6
Cirill Sušnik je predstavil letno podatke iz letnega poročila KS Katarina. Poslovanje je bilo v
skladu z namenskimi sredstvi. Plačani so vsi dospeli računi, obveznosti razen plačila računa
Snagi v višini 10,25 € ni. Letno poročilo se obravnava na naslednji seji.
Sprejet je bil naslednji:
Sklep
Svet KS Katarina se je seznanil s porabo sredstev in namenom porabe v letu 2010.
Glasovalo je 5 članov, sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.7
Pod pobudami je bilo predlagano, da se občino obvesti z dopisom, da se geodetsko uredi
cesta Zdešar-Žvan. Prav tako je bilo vprašanje ekološkega otoka v vasi Belo. Ker trenutno
nimamo lokacije, ki je v lasti občine in ker tovornjak ne more obračati, bo potrebno počakati,
da bomo imeli primerne pogoje, da bi lahko Snaga praznila zabojnike, če jih seveda bo
postavila, saj je 1 ekološki otok na 500 prebivalcev. Prav tako je potrebno nadaljevati z
aktivnostmi ureditve vodnjaka ob cesti proti cerkvi.
Ad.10
Pod to točko ni bilo razprave.
Seja dne 07. januarja 2011 se je končala ob 201.10 uri.

Zapisal: Ciril Sušnik

KRAJEVNA SKUPNOST
KATARINA
Topol pri Medvodah 17, 1215 Medvode
E-mail: info@kskatarina.si
Tel.: 01/3615161, Info. Tel.3617320

ZAPISNIK
tretje redne seje sveta KS Katarina, ki je bila dne 10. junija 2011, ob 19.00, uri v prostorih
KS Katarina, Topol pri Medvodah 17.
Prisotni so bili člani sveta KS:
Vesel

Ciril Sušnik, Klemen Schwarzmann, Nataša Marjetič in Nataša

Prisotni vabljeni:
Opravičeno odsoten: Žiga Kršinar
Neopravičeno odsoten:
Sejo je vodil predsednik sveta KS Katarina Ciril Sušnik.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 2. Redne seje
3. Potrditev zapisnikov 1.,2. in 3. korespondenčne seje
4. Pregled dela
5. Ogled komunalnih zadev na terenu
6. Pobude in vprašanja članov sveta KS
7. Razno
Ad. 1
Predsedujoči je povedal, da sta bila vabljena tudi predsednika gradbenih odborov cesta Belo
in cesta Dobje
.
Predlagani dnevni red je bil brez pripomb soglasno sprejet.
Ad.2, Ad.3
Člani so dobili zapisnik 2. redne seje in zapisnike 1., 2. In 3. korespondenčne seje v e-sejni
sobi tako, da so se seznanili z vsebino in nanj ni bilo pripomb.
Zapisniki so bili brez pripomb soglasno sprejeti.
Ad.4
Predsedujoči je članom sveta na kratko predstavil pregled dela KS v obdobju od zadnje seje.
Predvsem je bilo veliko dela opravljenega v vasi Belo, kjer so se geodetsko urejale javne poti
in ugotavljali nezakoniti posegi v javno pot. Na podlagi tega je bil sklenjen dogovor z lastniki
zemljišč ob javni poti, na občino Medvode je bil naslovljen predlog s strani KS za ureditev
razmer. Gospoda
je potrebno pisno opozoriti , da postavi leseno ograjo kot je bilo
dogovorjeno.

KRAJEVNA SKUPNOST
KATARINA
Topol pri Medvodah 17, 1215 Medvode
E-mail: info@kskatarina.si
Tel.: 01/3615161, Info. Tel.3617320

Ad.5
Nadaljevanje seje je potekalo na terenu, saj so se vsi prisotni člani ogledali javne poti v
naravi predvsem cesto v Mravo, cesto na Brezovici do vodovodnega zbiralnika vodnega
sistema Topol, cesto Brezovica-Topol, pokopališče pri cerkvi Sv. Katarine, cesti Lipje-Žogr,
cesta v Gone. Člani so bili seznanjeni s stanjem cest ter z ukrepi vzdrževanja teh cest. Glede
na predlog nekaterih krajanov, da bi se na pokopališču uredile poti s tlakovci, je bilo pri
ogledu ugotovljeno, da bi poti bilo potrebno urediti, vendar pa je pokopališče v upravljanju
župnije Sv. Katarina, zato KS ne more posegati v upravljanje, prav tako nima pravnega
temelja za nabavo materiala. Svet KS meni, da bi bilo nujno potrebno urediti prometno
signalizacijo, kot je to že bilo predlagano občini z dopisom v letu 2003, predvsem glede
omejitve prometa po cesti Topol-Brezovica, saj je stanje nevzdržno. Prav tako bi bilo potrebno
urediti promet skozi vas Brezovica in urediti parkiranje, saj sedaj z avtomobili vozijo in
parkirajo vsepovsod do vznožja pod cerkvijo Sv. Jakoba. Na cesti v Lipje je bilo ugotovljeno,
da je
napravila oporni zid za dovozno pot, ki pelje do njene parcele v javno pot,
tako, da je zgrajen v muldo javne poti. S tem je prišlo do zožitve ceste na tem mestu,
posledično pa so se že pojavile poškodbe asfalta na nasprotni strani ceste, ker morajo sedaj
vozniki voziti po bankini. KS ni nihče zaprosil za mnenje in soglasje za tak poseg. Pri ogledu
ceste v Gone, je bilo ugotovljeno, da je potrebno v cesto vgraditi odvodnike, ki so že
pripravljeni in cesto nasuti z gramozom, saj jo je zadnje deževje poškodovalo.
Javne poti v vasi Belo se bo ogledalo na naslednji seji sveta KS. Urediti je potrebno javno pot
od vasi Belo do Bausa in od vasi Belo odcep Bohinc.
Predlagan je bil sledeč sklep:
Sklep
Svet KS Katarina bo za vzdrževanje javnih poti, za katere je dolžan skrbeti pridobil tri
ponudbe, na podlagi katerih se bo izbral izvajalec, s katerim bo sklenjena letna pogodba.
Glasovali so 4 člani, sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.6
Predsedujoči je predstavil pobudo, da bi se za zabojnike za zbiranje odpadkov postavile
nadstrešnice. S tem bi poskrbeli za zgled, urejenost, v zimskem času pa tudi za dostopnost do
teh zabojnikov. Za vas Belo je bilo ugotovljeno, da nadstreška pri odcepu Ojstrice še ni možno
postaviti, sedaj se bo na tem delu ob gradnji ceste spremenila višina terena. Dogovorjeno je
bilo, da naj se pridobi ponudbe, potem bo pa svet o tem odločal.
Ad.7
Pod to točko je bil predlog, da se v primeru korespondenčnih sej upošteva vsaj 5 dnevni rok,
da si člani lahko ogledajo gradivo.
Seja dne 10. junija 2011 se je končala ob 21.30 uri.

Zapisal: Ciril Sušnik
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ZAPISNIK
četrte redne seje sveta KS Katarina, ki je bila dne 13. oktobra 2011, ob 19.00, uri v prostorih
KS Katarina, Topol pri Medvodah 17.
Prisotni so bili člani sveta KS:

Ciril Sušnik, Nataša Marjetič in Nataša Vesel, Žiga Kršinar

Prisotni vabljeni:
Opravičeno odsoten: Klemen Schwarzmann
Neopravičeno odsoten:
Sejo je vodil predsednik sveta KS Katarina Ciril Sušnik.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje
3. Potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje
4. Pregled dela
5. Tekoče zadeve
6. Zimska služba
7. Delovanje sveta KS v letu 2012
8. Pobude in vprašanja članov sveta KS
9. Razno
Ad. 1
Predlagani dnevni red je bil brez pripomb soglasno sprejet.
Ad.2, Ad.3
Člani so dobili zapisnik 3. redne seje in zapisnik 4. korespondenčne seje v e-sejni sobi tako, da
so se seznanili z vsebino in nanj ni bilo pripomb.
Zapisnika sta bila brez pripomb soglasno sprejeta.
Ad.4
Predsedujoči je članom sveta na kratko predstavil pregled dela KS v obdobju od zadnje seje.
Sklenjena je bila pogodba z izvajalcem za vzdrževanje krajevnih vaških poti Nikom Kršinarjem
s.p., ki je v mesecu avgustu 2011 na podlagi našega naročila izveden naslednja dela:
a) Čiščenje ceste v Pojzd, izkop kanalov, nasutje in popravilo ceste:
b) Čiščenje, nasutje ceste Omahen;
c) Čiščenje in nasutje ceste Topol 10- vodno zajetje Topol;
d) Čiščenje in nasutje ceste v Gone, izkop kanala;
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Strošek je razviden iz obračuna storitev. V mesecu juniju in juliji so se izvajale geodetske
meritve parcel v vasi Belo (
), ki mejijo na javno pot. Gospa
ima še čas, da do konca tega meseca odstrani zidan zid ob javni poti kot je bilo
dogovorjeno v mesecu aprilu. Spremljati je potrebno zadevo. Občinski inšpektor je
seznanjen in ji bo poslal pisno opozorilo, v nasprotnem primeru bo predlagal rušenje.
Na občino Medvode je bil naslovljen dopis o stanju na parkirišču Topol, do ureditve stanja
ni prišlo in kot kaže to tudi ni v interesu občine.
Ad.5
Svet KS mora imenovati še enega zastopnika za vpogled in plačila računov na UJP. Zastopnik
mora imeti digitalno potrdilo. Glede na to, da je bil odsoten Klemen, je bilo soglasno
dogovorjeno, da se o tem odloči na naslednji seji sveta, najkasneje do prve polovice meseca
novembra. Člani sveta so menili, da se tudi o tem razpravlja na naslednji seji sveta.
Ad.6
Glede zimske službe so bila s strani občine prejeta navodila, cenik in grafična priloga z vrisom
JP, kjer izvaja zimsko službo KS. Glede na to, da je občina sklenila koncesijsko pogodbo z
izvajalcem za vzdrževanje javnih poti in zimsko službo v občini Medvode, bo to delo opravljal
koncesionar. Glede na to, da je nekaj poti v KS kjer smo preteklosti opravljali zimsko službo s
pogodbenim izvajalcem v KS, tega izvajalca pa sedaj nimamo, saj nima strojev in naprav za
opravljanje take službe, bomo na občino naslovi dopis, da za zimsko službo na teh cestah
nimamo izvajalca in naj za to poskrbi občina s koncesijskim izvajalcem.
Sprejeta sta bila dva sklepa:

1. Sklep
Svet KS Katarina ne more zagotoviti izvajalca zimske službe, saj na območju KS
Katarina ni izvajalca, ki bi imel primerne stroje za izvajanje zimske službe, zato občini
predlaga, da zimsko služno na krajevnih poteh v KS Katarina opravlja občinski
koncesionar zimske službe.
GLASOVANJE O SKLEPU :
Sklep je bil sprejet soglasno s 4 glasovi ZA.

2. Sklep
Svet KS Katarina se s občinskim koncesionarjem dogovori za izvajanje zimske službe
na vaških ne kategoriziranih poteh: Cesta v Gone, Odcep Miklavžič in Odcep Bohinc (
vas Belo), s katerim se sklene pogodba na podlagi občinskega cenika za izvajanje
zimske službe.
GLASOVANJE O SKLEPU :
Sklep je bil sprejet soglasno s 4 glasovi ZA.
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Ad.7
Glede na to, da šteje svet KS 5 članov, je predsednik sveta KS Ciril Sušnik, kot je to povedal
že ob začetku mandata, da odstopa iz mesta predsednika sveta KS, saj je delo opravljal 1 leto.
Predlaga, da svet imenuje novega predsednika in pod predsednika za dobo enega leta. Člani
sveta so menili, da se tudi o tem razpravlja na naslednji seji sveta.
Ad.8
Pod to točko ni bilo pobud in vprašanj.
Ad.9
Pod to točko je bil obrazložen problem zbiranja gospodinjskih odpadkov, saj je veliko
»vikendašev«, predvsem v vasi Belo, ki ne plačujejo odvoza smeti, v kontejnerje pa odlagajo
travo, listje in drugo kar vanj ne sodi in s tem povzročajo, da so kontejnerji napolnjeni in ni
prostora za gospodinjske odpadke. Problem bomo skušali rešiti z g.
na Snagi.
Z ravnateljem OŠ Preska se bomo dogovorili, da bi zamenjali okno in vhodna vrata v
pisarniškem prostoru, ki ga uporablja KS. V kolikor ima v načrtu prenovo objekta tega ne
bomo storili.
Seja dne 13. oktobra 2011 se je končala ob 20.05 uri.

Zapisal: Ciril Sušnik
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ZAPISNIK
1. Korespondenčne seje sveta KS Katarina, ki je bila dne 28. aprila 2011,
Članom sveta KS Cirilu Sušniku, Klemenu Schwarzmannu, Žigi Kršinarju, Nataši Marjetič in
Nataši Vesel je bil s strani predsednika sveta KS Katarina, dne 28. Aprila 2011 preko e-pošte
poslan sledeč predlog:
Pozdravljeni, kot smo razpravljali na seji sveta, je bil v mesecu marcu izveden postopek
JNMV za vodenja administracije KS. V priponkah vam pošiljam dokumentacijo s predlogom
sklepa.
Glasujte o sklepu, ki je predlagan v dopisu s povratno informacijo po mailu, sklep bomo
protokolirali na naslednji seji v zapisnik.
V sprejem vam predlagam sledeč sklep:
Sklep
Svet KS Katarina v na podlagi dokumentacije o izvedenem postopku JNMV za vodenje
administracije KS Katarina izbira Didi d.o.o., kot najugodnejšega ponudnika. Z izvajalcem se
sklene pogodba za obdobje od 01.04.2011 do 30.03.2012.
GLASOVANJE O SKLEPU:

Po e- pošti so glasovali vsi člani sveta KS, soglasno ZA.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Glasovanje je potekalo do 03.05.2011, ko so bili po e-pošti poslani trije odgovori, en odgovor
je bil podan ustno, ki je bil še enkrat potrjen z e-pošto dne 6. maja 2011, 1 odgovor je bil poslan
po e-pošti dne 6. Maja 2011.
Korespondenčna seja je bila zaključena z glasovanjem, dne 06.05.2011

Zapisal: Ciril Sušnik
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ZAPISNIK
4. Korespondenčne seje sveta KS Katarina, ki je bila dne 29. julija 2011,
Članom sveta KS Cirilu Sušniku, Klemenu Schwarzmannu, Žigi Kršinarju, Nataši Marjetič in
Nataši Vesel je bil s strani predsednika sveta KS Katarina, dne 29. julija 2011 preko e-pošte
poslan sledeč predlog:
Pozdravljeni, na podlagi sklepa sveta KS, je bil v mesecu juniju 2011 in ponovno še enkrat v
mesecu juliju 2011 izveden postopek JNMV za vzdrževanje krajevnih in vaških poti v KS
Katarina. Kljub dvakratnemu zbiranju ponudb je pravočasno na naš naslov prispela le ena
popolna ponudba, ena ponudba pa je bila nepopolna. V priponkah vam pošiljam dokumentacijo
s predlogom sklepa.
Glasujte o sklepu, ki je predlagan v dopisu s povratno informacijo po mailu, sklep bomo
protokolirali na naslednji seji v zapisnik.
V sprejem vam predlagam sledeč sklep:
Sklep
Svet KS Katarina v na podlagi dokumentacije o izvedenem postopku JNMV za vzdrževanje
krajevnih in vaških poti na območju KS Katarina izbira Nika Kršinarja s.p., kot
najugodnejšega ponudnika. Z izvajalcem se sklene pogodba za obdobje od 01.08.2011 do
31.07.2012.
GLASOVANJE O SKLEPU:

Po e- pošti so glasovali vsi člani sveta KS, soglasno ZA.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Glasovanje je potekalo do 02.08.2011, ko so bili po e-pošti poslani štirje odgovori, 1 odgovor
je bil poslan po e-pošti dne 8. avgusta.
Korespondenčna seja je bila zaključena z glasovanjem, dne 02.08.2011

Zapisal: Ciril Sušnik

