
SOGLASJE ZA UREDITEV SKUPNIH ZEMLJIŠČ OB OBJEKTIH  
SADJARSKA 21,23, MARIBORSKA 32,34  

 
Parcele ob objektih Sadjarska 21,23, Mariborska 32,34, vključno z igriščem, so prepisane iz 
GP Radelj na solastniške deleže vseh stanovanj in shramb navedenih objektov. 
 
Zaradi navedenega je potrebno urediti in uskladiti urejanje skupnih zemljišč. Na sestanku 
24.5.2011 predstavnikov vseh navedenih vhodov se je dogovorilo, da se podata dve varianti 
za košnjo trave.  
 
Predlog sklepa 1: Prva varianta se predlaga, da je košnja kot do sedaj za vsak blok, igrišče pa 
se deli samo na Sadjarsko 23, Mariborsko 32,34, iz razloga, da Sadjarska 21 kosi večji del 
površine kot preostali bloki.  
 
Predlog sklepa 2: Druga varianta je, da se izbere enega izvajalca za celotno košnjo ob vseh 
blokih in se strošek deli na podlagi Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb po številu 
posameznih enot (stanovanj). 
 
Predlog sklepa 3: Predlog za ureditev igrišča, pri katerem se predlaga, namestitev gumijastih 
podlog pri igralih in namestitev 8 kom travnih plošč pod klopmi. Strošek vzdrževanja 
zemljišča se deli po solastniškem deležu parcele. 
 
Predlog sklepa 4: Zagraditev igrišča z ograjo višine 1,20 m. 
 
Izračun stroškov košnje zelenic objektov A4, A3, B4 in B3 po objektu 

Skupaj  predvideni stroški na objekt/mesec  EUR 

  
A4 

Mariborska 32
A3 

Mariborska 34
B4 

Sadjarska 21 
B3 

Sadjarska 23 
1. Blok B4 samostojno kosi 
dosedanje površine, ostali bloki si 
delijo stroške košnje samo igrišča. 
Okoli objektov ostaja kot do sedaj 
(predlog 1. sklepa) 

Kot do sedaj + 
igrišče = 
43,20+7,4= 
50,60 EUR 

Kot do sedaj + 
igrišče= 
92,2+7,4= 
99,60 EUR 

Kot do sedaj  
Samostojna 
košnja 

Kot do sedaj 
igrišče= 
25+2,2= 
27,20 EUR 

2. Košnjo izvaja v celoti izbrani 
ponudnik za vse zelenice v soseski 
(predlog 2. sklepa) 

72,50 x 0,357= 
25,883  EUR 

72,50 x 0,357= 
25,883 EUR 

72,50 x 0,143= 
10,367 EUR 

72,50 x 0,143= 
10,367 EUR 

 
 
Izračun stroškov vzdrževanja igrišča objektov A4, A3, B4 in B3 po objektu 
 

Skupaj  predvideni stroški na objekt  EUR 

  
A4 

Mariborska 32
A3 

Mariborska 34
B4 

Sadjarska 21 
B3 

Sadjarska 23 
1. Ureditev igrišča – Namestitev 
gumijastih podlog pod  igrali, 
namestitev 8 kom travnih plošč pod 
klopmi – ocenjena vrednost 
(predlog 3. sklepa) 

700 * 0,356= 
249,20 EUR 

700 * 0,352= 
246,40 EUR 

700 * 0,146= 
102,20 EUR 

700 *0,146= 
102,20 EUR 

2. Izvedba ograje okrog igrišča 
višine 1,20 m 
(predlog 4. sklepa) 

3.189,90 * 
0,356= 
1.135,61 EUR 

3.189,90  * 
0,352= 
1.122,85 EUR 

3.189,90  * 
0,146= 465,73 
EUR 

3.189,90  
*0,146= 
465,73 EUR 

 
 
 
 
 
 
 


