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       Datum: 1. 1. 2023 

 
 

POJASNILA O TERITORIALNIH SPREMEMBAH NASELIJ 

 

 

Pojasnila o teritorialnih spremembah naselij po občinah v Republiki Sloveniji 

v obdobju 1971–2023  

 

Zaradi teritorialnih sprememb, ki so bile objavljene v Zakonih o ustanovitvah občin 

in določitvah njihovih območij ter odlokih občinskih svetov o spremembah naselij 

znotraj teh območij (združevanja, razdruževanja, ukinitve, imenovanja ali 

preimenovanja naselij), je Statistični urad občasno izdajal preglede teritorialnih enot 

s pripadajočimi šiframi za statistična raziskovanja in druge potrebe. Za popise 

prebivalstva je v razdobju od 1970 do 1999 izdal dvanajst Metodoloških gradiv z 

imeni in šiframi za občine in naselja. Ker so podatki o pripadnosti naselij občinam 

dostopni na klasifikacijskem strežniku Statističnega urada (KLASJE, teritorialni 

šifranti), objavljamo na tem mestu le opisni del sprememb naselij po občinah.  

 

 

Pojasnila v zvezi s spremembami pri naseljih 

 

Do uveljavitve lokalne samouprave v Republiki Sloveniji je bilo vsako naselje, ki je 

pripadalo določeni občini, opredeljeno s sedemmestno šifro (štiri mesta so pomenila 

občino, preostala tri mesta pa naselje v občini). Če je bilo naselje ukinjeno se je 

njegova šifra ukinila in se je novemu naselju dodelila šifra, ki še ni bila podeljena, in 

sicer v nadaljevanju od zadnje šifre naselja znotraj občine. Zaradi tega se abecedno 

zaporedje imen naselij ni vedno skladalo z zaporedjem njihovih šifer. 

 

Z uvedbo lokalne samouprave konec leta 1994 (1. 1. 1995 za statistična 

raziskovanja) in ustanovitvijo občin oziroma lokalnih samoupravnih skupnosti je bil 

vzpostavljen nov šifrski sistem za občine in naselja v Republiki Sloveniji. Naselje je 

bilo opredeljeno s šestmestno šifro, tri mesta za občino in tri mesta za naselje v 

občini. V novem sistemu lokalne samouprave so bila območja občin določena z 

območji naselij in ne več z območji katastrskih občin kot do tedaj. To velja še danes.  

 

Z uveljavitvijo 46 novih občin 8. 8. 1998 (1. 1. 1999 za statistična raziskovanja) so 

se spremenile šifre tistih naselij, ki so spremenila teritorialno pripadnost občini.  

Naselja, ki so prešla iz ene že obstoječe občine v drugo že obstoječo občino, so dobila 

zadnjo prosto šifro naselja znotraj občine. 

Naselja, ki so prešla v novoustanovljene občine, so v sistematičnem zaporedju dobila 

nove, šestmestne šifre (tri mesta za občino in tri mesta za naselje).   

Občina Žalec je bila formalno ukinjena, saj je bil na celotnem njenem ozemlju izveden 

referendum. Preoblikovala se je v šest novih občin, zato je bila šifra 145 ukinjena. 

Novoustanovljena občina Žalec je dobila novo šifro (190). Omenjeno razlago smo 

povzeli po Geodetski upravi RS, ki je pristojna za določanje šifer. 

 

http://www.stat.si/klasje/izbira.aspx
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Sistem šifriranja občin in naselij je ostal enak tudi ob spremembah občin leta 2002, 

2006 in 2011. 

 

Pregled sprememb pri naseljih s šiframi, veljavnimi na stanje 1. 1. 2023  

 

001 AJDOVŠČINA 

 

Iz naselja Kamnje (s šifro 001 016) se izločita dva dela, eden se priključi naselju 

Dobravlje (s šifro 001 009), drugi pa se razglasi za novo samostojno naselje z 

imenom Potoče (s šifro 001 028), preostali del naselja Kamnje (s šifro 001 016) še 

naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Gojače (s šifro 001 013) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Malovše (s šifro 001 023), preostali zmanjšani del naselja Gojače 

(s šifro 001 013) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. glasilo občin Ajdovščina in Nova Gorica, št. 13/85) 

Naselje Štomaž (s šifro 001 033) se preimenuje v naselje z imenom Stomaž (s šifro 

001 033). 

Naselje Gabrje (s šifro 001 012) se preimenuje v naselje z imenom Gaberje (s šifro 

001 012). 

(Uradne objave občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 11/87) 

Iz naselja Malo Polje (s šifro 001 022) se izloči del, ki se razglasi za samostojno 

naselje z imenom Žagolič (s šifro 001 044), preostali del naselja Malo Polje (s šifro 

001 022) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Uradne objave občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 7/89) 

Iz naselja Žapuže (s šifro 001 045) se izloči del, ki se razglasi za samostojno naselje 

z imenom Kožmani (s šifro 001 018), preostali del naselja Žapuže (s šifro 001 045) 

še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Uradne objave občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 7/91) 

Spremenita se meji in površini med naseljema Dolga Poljana (s šifro 001 011) in 

Kožmani (s šifro 001 018), 2000. 

Iz naselja Grivče (s šifro 001 015) se izloči del, ki se priključi k naselju Ajdovščina (s 

šifro 001 001). 

11. 6. 2002 

Spremenita se meji in površini med naseljema Grivče (s šifro 001 015) in Ajdovščina 

(s šifro 001 001), 2009. 

 

 

148 BENEDIKT 

 

Naselje z imenom Benedikt v Slov. Goricah (148 001) se preimenuje v naselje z 

imenom Benedikt (148 001). 

15.7.2003 

Iz naselja Benedikt (s šifro 148 001) se izloči del, ki se priključi k naselju Štajngrova 

(s šifro 148 011). 

17. 7. 2003 

Naselje z imenom Ženjak (148 014) se v celoti  priključi k naselju Benedikt (148 001) 

in preneha obstajati kot samostojno naselje.  

21.7.2003 

 

149  BISTRICA OB SOTLI 

 

Spremenita se meji in površini med naselji Črešnjevec ob Bistrici (s šifro 149 002) 

in Hrastje ob Bistrici (s šifro 149 004), 2021. 

Spremenita se meji in površini med naselji Dekmanca (s šifro 149 003) in Križan 

Vrh (s šifro 149 005), 2022. 

 

 

150 BLOKE 
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Naselje Andrejče (s šifro 150 001) se preimenuje v naselje z imenom Andrejčje (s 

šifro 150 001). 

(Ur. l. RS, št. 15/90) 

Naselje Krajič (s šifro 150 034) se preimenuje v naselje z imenom Sveti Duh (s šifro 

150 034). 

Naselje Šivče (s šifro 150 033) se preimenuje v naselje z imenom Sveta Trojica (s 

šifro 150 033). 

(Ur. l. SRS, št. 21/89) 

 

 

 

004 BOHINJ 

 

Iz naselja Polje (s šifro 004 015) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Laški Rovt (s šifro 004 010), preostali del naselja Polje (s šifro 004 

015) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 27/92 in 1/93) 

Iz naselja Lepence (s šifro 004 011) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Log v Bohinju (s šifro 004 024). Preostali del naselja Lepence (s 

šifro 004 011) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 32/97)   

 

005 BOROVNICA 

 

Iz naselja Pristava (s šifro 005 011) se izloči del, ki se priključi k naselju Ohonica (s 

šifro 005 009). Preostali del naselja Pristava (s šifro 005 011) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Naš časopis, glasilo občine Vrhnika in Borovnica, št. 210/95) 

Iz naselja Dražica (s šifro 005 005) se izloči del, ki se priključi k naselju Borovnica (s 

šifro 005 001).  

23. 07. 1999 

 

006 BOVEC 

 

Del naselja Plužna (s šifro 006 008) se priključi naselju Bovec (s šifro 006 002), 

preostali del naselja Plužna (s šifro 006 008) še naprej obstaja kot samostojno 

naselje. 

(Ur. vestnik SO Nova Gorica, št. 16/82) 

 

151 BRASLOVČE 

 

Iz naselja Grajska vas (s šifro 151 005) se izloči del, ki se priključi k naselju Kaplja 

vas (s šifro 174 002). Preostali del naselja Grajska vas (s šifro 151 005) še naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Kaplja vas (s šifro 174 002) se izločita dva dela: del se priključi k naselju 

Grajska vas (s šifro 151 005), drugi del pa se priključi k naselju Šentrupert (s šifro 

151 017). Preostali del naselja Kaplja vas (s šifro 174 002) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

Iz naselja Šentrupert (s šifro 151 017) se izloči del, ki se priključi k naselju Kaplja 

vas (s šifro 174 002). Preostali del naselja Šentrupert (s šifro 151 017) še naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

10. 12. 2009 

Spremenijo se meje in površine med naselji Polzela (s šifro 173 007) in Podvin pri 

Polzeli (s šifro 173 006), ki sta v občini Polzela (s šifro 173) ter Male Braslovče (s 

šifro 151 008), ki je v občini Braslovče (s šifro 173), 2022. 

 

 

008 BREZOVICA 
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Iz naselja Plešivica (s šifro 008 009) se izločita dva dela, ki se razglasita za dve novi 

samostojni naselji, in sicer Podplešivica (s šifro 008 011) in Žabnica (s šifro 008 016). 

Preostali del naselja Plešivica (s šifro 008 009) še naprej obstaja kot samostojno 

naselje. 

Iz naselja Vnanje Gorice (s šifro 008 015) se izloči del, ki se priključi naselju Brezovica 

pri Ljubljani (s šifro 008 001), preostali del naselja Vnanje Gorice (s šifro 008 015) 

še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Vnanje Gorice (s šifro 008 015) se izloči del, ki se priključi naselju Notranje 

Gorice (s šifro 008 007), preostali del naselja Vnanje Gorice (s šifro 008 015) še 

naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 39/87) 

 

009 BREŽICE 

 

Iz naselja Spodnja Pohanca (s šifro 009 090) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Dolenja vas pri Artičah (s šifro 009 030), preostali del 

naselja Spodnja Pohanca (s šifro 009 090) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 17/80) 

K naselju Brežice (s šifro 009 012) se priključijo naslednja naselja: Brezina (s šifro 

5502 010), Črnc (s šifro 5502 027), Trnje (s šifro 5502 098), Šentlenart (s šifro 5502 

096) in Zakot (s šifro 5502 107) ter s tem prenehajo obstajati kot samostojna 

naselja. 

(Ur. l. SRS, št. 38/81) 

K naselju Bizeljsko (s šifro 009 004) se priključi del naselja Brezovica na Bizeljskem 

(s šifro 009 011) in del naselja Vitna vas (s šifro 009 100), preostali deli priključenih 

naselij Brezovica na Bizeljskem (s šifro 009 011) in Vitna vas (s šifro 009 100) še 

naprej obstajajo kot samostojna naselja. 

(Ur. l. SRS, št 35/82) 

Naselje Bregansko selo (s šifro 009 088) se preimenuje v naselje z imenom Slovenska 

vas (s šifro 009 088). 

Naselje Nova vas pri Bregani (s šifro 009 065) se preimenuje v naselje z imenom 

Nova vas pri Mokricah (s šifro 009 065). 

(Ur. l. RS, št. 6/93) 

Iz naselja Blatno (s šifro 009 005) se izloči del, ki se priključi k naselju Sromlje (s 

šifro 009 091). 

31. 8. 2000 

Iz naselja Obrežje (s šifro 009 066) se izloči del, ki se priključi k naselju Slovenska 

vas (s šifro 009 088). 

13. 11. 2000 

Spremenita se meji in površini med naseljema Podgorje pri Pišecah (s šifro 009 074) 

in Pišece (s šifro 009 073), 2017. 

Spremenijo se meje in površine naselij Gregovce (s šifro 009 044), Jesenice (s šifro 

009 048), Loče (s šifro 009 056) in Obrežje (s šifro 009 066). Te spremembe so 

posledica uskladitve območij državnih ozemelj Republike Slovenije in Republike 

Hrvaške, 2018. 

Spremenita se meji in površini med naselji Rajec (s šifro 009 081) in Slovenska vas 

(s šifro 009 088), 2021. 

 

 

011 CELJE 

 

Naselje Zavrh pri Galiciji - del (s šifro 5503 120), ki je v občini Celje, se v celoti 

priključi k naselju Pepelno (s šifro 011 020) in s tem preneha obstajati kot samostojno 

naselje. 

K naselju Celje (s šifro 011 003) se priključijo naslednja cela naselja: Babno (s šifro 

5503 002), Lava (s šifro 5503 041), Lisce (s šifro 5503 048), Ložnica pri Celju (s šifro 

5503 055), Ostrožno    (s šifro 5503 061), Polule (s šifro 5503 068), Spodnja Dobrova 

(s šifro 5503 086), Zagrad (s šifro 5503 118) in Zgornja Hudinja (s šifro 5503 122). 

Priključena naselja s tem prenehajo obstajati kot samostojna naselja. 
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Naselje Zgornja Dobrova (s šifro 011 004) se preimenuje v naselje z imenom Dobrova 

(s šifro 011 004). 

(Ur. l. SRS, št. 21/82) 

Naselje Sv. Jungert (s šifro 5503 092) se preimenuje v naselje Šentjungert (s šifro 

011 027). 

(Ur. l. SRS, št. 31/84) 

Del naselja Celje (s šifro 011 003) se priključi k naselju Dobrova (s šifro 011 004), 

preostali del naselja Celje (s šifro 011 003) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Lokrovec (s šifro 011 014) se izločita dva dela: del se priključi k naselju 

Celje (s šifro 011 003), drugi del pa se priključi k naselju Dobrova (s šifro 011 004), 

preostali del naselja Lokrovec (s šifro 011 014) še naprej obstaja kot samostojno 

naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 14/86) 

Iz naselja Šmiklavž pri Škofji vasi (s šifro 011 031) se izloči del, ki se priključi k 

naselju Ljubečna (s šifro 011 012), preostali del naselja Šmiklavž pri Škofji vasi (s 

šifro 011 031) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Začret (s šifro 011 036) se izloči del, ki se priključi k naselju Ljubečna (s 

šifro 011 012), preostali del naselja Začret  (s šifro 011 036) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 7/90) 

Iz naselja Bukovžlak (s šifro 011 002) se izloči del, ki se priključi k naselju Trnovlje 

pri Celju (s šifro 011 034). Obe naselji Bukovžlak (s šifro 011 002) in Trnovlje pri 

Celju (s šifro 011 034) še naprej obstajata kot samostojni naselji. 

(Ur. l. RS, št. 39/94) 

Iz naselja Slatina v Rožni dolini (s šifro 011 026) se izloči del, ki se priključi k naselju 

Gorica pri Šmartnem (s šifro 011 006). 

31. 7. 2002 

 

012 CERKLJE NA GORENJSKEM 

 

Iz naselja Apno (s šifro 012 003) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Ravne (s šifro 012 015). Preostali del naselja Apno (s šifro 012 

003) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Naselje Lenart v Rebri (s šifro 012 019) se preimenuje v naselje z imenom Sveti 

Lenart (s šifro 012 019). 

(Ur. l. RS, št. 2/94) 

Iz naselja Stiška vas (s šifro 012 018) se izloči del, ki se priključi k naselju Grad (s 

šifro 012 009). 

6. 4. 2000 

Spremenita se meji in površini med naseljema Dvorje (s šifro 012 007) in Cerklje na 

Gorenjskem (s šifro 012 005), 2011. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Češnjevek (s šifro 012 006) in Adergas 

(s šifro 012 001), 2016. 

 

 

013 CERKNICA 

 

Iz naselja Slivice (s šifro 013 051) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Rakov Škocjan (s šifro 013 046), preostali del naselja Slivice (s 

šifro 013 051) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 2/88) 

Iz naselja Lipsenj (s šifro 013 033) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Goričice (s šifro 013 018), preostali del naselja Lipsenj (s šifro 013 

033) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 21/89) 

Naselje Žibovnik (s šifro 013 063) se preimenuje v naselje z imenom Zibovnik (s šifro 

013 063). 

(Ur. l. RS, št. 15/90) 
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Naselje Žilce (s šifro 013 054) se preimenuje v naselje z imenom Sveti Vid (s šifro 

013 054). 

(Ur. l. RS, št. 32/91) 

Iz naselij Zelše (s šifro 013 062 ) in Cerknica (s šifro 013 009) se izločita dela in se 

priključita k naselju Podskrajnik (s šifro 013 042). Preostala dela naselij Zelše (s šifro 

013 062) in Cerknica (s šifro 013 009) še naprej obstajata kot samostojni naselji. 

Iz naselja Reparje (s šifro 013 048) se izloči del, ki se priključi k naselju Krušče (s 

šifro 013 029). Preostali del naselja Reparje (s šifro 013 048) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

3. 12. 2009 

Iz naselja Dobec (s šifro 013 011) se izloči del, ki se priključi k naselju Pokojišče (s 

šifro 140 013). 

1. 5. 2010 

Iz naselja Padež (s šifro 140 011) se izloči del, ki se priključi k naselju Kožljek (s šifro 

013 026). 

1. 5. 2010 

Spremenita se meji in površini med naseljema Cerknica (s šifro 013 009) in Martinjak 

(s šifro 013 035), 2012. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Laze (s šifro 064 008), ki je v občini 

Logatec (s šifro 064) in Dobec (s šifro 013 011), ki je v občini Cerknica (s šifro 013) 

in Zavrh pri Borovnici (s šifro 140 021), ki je v občini Vrhnika (s šifro 140), 2016.   

Spremenita se meji in površini med naseljema Rakek (s šifro 013 045) in Unec (s 

šifro 013 059), 2018. 

 

 

014 CERKNO 

 

Iz naselja Poče (s šifro 014 017) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Laznica (s šifro 014 029). Preostali del naselja Poče (s šifro 014 

017) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 23/96) 

Iz naselij Jazne (s šifro 014 009) in Otalež (s šifro 014 014) se izločita dela, ki se 

razglasita za novo samostojno naselje z imenom Travnik (s šifro 014 030). Preostala 

dela naselij Jazne (s šifro 014 009) in Otalež (s šifro 014 014) še naprej obstajata 

kot samostojni naselji. 

(Ur. l. RS, št. 1/97) 

Spremenita se meji in površini med naseljema Gorenji Novaki (s šifro 014 006) in 

Dolenji Novaki (s šifro 014 005), 2016. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Gorje (s šifro 014 007) in Trebenče (s 

šifro 014 026), 2017. 

 

 

 

153 CERKVENJAK 

 

Naselja Andrenci (s šifro 153 001), Smolinci (s šifro 153 012) in Župetinci (s šifro 

153 015) zgubijo dodatek "del", ker so se preostali deli teh naselij v bivši občini Ptuj 

združili v novo naselje Novinci (s šifro 182 004), ki je sedaj v občini Sveti Andraž v 

Slov. Goricah. 

(Ur. l. SRS, št. 2/74) 

Iz naselij Osek (s šifro 204 002), Zgornje Verjane (s šifro 204 007) in Spodnje 

Verjane (s šifro 204 004), ki so v občini Sveta Trojica v Slov. goricah, so se izločili 

deli naselij in se priključili k naselju Brengova (s šifro 153 002), ki je v občini 

Cerkvenjak. Iz naselja Spodnje Verjane (s šifro 204 004) v občini Sveta Trojica v 

Slov. goricah pa se je izločil tudi del, ki se je priključil k naselju Čagona (s šifro 153 

006), ki je v občini Cerkvenjak.  

26. 6. 2005 

 

196 CIRKULANE 
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Iz naselja Mali Okič (s šifro 196 006) se izloči del, ki se priključi naselju Veliki Okič (s 

šifro 135 039), preostali del naselja Mali Okič (s šifro 196 006) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 2/74) 

   

017 ČRNOMELJ 

 

Iz naselja Tanča Gora (s šifro 017 100) se izloči del, ki se priključi k naselju Kvasica 

(s šifro 017 056), preostali del naselja Tanča Gora (s šifro 017 100) še naprej obstaja 

kot samostojno naselje. 

Iz naselja Dragovanja vas (s šifro 017 032) se izloči del, ki se priključi naselju Kvasica 

(s šifro 017 056), preostali del naselja Dragovanja vas (s šifro 017 032) še naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

(Skupščinski Dolenjski list, št. 9/90) 

K naselju Črnomelj (s šifro 017 014) se priključi naselje Kočevje (s šifro 017 052), ki 

s tem preneha obstajati kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 6/96)  

Iz naselja Damelj ( s šifro 017 017) se odcepi del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Kot pri Damlju ( s šifro 017 119).  

02. 11. 2000 

Iz naselja Breg pri Sinjem vrhu ( s šifro 017 009) se odcepi del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Selce pri Špeharjih ( s šifro 017 120).  

03. 11. 2000 

Iz naselja Breg pri Sinjem vrhu ( s šifro 017 009) se odcepi del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Hrib ( s šifro 017 121).  

03. 11. 2000 

Spremenita se meji in površini med naseljema Paunoviči (s šifro 017 072) in 

Preloka (s šifro 017 079), 2001. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Drenovec (s šifro 017 033) in 

Perudina (s šifro 017 073), 2001. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Golek pri Vinici (s šifro 017 037) in 

Ogulin (s šifro 017 070), 2001. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Močile (s šifro 017 066) in Tanča 

Gora (s šifro 017 100), 2002. 

Iz naselja Jankoviči (s šifro 017 047) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Rim (s šifro 017 122), preostali del naselja Jankoviči (s šifro 017 

047) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

27. 11. 2007 

Iz naselja Zastava (s šifro 017 115) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Pavičiči (s šifro 017 123), preostali del naselja Zastava (s šifro 017 

115) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

29. 11. 2007 

Spremenijo se meje in površine med naselji Velika sela (s šifro 017 105), Dolenjci (s 

šifro 017 025 ), Adlešiči (s šifro 017 001) in Jankoviči (s šifro 017 047), 2012. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Lokve (s šifro 017 057) in Črnomelj 

(s šifro 017 014), 2015. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Bedenj (s šifro 017 003) in Jankoviči 

(s šifro 017 047), 2015. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Golek pri Vinici (s šifro 017 037) in 

Vinica (s šifro 017 017), 2015. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Naklo (s šifro 017 067) in Rodine (s 

šifro 017 083), 2015. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Podklanec (s šifro 017 076) in Vinica 

(s šifro 017 107), 2017. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Črnomelj (s šifro 017 014), Rožič Vrh (s 

šifro 017 085), Vojna vas (s šifro 017 108), Tušev Dol (s šifro 017 102) in Stražji Vrh 

(s šifro 017 095), Lokve (s šifro 017 057), 2021. 
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019 DIVAČA 

 

Spremenijo se meje in površine med naselji Dolnje Ležeče (s šifro 019 007), Matavun 

(s šifro 019 018), in Divača (s šifro 019 005), 2011. 

 

154  DOBJE 

 

Spremenita se meji in površini med naselji Jezerce pri Dobjem (s šifro 154 004) in 

Suho (s šifro 154 010), 2022. 

 

 

020 DOBREPOLJE 

 

Naselje Mala vas (K. o. Zagorica in Zdenska vas) (s šifro 020 008) se preimenuje v 

naselje z imenom Mala vas (s šifro 020 008). 

(Ur. l. RS, št. 27/90) 

Iz naselja Vrbovec (s šifro 048 138), ki je v občini Kočevje se izloči del, ki se priključi 

k naselju Rapljevo (s šifro 020 019), ki je v občini Dobrepolje. 

21. 12. 2000 

Spremenita se meji in površini med naseljema Podgora (s šifro 020 010) in Kompolje 

(s šifro 020 006), 2012. 

 

 

021 DOBROVA-POLHOV GRADEC 

 

Iz naselja Podsmreka - K. o. Podsmreka (s šifro 021 024) se izloči del, ki se priključi 

naselju Ljubljana (s šifro 061 011), preostali del naselja Podsmreka - K. o. Podsmreka 

(s šifro 021 024) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 27/84) 

Naselje Podsmreka - K. o. Podsmreka (s šifro 021 024) se preimenuje v naselje z 

imenom Podsmreka (s šifro 021 024). 

(Ur. l. SRS, št. 39/87) 

Naselje Setnica (s šifro 5528 148) se razdeli na dve samostojni naselji, in sicer: 

Setnica - del (s šifro 021 032) in Setnica - del (s šifro 071 014). Naselje Setnica (s 

šifro 5528 148) s tem preneha obstajati kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 69/94) 

Iz naselja Babna gora (s šifro 021 001) se izloči del, ki se priključi k naselju Hrastenice           

(s šifro 021 013). 

14. 8. 2002 

Iz naselja Polhov Gradec (s šifro 021 025) se izloči del, ki se priključi k naselju 

Pristava pri Polhovem Gradcu (s šifro 021 027). 

12. 2. 2007 

Spremenita se meji in površini med naseljema Hrastenice (s šifro 021 013)  in 

Hruševo (s šifro 021 014), 2008. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Podreber (s šifro 021 023) in Srednja 

vas pri Polh. Grad. (s šifro 021 035), 2012. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Draževnik (s šifro 021 009) in 

Komanija (s šifro 021 015), 2012. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Planina nad Horjulom (s šifro 021 021) 

in Šentjošt nad Horjulom (s šifro 021 038), 2014. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Komanija (s šifro 021 015) in Razori (s 

šifro 021 028), Šujica (s šifro 021 039) in Dobrova (s šifro 021 007), Črni Vrh (s šifro 

021 006) in Smolnik (s šifro 021 034), 2016. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Lesno Brdo (s šifro 140 006), Bevke (s 

šifro 140 001), Drenov Grič (s šifro 140 005), ki so v občini Vrhnika (s šifro 140) in 

Log pri Brezovici (s šifro 208 002), ki je v občini Log - Dragomer (s šifro 208),  in 

Lesno Brdo (s šifro 162 003), ki je v občini Horjul (s šifro 162),  in Brezje pri Dobrovi 

(s šifro 021 003), ki je v občini Dobrova – Polhov Gradec (s šifro 021) 2018.   
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022 D0L PRI LJUBLJANI 

 

Iz naselja Laze pri Dolskem (s šifro 022 009) se izloči del, ki se priključi k naselju 

Podgrad (s šifro 061 017). Preostali del naselja Laze pri Dolskem (s šifro 022 009) še 

naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 39/87) 

 

157 DOLENJSKE TOPLICE 

 

Iz naselja Dolenje Polje (s šifro 157 005) se izloči del, ki se priključi naselju Gorenja 

Straža (s šifro 5538 085), preostali del naselja Dolenje Polje (s šifro 157 005) še 

naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Podturn pri Dolenjskih Toplicah (s šifro 157 022) se izloči del, ki se priključi 

naselju Sela pri Dolenjskih Toplicah  (s šifro 157 023), preostali del naselja Podturn 

pri Dolenjskih Toplicah (s šifro 157 022) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Skupščinski Dolenjski list, št. 22/87) 

Naselje Podstenice - del (s šifro 157 021) izgubi dodatek  "del" zaradi preimenovanja 

drugega dela naselja Podstenice - del (s šifro 048 126) v občini Kočevje. 

(Ur. l. SRS, št. 13/88) 

Spremenita se meji in površini med naseljema Dolenjske Toplice (s šifro 157 007) 

in Gorenje Gradišče (s šifro 157 010), 1999. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Loška vas (s šifro 157 014) in 

Podhosta (s šifro 157 020), 1999. 

Iz naselja Uršna sela (s šifro 085 205), ki je v občini Novo mesto se izloči del, ki se 

priključi naselju Dobindol (s šifro 157 003), ki je v občini Dolenjske Toplice, preostali 

del naselja Uršna sela (s šifro 085 205) v občini Novo mesto še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

30. 11. 2011 

Iz naselja Uršna sela (s šifro 085 205), ki je v občini Novo mesto se izloči del, ki se 

priključi naselju Gorenje Sušice (s šifro 157 012), ki je v občini Dolenjske Toplice, 

preostali del naselja Uršna sela (s šifro 085 205) v občini Novo mesto še naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

26. 8. 2014 

 

 

 

023 DOMŽALE 

 

Iz naselja Brdo (s šifro 023 002) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Dobovlje (s šifro 023 008), preostali del naselja Brdo (s šifro 023 

002) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 11/92) 

Naselje Trojica (s šifro 023 040) se preimenuje v naselje z imenom Sv. Trojica (s 

šifro 023 040). 

(Ur. l. RS, št. 11/92) 

K naselju Rova (s šifro 023 032) se priključita dela naselij Hudo (s šifro 023 015) in 

Radomlje (s šifro 023 030). Preostala dela naselij Hudo (s šifro 023 015) in Radomlje 

(s šifro 023 030) še naprej obstajata kot samostojni naselji. 

(Uradni vestnik občine Domžale 2/98) 

Naselje Zalog pod Trojico (s šifro 023 051) se preimenuje v naselje z imenom Zalog 

pod Sv. Trojico (s šifro 023 051). 

(Ur. l. RS, št. 2/92) 

Iz naselja Brdo (s šifro 023 002) se izloči del, ki se priključi k naselju Dobovlje (s 

šifro 023 008). 

16. 12. 2004 

Spremenita se meji in površini med naseljema Prelog (s šifro 023 025) in Ihan (s 

šifro 023 016), 2006.  
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Spremenita se meji in površini med naseljema Dob (s šifro 023 007) in Vir (s šifro 

023 043), 2016. 

Spremenita se meji in površini med naselji Vir (s šifro 023 043) in Podrečje (s šifro 

023 024), 2022. 

 

025 DRAVOGRAD 

 

Iz naselja Otiški Vrh (s šifro 025 012) se izloči del, ki se razglasi za novo, samostojno 

naselje z imenom Bukovje (s šifro 025 025). Preostali del naselja Otiški Vrh še naprej 

obstaja kot samostojno naselje.  

28. 8. 2004 

 

026 DUPLEK 

 

Naselje Vumpah (s šifro 026 006) se preimenuje v naselje z imenom Vurberk (s šifro 

026 006). 

(Medobčinski ur. vestnik mariborskih občin, št. 5/82) 

Iz naselja Zgornji Duplek (s šifro 026 008) se izloči del, ki se priključi naselju Spodnji 

Duplek (s šifro 026 005), preostali del naselja Zgornji Duplek (s šifro 026 008) še 

naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Medobčinski ur. vestnik mariborskih občin, št. 15/85) 

Spremenijo se meje in površine med naselji Zimica (s šifro 026 009), ki je v občini 

Duplek (s šifro 026) in Trčova (s šifro 070 043) in Metava (s šifro 070 022), ki sta v 

občini Maribor (s šifro 070), 2017.   

 

 

027 GORENJA VAS-POLJANE 

 

Naselje Hotovlje (s šifro 027 025) se preimenuje v naselje z imenom Hotovlja (s šifro 

027 025). 

(Ur. l. RS, št. 42/93) 

Naselje Žirovski Vrh (s šifro 027 071) se preimenuje v naselje z imenom Žirovski Vrh 

Sv. Antona (s šifro 027 071). 

Naselje Žirovski Vrh nad Zalo (s šifro 027 072) se preimenuje v naselje z imenom 

Žirovski Vrh Sv. Urbana (s šifro 027 072). 

(Ur. l. RS, št. 60/94) 

Iz naselja Bukov Vrh (s šifro 027 073) se izloči del, ki se priključi naselju Visoko pri 

Poljanah (s šifro 122 060), ki je v občini Škofja Loka. Preostali del naselja Bukov Vrh 

(s šifro 027 073) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Bukov Vrh (s šifro 027 073) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Bukov Vrh nad Visokim (s šifro 122 063), ki je v občini Škofja Loka. 

Preostali del naselja Bukov Vrh (s šifro 027 073) še naprej obstaja kot samostojno 

naselje. 

(Ur. l. RS, št. 45/97) 

Iz naselja Fužine (s šifro 027 015), ki je v občini Gorenja vas - Poljane se izloči del, 

ki se priključi k naselju Selo (s šifro 147 014), ki je v občini Žiri, preostali del naselja 

Fužine (s šifro 027 015) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

23. 8. 2010 

Spremenijo se meje in površine med naselji Četena Ravan (s šifro 027 004), Zapreval 

(s šifro 027 069) in Podvrh (s šifro 027 050), 2016. 

 

 

 

207 GORJE 

 

Iz naselja Spodnje Gorje (s šifro 207 008) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Zgornje Laze (s šifro 207 012), preostali del naselja 

Spodnje Gorje (s šifro 207 008) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. vestnik Gorenjske, št. 11/85) 
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Iz naselja Krnica (s šifro 207 002) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Zatrnik (s šifro 207 013), preostali del naselja Krnica (s šifro 207 

002) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

10. 9. 2020 

 

 

028  GORIŠNICA 

 

Iz naselja Zagojiči (s šifro 028 023), ki je v občini Gorišnica se izloči del, ki se priključi 

naselju Stojnci (s šifro 168 007), ki je v občini Markovci, preostali del naselja Zagojiči 

(s šifro 028 023) v občini Gorišnica še naprej obstaja kot samostojno naselje.       

17. 1. 2015 

 

Spremenita se meji in površini med naselji Muretinci (s šifro 028 015), ki je v občini 

Gorišnica (s šifro 028) in Stojnci (s šifro 168 007), ki je v občini Markovci (s šifro 

168), 2015.   

 

 

029 GORNJA RADGONA 

 

K naselju Gornja Radgona (s šifro 029 006) se priključijo naslednji deli naselij: del 

naselja Hercegovščak (s šifro 029 009), del naselja Mele (s šifro 029 021) in del 

naselja Norički Vrh (s šifro 029 024). Preostali deli priključenih naselij: Hercegovščak 

(s šifro 029 009), Mele (s šifro 029 021) in Norički Vrh (s šifro 029 024) še naprej 

obstajajo kot samostojna naselja. 

(Odlok SO Gornja Radgona, št. 015-2/84-6) 

Iz naselij Črešnjevci (s šifro 029 003) in Mele (s šifro 029 021) se izločita dela, ki se 

priključita k naselju Gornja Radgona (s šifro 029 006), preostala dela naselij 

Črešnjevci (s šifro 029 003) in Mele (s šifro 029 021) še naprej obstajata kot 

samostojni naselji. 

21. 4. 2006 

Iz naselja Gornja Radgona (s šifro 029 006) se izloči del, ki se priključi k naselju Mele 

(s šifro 029 021). Preostali del naselja Gornja Radgona (s šifro 029 006) še naprej 

obstaja kot samostojno naselje, 2011.   

 

 

030 GORNJI GRAD 

 

Novo naselje z imenom Nova Štifta (s šifro 030 008) nastane iz dela naselja Dol (s 

šifro 030 002), ter naselij Tirosek (030 007) in Šmiklavž (030 006), ki s tem 

prenehata obstajati. Preostali del naselja Dol še naprej obstaja kot samostojno 

naselje. 

15. 6. 2005 

 

032 GROSUPLJE 

 

Iz delov naselij Veliko Mlačevo (s šifro 032 059), Zagradec pri Grosupljem (s šifro 

032 062) in Žalna (s šifro 032 065) se razglasi novo samostojno naselje z imenom 

Lobček (s šifro 032 021), preostali deli priključenih naselij: Veliko Mlačevo (s šifro 

032 059), Zagradec pri Grosupljem (s šifro 032 062) in Žalna (s šifro 032 065) še 

naprej obstajajo kot samostojna naselja. 

(Ur. l. SRS, št. 2/83) 

Naselje Mala vas (K. o. Ponova vas) (s šifro 032 027) se preimenuje v naselje z 

imenom Mala vas pri Grosupljem (s šifro 032 027). 

(Ur. l. RS, št. 27/90) 

Naselje Podtabor pri Grosupljem (s šifro 032 049) se preimenuje v naselje z imenom 

Št. Jurij (s šifro 032 049). 

Naselje Staro Apno (s šifro 032 047) se preimenuje v naselje z imenom Škocjan (s 

šifro 032 047). 
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Iz naselja Mala Stara vas (s šifro 032 026) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Dobje (s šifro 032 008). Preostali del naselja Mala 

Stara vas (s šifro 032 026) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Velika Stara vas (s šifro 032 056) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Gradišče (s šifro 032 016). Preostali del naselja Velika 

Stara vas (s šifro 032 056) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 3/92) 

Iz naselja Spodnje Blato (s šifro 032 045) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Praproče pri Grosupljem (s šifro 032 067). Preostali 

del naselja Spodnje Blato (s šifro 032 045) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 37/98) 

Iz naselja Polica (s šifro 032 039) se izloči del, ki se priključi k naselju Dolenja vas 

pri Polici (s šifro 032 010). 

20. 12. 2002 

Iz naselja Tlake (s šifro 032 050) se izloči del, ki se priključi k naselju Šmarje - Sap 

(s šifro 032 048). 

12. 4. 2007 

Spremenita se meji in površini med naseljema Mala Račna (s šifro 032 025) in Velika 

Račna (s šifro 032 055), 2011. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Brezje pri Grosupljem (s šifro 032 003), 

Hrastje pri Grosupljem (s šifro 032 018), Brvace (s šifro 032 004), Cikava (s šifro 

032 006), Malo Mlačevo (s šifro 032 031), Ponova vas (s šifro 032 040)  in Grosuplje 

(s šifro 032 017), 2017. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Praproče pri Grosupljem (s šifro 032 

067), Mali Konec (s šifro 032 029), Troščine (s šifro 032 051) in Dolenja vas pri Polici 

(s šifro 032 010), Veliko Mlačevo (s šifro 032 059), 2021. 

 

 

159 HAJDINA 

 

Iz naselja Spodnja Hajdina (s šifro 159 006) se izloči del, ki se priključi k naselju Ptuj 

(s šifro 096 016), ki je v občini Ptuj. Preostali del naselja Spodnja Hajdina (s šifro 

159 006) še naprej obstaja kot samostojno naselje.  

(Uradni vestnik mestne občine Ptuj, št. 12/97) 

Iz občine Videm (135) se izloči del naselja Lancova vas pri Ptuju in se priključi k 

naselju Lancova vas. Preostanek naselja Lancova vas pri Ptuju še naprej obstaja kot 

samostojno naselje, spremeni pa pripadnost občini. Od 23. 3. 2005 dalje namreč 

pripada občini Hajdina in ima šifro 159 008. 

23. 3. 2005 

Naselje Lancova vas pri Ptuju (s šifro 159 008) se v celoti priključi k naselju 

Draženci (s šifro 159 001) in s tem preneha obstajati kot samostojno naselje. 

25. 8. 2005 

Spremenita se meji in površini med naseljema Hajdoše (s šifro 159 003) in Slovenja 

vas (s šifro 159 005), 2007. 

 

160  HOČE - SLIVNICA 

 

Spremenita se meji in površini med naseljema Čreta (s šifro 160 002) in Spodnje 

Hoče (s šifro 160 012), 2007. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Hotinja vas (s šifro 160 004), ki je v 

občini Hoče-Slivnica (s šifro 160) in Dravski Dvor (s šifro 169 002), ki je v občini 

Miklavž na Dravskem polju (s šifro 169), 2018. 

Spremenita se meji in površini med naselji Spodnje Hoče (s šifro 160 012) in Zgornje 

Hoče (s šifro 160 013), 2021. 

 

    

 

 

162  HORJUL 
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Naselje Lesno Brdo - del (s šifro 162 003) se preimenuje v naselje z imenom Lesno 

Brdo (s šifro 162 003).  

08. 09. 1999 

Spremenijo se meje in površine med naselji Lesno Brdo (s šifro 140 006), Bevke (s 

šifro 140 001), Drenov Grič (s šifro 140 005), ki so v občini Vrhnika (s šifro 140) in 

Log pri Brezovici (s šifro 208 002), ki je v občini Log - Dragomer (s šifro 208),  in 

Lesno Brdo (s šifro 162 003), ki je v občini Horjul (s šifro 162),  in Brezje pri Dobrovi 

(s šifro 021 003), ki je v občini Dobrova – Polhov Gradec (s šifro 021) 2018.   

 

 

034 HRASTNIK 

 

Naselje Podkraj - del (s šifro 034 014) izgubi dodatek "del", še naprej pa obstaja kot 

samostojno naselje z imenom Podkraj (s šifro 034 014). 

(Ur. l. SRS. št. 24/84) 

Naselje Suhadol - del (s šifro 5510 017) se v celoti priključi naselju Šavna Peč (s šifro 

034 017) in s tem preneha obstajati kot samostojno naselje. 

(Ur. vestnik Zasavja, št. 18/87) 

Iz naselja Brnica (s šifro 034 003) se izloči del, ki se priključi k naselju Hrastnik (s 

šifro 034 007). 

13. 7. 2006 

Iz naselja Studence (s šifro 034 016) se izloči del, ki se priključi k naselju Ojstro (s 

šifro 129 007). 

7. 8. 2008 

Spremenijo se meje in površine med naselji Krnice (s šifro 034 011), Krištandol (s 

šifro 034 010), Turje (s šifro 034 018), Šavna Peč (s šifro 034 017) in Brnica (s šifro 

034 003), Dol pri Hrastniku (s šifro 034 005), Brdce (s šifro 034 002), Marno (s šifro 

034 012), Kovk (s šifro 034 009), 2021. 

 

 

 

035 HRPELJE-KOZINA 

 

Naselje Gradiščica (s šifro 035 008) se preimenuje v naselje z imenom Gradišica (s 

šifro 035 008). 

(Primorske novice, Ur. objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran in Sežana, št. 

25/92) 

Iz naselja Klanec pri Kozini (s šifro 035 012) se izloči del, ki se priključi k naselju 

Ocizla       (s šifro 035 022). 

16. 5. 2000 

Spremenita se meji in površini med naseljema Kozina (s šifro 035 014) in Hrpelje (s 

šifro 035 010), 2017. 

 

 

036 IDRIJA 

 

Naselje Govejek (s šifro 036 008) se preimenuje v naselje z imenom Govejk (s šifro 

036 008). 

Naselje Idrske Krnice (s šifro 036 011) se preimenuje v naselje z imenom Idrijske 

Krnice (s šifro 036 011). 

(Ur. l. SRS, št. 33/80) 

Iz naselja Spodnja Kanomlja (s šifro 036 028) se izločita dva dela, eden se priključi 

k naselju Spodnja Idrija (s šifro 036 027), drugi pa k naselju Mrzli Vrh (s šifro 036 

023). Preostali del naselja Spodnja Kanomlja (s šifro 036 028) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 62/97) 
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Iz naselja Srednja Kanomlja (s šifro 036 030) se izloči del in se priključi k naselju 

Čekovnik (s šifro 036 001), preostali del naselja Srednja Kanomlja (s šifro 036 030) 

še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Čekovnik (s šifro 036 001) se izloči del, ki se razglasi za novo, samostojno 

naselje z imenom Rejcov grič (s šifro 036 036), preostali del naselja Čekovnik (s šifro 

036 001) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Rejcov grič (s šifro 036 036) se izloči del, ki se ponovno priključi k naselju 

Čekovnik (s šifro 036 001), preostali del naselja Rejcov grič (s šifro 036 036) še 

naprej obstaja kot samostojno naselje. 

7. 3. 2006 

Iz naselij Srednja Kanomlja (s šifro 036 030) in Spodnja Kanomlja (s šifro 036 028) 

se izloči del, ki se razglasi za novo, samostojno naselje z imenom Razpotje (s šifro 

036 037), preostala dela naselij Srednja Kanomlja (s šifro 036 030) in Spodnja 

Kanomlja (s šifro 036 028) še naprej obstajata kot samostojni naselji. 

9. 3. 2006 

Ime naselja Rejcov grič (036 036) se slovnično popravi v Rejcov Grič (036 036). 

10. 4. 2006 

Iz naselja Gorenja Kanomlja (s šifro 036 006) se izloči del, ki se priključi k naselju 

Vojsko (s šifro 036 032). 

7. 2. 2006 

Iz naselja Srednja Kanomlja (s šifro 036 030) se izloči del, ki se priključi k naselju 

Vojsko (s šifro 036 032). 

7. 2. 2006 

Iz naselja Spodnja Idrija (s šifro 036 027) se izloči del, ki se priključi k naselju Idrija 

(s šifro 036 009). 

8. 3. 2006  

Iz naselij Idršek (s šifro 036 013) in Pečnik (s šifro 036 024) se izločita dela, ki se 

razglasita za novo samostojno naselje z imenom Ledinsko Razpotje (s šifro 036 038), 

preostala dela naselij Idršek (s šifro 036 013) in Pečnik (s šifro 036 024) še naprej 

obstajata kot samostojni naselji. 

22. 7. 2009 

Iz naselja Žirovnica (s šifro 036 035), ki je v občini Idrija se izloči del, ki se priključi 

naselju Sovra (s šifro 147 015), ki je v občini Žiri, preostali del naselja Žirovnica (s 

šifro 036 035) v občini Idrija še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

23. 12. 2011 (v RPE izvedeno v aprilu 2012). 

Spremenita se meji in površini med naseljema Dole (s šifro 036 003) in Gore (s šifro 

036 005), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Pečnik (s šifro 036 024) in Spodnja 

Idrija (s šifro 036 027), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Gorenja Trebuša (s šifro 128 012), ki 

je v občini Tolmin (s šifro 128) in Vojsko (s šifro 036 032), ki je v občini Idrija (s šifro 

036), 2021. 

 

 

037 IG 

 

Iz naselja Brest (s šifro 037 001), se izloči del, ki se priključi naselju Ljubljana - del 

(s šifro 061 011). Preostali del naselja Brest (s šifro 037 001) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

Iz naselja Iška Loka (s šifro 037 007) se izloči del, ki se priključi naselju Ljubljana - 

del (s šifro 061 011), preostali del naselja Iška Loka (s šifro 037 007) še naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Matena (s šifro 037 011) se izloči del, ki se priključi naselju Ljubljana - del 

(s šifro 061 011), preostali del naselja Matena (s šifro 061 011) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 39/87) 

Iz naselja Dobravica (s šifro 037 002) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Podgozd (s šifro 037 023), preostali del naselja Dobravica (s šifro 

037 002) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 
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14. 6. 2007 

Iz naselja Tomišelj (s šifro 037 018) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Podkraj (s šifro 037 024), preostali del naselja Tomišelj (s šifro 037 

018) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

6. 8. 2007 

Iz naselja Selnik (s šifro 037 014) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Suša (s šifro 037 025), preostali del naselja Selnik (s šifro 037 

014) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

26. 7. 2007 

Iz naselja Dobravica (s šifro 037 002) se izloči del, ki se priključi k naselju Kremenica 

(s šifro 037 010). 

29. 5. 2007 

Iz naselij Staje (s šifro 037 015) in Kot (s šifro 037 009) se izločita dela, ki se 

priključita k naselju Ig (s šifro 037 005). 

4. 4. 2007 

Iz naselij Dobravica (s šifro 037 002) in Sarsko (s šifro 037 013) se izločita dela, ki 

se razglasita za novo samostojno naselje z imenom Draga (s šifro 037 022), preostala 

dela naselij Dobravica (s šifro 037 002) in Sarsko (s šifro 037 013) še naprej obstajata 

kot samostojni naselji. 

29. 5. 2007 

Spremenita se meji in površini med naseljema Škrilje (s šifro 037 017) in Golo (s 

šifro 037 003), 2012. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Iška (s šifro 037 006) in Iška vas (s 

šifro 037 008), 2012. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Matena (s šifro 037 011) in Brest (s 

šifro 037 001), 2021. 

 

 

038  ILIRSKA BISTRICA 

 

Iz naselij Ilirska Bistrica (s šifro 038 015) in Koritnice (s šifro 038 022) se izločita 

dela, ki se razglasita za novo samostojno naselje z imenom Snežnik (s šifro 038 047). 

Preostala dela naselij Ilirska Bistrica (s šifro 038 015) in Koritnice (s šifro 038 022) 

še naprej obstajata kot samostojni naselji. 

(Primorske novice. Uradne objave, št. 42/89) 

Naselje z imenom Dobro Polje (s šifro 038 004) se preimenuje v naselje z imenom 

Dobropolje (s šifro 038 004). 

1. 6. 2006 

Iz naselij Podbeže (s šifro 038 032), Tominje (s šifro 038 053), Harije (s šifro 038 

012) in Sabonje (s šifro 038 045) se izločijo deli, ki se razglasijo za novo samostojno 

naselje z imenom Zalči (s šifro 038 064).  Preostali deli naselij Podbeže (s šifro 038 

032), Tominje (s šifro 038 053), Harije (s šifro 038 012) in Sabonje (s šifro 038 045) 

še naprej obstajajo kot samostojna naselja. 

29. 8. 2006 

Spremenita se meja in površina naselja Sušak (s šifro 038 051). Ta sprememba je 

posledica uskladitve območij državnih ozemelj Republike Slovenije in Republike 

Hrvaške, 2018. 

Spremenita se meji in površini med naselji Šembije (s šifro 038 052) in Podstenje 

(s šifro 038 035), Podtabor (s šifro 038 037), 2021. 

 

 

 

039  IVANČNA GORICA 

 

K naselju Ivančna Gorica (s šifro 039 032) se priključi naselje Studenec pri Ivančni 

Gorici (s šifro 5509 153) in s tem preneha obstajati kot samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 25/83) 

Naselje z imenom Breg pri Velikem Gabru (s šifro 039 008) se preimenuje v naselje 

z imenom Breg pri Temenici (s šifro 039 008). 
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Naselje z imenom Male Dole pri Šentjurju (s šifro 039 048) se preimenuje v naselje 

z imenom Male Dole pri Temenici (s šifro 039 048). 

Naselje z imenom Velike Dole pri Šentjurju (s šifro 039 116) se preimenuje v naselje 

z imenom Velike Dole pri Temenici (s šifro 039 116). 

(Ur. l. RS, št. 17/97)  

Spremenita se meji in površini med naseljema Kuželjevec (s šifro 039 040) in Laze 

nad Krko (s šifro 039 041), 2008. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Velike Češnjice (s šifro 039 115), 

Čagošče (s šifro 039 012), Krka (s šifro 039 038), Marinča vas (s šifro 039 059) in 

Velike Lese (s šifro 039 118), Podbukovje (s šifro 039 074), Temenica (s šifro 039 

108), Mali Kal (s šifro 039 054), 2021. 

Spremenita se meji in površini med naselji Artiža vas (s šifro 039 002) in Škrjanče 

(s šifro 039 107), 2022. 

 

 

040 IZOLA 

 

K naselju Izola (s šifro 040 004) se v celoti priključita naselji Livade (s šifro 5513 

006) in Polje (s šifro 5513 008) ter s tem prenehata obstajati kot samostojni naselji. 

(Primorske novice. Uradne objave, št. 38/87) 

Naselje Dvori nad Izolo (s šifro 040 006) se preimenuje v naselje z imenom Korte (s 

šifro 040 006). 

Naselje Vinica (s šifro 040 002) se preimenuje v naselje z imenom Cetore (s šifro 040 

002). 

(Primorske novice. Uradne objave, št. 14/88) 

Iz naselja Malija (s šifro 040 007) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Nožed (s šifro 040 009). Preostali del naselja Malija (s šifro 040 

007) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Uradne objave občine Izola, št. 13/97) 

  

041 JESENICE 

 

Iz naselja Jesenice (s šifro 041 007) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Prihodi (s šifro 041 015). 

(Ur. l. SRS, št. 38/79) 

Iz naselja Jesenice (s šifro 041 007) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Koroška Bela (s šifro 041 022). Preostali del naselja Jesenice (s 

šifro 041 007) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Jesenice (s šifro 041 007) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Slovenski Javornik (s šifro 041 023). Preostali del naselja Jesenice 

(s šifro 041 007) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 20/98)   

 

043 KAMNIK 

 

Iz naselja Vrhpolje pri Kamniku (s šifro 043 102) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Soteska (s šifro 043 074). 

(Ur. l. SRS, št. 12/82) 

Iz naselja Žaga (s šifro 043 113) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Velika Planina (s šifro 043 095), preostali del naselja Žaga (s šifro 

043 113) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 24/85) 

Naselje Duplica (s šifro 5515 012) se v celoti priključi k naselju Kamnik (s šifro 043 

023)) in s tem preneha obstajati kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 20/94) 

Iz naselja Pirševo (s šifro 043 052) se izloči del, ki se priključi k naselju Snovik (s 

šifro 043 073). 

28. 8. 2006 
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Iz naselja Rudnik pri Radomljah (s šifro 043 069) se izloči del, ki se priključi k naselju 

Volčji Potok (s šifro 043 100). 

29. 8. 2006 

Iz naselja Zakal (s šifro 043 105) se izloči del, ki se priključi k naselju Bistričica (s 

šifro 043 003). 

7. 7. 2006 

Spremenita se meji in površini med naseljema Brezje nad Kamnikom (s šifro 043 

005) in Črna pri Kamniku (s šifro 043 010), 2008. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Zgornji Motnik (s šifro 043 110) in 

Zajasovnik - del (s šifro 043 104), 2011. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Hrib pri Kamniku (s šifro 043 019), 

Poreber (s šifro 043 061) in Soteska (s šifro 043 074), 2011. 

Spremenita se meji in površini med naselji Šmarca (s šifro 043 085) in Podgorje (s 

šifro 043 055), 2022. 

Spremenita se meji in površini med naselji Žaga (s šifro 043 113) in Krivčevo (s 

šifro 043 032), 2022. 

Spremenita se meji in površini med naselji Kršič (s šifro 043 113) in Godič (s šifro 

043 032), 2022. 

Spremenita se meji in površini med naselji Šmartno v Tuhinju (s šifro 043 086) in 

Stebljevek (s šifro 043 081), 2022. 

Spremenita se meji in površini med naselji Podstudenec (s šifro 043 059) in Gozd (s 

šifro 043 017), 2022. 

 

 

044 KANAL 

 

Spremenita se meji in površini med naseljema Deskle (s šifro 044 005) in Plave (s 

šifro 044 015), 2001. 

Iz naselja Anhovo (s šifro 044 002) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Goljevica (s šifro 044 020), preostali del naselja Anhovo (s šifro 

044 002) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

2. 8. 2006 

Iz naselja Anhovo (s šifro 044 002) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Kamenca nad Ložicami (s šifro 044 021), preostali del naselja 

Anhovo (s šifro 044 002) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

21. 11. 2006 

Iz naselja Plave (s šifro 044 015) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Zagomila (s šifro 044 022), preostali del naselja Plave (s šifro 044 

015) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

23. 3. 2007 

Iz naselja Plave (s šifro 044 015) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Zagora (s šifro 044 023), preostali del naselja Plave (s šifro 044 

015) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

26. 3. 2007 

Iz naselja Plave (s šifro 044 015) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Paljevo (s šifro 044 024), preostali del naselja Plave (s šifro 044 

015) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

26. 3. 2007 

Iz naselja Plave (s šifro 044 015) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Prilesje pri Plavah (s šifro 044 025), preostali del naselja Plave (s 

šifro 044 015) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

28. 3. 2007 

Iz naselja Gorenja vas (s šifro 044 007) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Ravna (s šifro 044 026), preostali del naselja Gorenja vas (s šifro 

044 007) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

18. 4. 2007 

Iz naselja Gorenja vas (s šifro 044 007) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Jesen (s šifro 044 027), preostali del naselja Gorenja vas (s šifro 

044 007) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 
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18. 4. 2007 

Iz naselja Gorenja vas (s šifro 044 007) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Krstenica (s šifro 044 028), preostali del naselja Gorenja vas (s 

šifro 044 007) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

18. 4. 2007 

Iz naselja Gorenja vas (s šifro 044 007) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Čolnica (s šifro 044 029), preostali del naselja Gorenja vas (s šifro 

044 007) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

30. 4. 2007 

Iz naselja Anhovo (s šifro 044 002) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Ložice (s šifro 044 030), preostali del naselja Anhovo (s šifro 044 

002) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

7. 12. 2007 

Iz naselja Anhovo (s šifro 044 002) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Močila (s šifro 044 031), preostali del naselja Anhovo (s šifro 044 

002) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

17. 12. 2007 

Iz naselja Anhovo (s šifro 044 002) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Robidni Breg (s šifro 044 032), preostali del naselja Anhovo (s šifro 

044 002) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

19. 12. 2007 

Spremenita se meji in površini med naseljema Gorenja vas (s šifro 044 007) in Lig 

(s šifro 044 013), 2007. 

Iz naselja Ajba (s šifro 044 001) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Gorenje Nekovo (s šifro 044 033), preostali del naselja Ajba (s šifro 

044 001) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

20. 2. 2008 

Iz naselja Anhovo (s šifro 044 002) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Gorenje Polje (s šifro 044 034), preostali del naselja Anhovo (s 

šifro 044 002) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

25. 2. 2008 

Iz naselja Ajba (s šifro 044 001) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Dolenje Nekovo (s šifro 044 035), preostali del naselja Ajba (s šifro 

044 001) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

23. 4. 2008 

Spremeni se meja in površina naselja Kambreško (s šifro 044 009). 

12. 5. 2009 

 

 

045 KIDRIČEVO 

 

Iz naselij Kidričevo (s šifro 045 004) in Župečja vas (s šifro 045 018) se izločita dela, 

ki se razglasita za novo samostojno naselje z imenom Strnišče (s šifro 045 015). 

Preostala dela naselij Kidričevo (s šifro 045 004) in Župečja vas (s šifro 045 018) še 

naprej obstajata kot samostojni naselji. 

(Ur. l. SRS, št. 2/74) 

Naselje Gaj - del (s šifro 5542 044) se preimenuje v naselje z imenom Spodnji Gaj 

pri Pragerskem (s šifro 045 012). 

(Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 15-26/80) 

 

046 KOBARID 

 

Iz naselja Avsa (s šifro 046 001) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Perati (s šifro 046 033). Preostali del naselja Avsa (s šifro 046 001) 

še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 37/97) 

 

048 KOČEVJE 
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Iz naselja Kočevska Reka (s šifro 048 048) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Gotenica (s šifro 048 030), preostali del naselja 

Kočevska Reka (s šifro 048 048) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Naselje Podstenice - del (s šifro 048 126) se preimenuje v naselje z imenom Trnovec 

(s šifro 048 126). 

(Ur. l. SRS, št. 13/88) 

Iz naselja Željne (s šifro 048 135) se je odcepil del, ki se je razglasil za novo 

samostojno naselje z imenom Griček pri Željnah ( s šifro 048 139).  

28. 09. 2000 

Iz naselja Breg pri Kočevju ( s šifro 048 004) se je odcepil del, ki se je razglasil za 

novo samostojno naselje z imenom Podjetniško naselje Kočevje ( s šifro 048 140).  

14. 11. 2000 

Iz naselja Vrbovec (s šifro 048 138), ki je v občini Kočevje, se izloči del, ki se priključi 

k naselju Rapljevo (s šifro 020 019), ki je v občini Dobrepolje. 

21. 12. 2000 

Spremenita se meji in površini med naseljema Kralji (s šifro 048 053) in Vimolj pri 

Predgradu (s šifro 048 129), 2014. 

 

 

164 KOMENDA  

  

Iz naselja Klanec (s šifro 164 004) se izloči del, ki se priključi k naselju Podboršt pri 

Komendi (s šifro 164 011). 

30. 8. 2007 

Spremenita se meji in površini med naseljema Suhadole (s šifro 164 013) in Žeje  pri 

Komendi (s šifro 164 014), 2008. 

Iz naselja Žeje pri Komendi (s šifro 164 014) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Poslovna cona Žeje pri Komendi (s šifro 164 015), 

preostali del naselja Žeje pri Komendi (s šifro 164 014) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

23. 1. 2012 

Spremenijo se meje in površine med naselji Mlaka (s šifro 164 008), Podboršt pri 

Komendi (s šifro 164 011) in Gmajnica (s šifro 164 002), 2022. 

 

050 KOPER 

 

Naselje Semedela (s šifro 5517 078) se v celoti priključi naselju Koper (s šifro 050 

041) in s tem preneha obstajati kot samostojno naselje. 

K naselju Koper (s šifro 050 041) se priključijo deli naslednjih naselij: Šalara (s šifro 

050 088), Škocjan (s šifro 050 090) in Bertoki (s šifro 050 006). Preostali deli naselij 

Šalara (s šifro 050 088), Škocjan (s šifro 050 090) in Bertoki (s šifro 050 006) še 

naprej obstajajo kot samostojna naselja. 

Del naselja Kampel (s šifro 050 037) se priključi k naselju Bošamarin (s šifro 050 

011), preostali del naselja Kampel (s šifro 050 037) še naprej obstaja kot samostojno 

naselje. 

Del naselja Barizoni (s šifro 050 004) se priključi naselju Ankaran (s šifro 050 002), 

preostali del naselja Barizoni (s šifro 050 004) še naprej obstaja kot samostojno 

naselje. 

Del naselja Ankaran (s šifro 050 002) se priključi naselju Hrvatini (s šifro 050 035), 

preostali del naselja Ankaran (s šifro 050 002) še naprej obstaja kot samostojno 

naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 38/79) 

Iz naselja Loka (s šifro 050 050) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Predloka (s šifro 050 072), preostali del naselja Loka (s šifro 050 

050) še obstaja kot samostojno naselje. 

(Primorske novice. Uradne objave, št. 30/86) 

Iz naselja Bertoki (s šifro 050 006) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Prade (s šifro 050 070), preostali del naselja Bertoki (s šifro 050 

006) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 
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(Primorske novice. Uradne objave, št. 94/89) 

Naselje Pridvor (s šifro 050 087) se preimenuje v naselje z imenom Sv. Anton (s šifro 

050 087). 

Naselji Kocjančiči (s šifro 5517 040) in Potok (s šifro 5517 070) se v celoti priključita 

naselju Sv. Anton (s šifro 050 087) in s tem prenehata obstojati kot samostojni 

naselji. 

(Primorske novice. Uradne objave, št. 9/92) 

Iz naselja Poletiči (s šifro 050 067) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Galantiči (s šifro 050 105). Preostali del naselja Poletiči (s šifro 050 

067) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Primorske novice. Uradne objave, št. 8/97) 

Naselje z imenom Jelarji (s šifro 050 036) se preimenuje v naselje z imenom Elerji 

(s šifro 050 036). 

9. 1. 2018 

Spremenijo se meji in površini naselij Močunigi (s šifro 050 056) in Topolovec (s 

šifro 050 093). Te spremembe so posledica uskladitve območij državnih ozemelj 

Republike Slovenije in Republike Hrvaške, 2018. 

Spremeni se meja in površina naselja Koper (s šifro 050 041), 2021. 

 

 

197   KOSTANJEVICA NA KRKI 

 

Naselje Dolšče (s šifro 197 007) se preimenuje v naselje z imenom Dolšce (s šifro 

197 007). 

(Ur. l. RS, št. 16/90) 

Naselje Jablanice (s šifro 197 012) se preimenuje v naselje z imenom Jablance (s 

šifro 197 012). 

(Ur. l. RS, št. 16/90) 

Iz naselij Malence (s šifro 197 018), Globočice pri Kostanjevici (s šifro 197 008), Grič 

(s šifro 197 010), Orehovec (s šifro 197 019), Sajevce (s šifro 197 023) in Slinovce 

(s šifro 197 024) se izločijo deli, ki se priključijo k naselju Kostanjevica na Krki (s 

šifro 197 016). Preostali deli naselij Malence (s šifro 197 018), Globočice pri 

Kostanjevici (s šifro 197 008), Grič (s šifro 197 010), Orehovec (s šifro 197 019), 

Sajevce (s šifro 197 023) in Slinovce (s šifro 197 024) še naprej obstajajo kot 

samostojna naselja. 

7. 2. 2006 

Spremenijo se meje in površine med naselji Dolšce (s šifro 197 007), Orehovec (s 

šifro 197 019), in Globočice pri Kostanjevici (s šifro 197 008), 2011. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Ivanjše (s šifro 197 011) in Grič (s 

šifro 197 010), 2016. 

 

 

 

 

051  KOZJE  

  

Iz naselja Pilštanj (s šifro 051 014) se izloči del, ki se priključi k naselju Lesično (s 

šifro 051 011). 

10. 11. 2005 

Spremenita se meji in površini med naseljena Gostinca (s šifro 092 007), ki je v 

občini Podčetrtek (s šifro 092) in Dobležiče (s šifro 051 003), ki je v občini Kozje (s 

šifro 051), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Buče (s šifro 051 002) in Vrenska 

Gorca (s šifro 051 020), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Lesično (s šifro 051 011) in Vetrnik (s 

šifro 051 018), 2018. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Verače (s šifro 092 034), ki je v občini 

Podčetrtek (s šifro 092) in Ortnice (s šifro 051 012) ter Dobležiče (s šifro 051 003),  

ki sta v občini Kozje (s šifro 051), 2021. 
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165  KOSTEL 

 

Naselje Banjaloka ( s šifro 165 002) se preimenuje v naselje z imenom Banja Loka 

(s šifro 165 002) 

12. 01. 2000 

 

052  KRANJ 

 

Naselje Šutna - del (s šifro 052 039) izgubi dodatek "del" in še naprej obstaja kot 

samostojno naselje z imenom Šutna (s šifro 052 039). 

(Ur. vestnik Gorenjske, št. 26/79) 

Naselje Dorfarje - del (s šifro 5518 017) se v celoti priključi k naselju Šutna (s šifro 

052 039) in s tem preneha obstajati kot samostojno naselje. 

(Ur. vestnik Gorenjske, št. 19/84) 

Iz naselja Kokrica (s šifro 052 013) se izloči del, ki se priključi naselju Mlaka pri 

Kranju (s šifro 052 019), preostali del naselja Kokrica (s šifro 052 013) še naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. vestnik Gorenjske, št. 16/86) 

Iz naselja Breg ob Savi (s šifro 052 003) se izloči del, ki se priključi naselju Kranj (s 

šifro 052 014), preostali del naselja Breg ob Savi (s šifro 052 003) še naprej obstaja 

kot samostojno naselje. 

(Ur. vestnik Gorenjske, št. 19/88) 

Naselje Jošt nad Kranjem (s šifro 052 038) se preimenuje v naselje z imenom Sveti 

Jošt nad Kranjem (s šifro 052 038). 

(Ur. vestnik Gorenjske, št. 1/90) 

Spremenijo se meje in površine med naselji Spodnje Bitnje (s šifro 052 033) in 

Žabnica (s šifro 052 048), Tenetiše (s šifro 052 041) in Letenice (s šifro 052 016),  

Zalog (s šifro 052 044), Povlje (s šifro 052 027) in Trstenik (s šifro 052 042),   Mlaka 

pri Kranju (s šifro 052 019) in Kokrica (s šifro 052 013), Spodnja Besnica (s šifro 052 

032) in Rakovica (s šifro 052 031), 2016. 

 

053  KRANJSKA GORA 

 

Spremenijo se meje in površine med naselji Gozd Martuljek (s šifro 053 003), Srednji 

Vrh (s šifro 053 009) in Belca (s šifro 053 001), 2016. 

 

 

166  KRIŽEVCI 

 

Iz naselja Boreci (s šifro 166 003) se ozloči del, ki se priključi naselju Križevci pri 

Ljutomeru (s šifro 166 011), preostali del naselja Boreci (s šifro 166 003) še naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 37/86)    

 

 

054  KRŠKO 

 

Naselje Stari Grad pri Vidmu (s šifro 054 152) se preimenuje v naselje z imenom 

Stari Grad (s šifro 054 152). 

Naselje Dolnji Leskovec (s šifro 054 037) se preimenuje v naselje z imenom Dolenji 

Leskovec (s šifro 054 037). 

Naselje Gorenje Pijavško (s šifro 054 058) se preimenuje v naselje z imenom Gornje 

Pijavško (s šifro 054 058). 

Naselje Gradinje (s šifro 054 061) se preimenuje v naselje z imenom Gradnje (s šifro 

054 061). 
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Naselje Ivan Dol (s šifro 054 066) se preimenuje v naselje z imenom Ivandol (s šifro 

054 066). 

Naselje Spodnje Dole (s šifro 054 146) se preimenuje v naselje z imenom Spodnje 

Dule (s šifro 054 146). 

(Ur. l. RS, št. 16/90) 

Iz naselja Pristava pri Leskovcu (s šifro 054 124) se izloči del, ki se priključi k naselju 

Veliki Podlog (s šifro 054 167). Preostali del naselja Pristava pri Leskovcu (s šifro 054 

124) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Stari Grad (s šifro 054 152) se izloči del, ki se priključi k naselju Dolenja 

vas pri Krškem (s šifro 054 035). Preostali del naselja Stari Grad (s šifro 054 152) še 

naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 42/98) 

Iz naselja Gorica (s šifro 054 055) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Kerinov Grm (s šifro 054 186). 

6. 4. 2010 

Spremenita se meji in površini med naseljema Mali Kamen (s šifro 054 095) in Senovo 

(s šifro 054 138), 2013. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Pleterje (s šifro 054 114) in Zdole (s 

šifro 054 182), 2014. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Senovo (s šifro 054 138) in Dovško (s 

šifro 054 041), 2015. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Kalce (s šifro 054 072) in Gorenja 

Lepa vas (s šifro 054 051), 2019. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Dolenja vas pri Krškem (s šifro 054 035), 

Spodnji Stari Grad (s šifro 054 148) in Spodnja Libna (s šifro 054 145) in Zdole (s 

šifro 054 182), 2021. 

 

 

 

055  KUNGOTA 

 

Iz naselja Rošpoh (s šifro 070 035) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Rošpoh - del (s šifro 055 011), ki je v občini Kungota. Preostali del 

naselja Rošpoh še naprej obstaja kot samostojno naselje z imenom Rošpoh - del (s 

šifro 070 035).  

(Ur.l. SRS, št. 9/82) 

Iz naselja Kresnica (s šifro 118 007), ki je v občini Šentilj se izloči del, ki se priključi 

naselju Podigrac (s šifro 055 010), ki je v občini Kungota, preostali del naselja 

Kresnica (s šifro 118 007) v občini Šentilj še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

27. 11. 2014 

 

 

 

057  LAŠKO 

 

Naselji Ogeče (s šifro 5520 055) in Šmarjeta (s šifro 5520 087) se v celoti priključita 

naselju Rimske Toplice (s šifro 057 054) in s tem prenehata obstajati kot samostojni 

naselji. 

Naselje Mišji Dol (s šifro 5520 049) se preimenuje v naselje z imenom Jurklošter (s 

šifro 057 020). 

(Ur. l. SRS, št. 46/72) 

Iz naselja Male Grahovše (s šifro 057 037) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Leskovca (s šifro 057 031). 

(Ur. l. SRS, št. 22/80) 

Naselje Rečica (s šifro 5520 069) se razdeli na dve novi samostojni naselji, in sicer: 

Spodnja Rečica (s šifro 057 060) in Zgornja Rečica (s šifro 057 083). Naselje Rečica 

(s šifro 5520 069) s tem preneha obstajati kot samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 24/84) 
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K naselju Laško (s šifro 057 029) se priključijo naslednji deli naselij: Debro (s šifro 

057 009), Lahomšek (s šifro 057 026), Ojstro (s šifro 057 044) in Strmca (s šifro 057 

064). Preostali deli naselij Debro (s šifro 057 009), Lahomšek (s šifro 057 026), Ojstro 

(s šifro 057 044) in Strmca (s šifro 057 064) še naprej obstajajo kot samostojna 

naselja. 

(Ur. l. SRS, št. 32/84) 

Naselje Breze (s šifro 057 066) se preimenuje v naselje z imenom Šentrupert (s šifro 

057 066). 

(Ur. l. RS, št. 1/94) 

Iz naselja Blatni Vrh (s šifro 057 002) se izloči del, ki se priključi k naselju Jurklošter 

(s šifro 057 020). Preostali del naselja Blatni Vrh (s šifro 057 002) še naprej obstaja 

kot samostojno naselje. 

Iz naselja Slivno (s šifro 057 060) se izloči del, ki se priključi k naselju Spodnja Rečica 

(s šifro 057 061). Preostali del naselja Slivno (s šifro 057 060) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 20/94) 

Iz naselja Obrežje pri Zidanem Mostu (s šifro 057 043) se izloči del, ki se razglasi za 

novo samostojno naselje z imenom Obrežje (s šifro 099 023). Preostali del naselja 

Obrežje pri Zidanem Mostu (s šifro 057 043) še naprej obstaja kot samostojno 

naselje. 

(Ur. l. RS, št. 65/94) 

Iz naselja Spodnja Rečica (s šifro 057 061) se izloči del, ki se priključi k naselju Laško 

(s šifro 057 029). 

13. 11. 2000 

Spremenita se meji in površini med naseljema Vrh nad Laškim (s šifro 057 082) in 

Žigon (s šifro 057 086), 2007. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Žigon (s šifro 057 086) in Vrh nad 

Laškim(s šifro 057 082), 2011. 

 

 

058  LENART 

 

Iz naselja Zgornji Žerjavci (s šifro 058 075) se izloči del, ki se priključi naselju Lenart 

v Slovenskih goricah (s šifro 058 025), preostali del naselja Zgornji Žerjavci (s šifro 

058 075) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 19/88) 

Iz naselja Spodnji Porčič (s šifro 058 048) se izločita dva dela, del se priključi naselju 

Lenart v Slovenskih goricah (s šifro 058 025), drugi del pa se priključi k naselju 

Zgornji Žerjavci (s šifro 058 075). Preostali del naselja Spodnji Porčič (s šifro 058 

048) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 42/89) 

Iz naselja Zgornji Porčič (s šifro 204 008) se izloči del, ki se priključi k naselju Spodnji 

Porčič (s šifro 058 048). Preostali del naselja Zgornji Porčič (s šifro 204 008) še naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

1. 10. 2009 

Spremenita se meji in površini med naseljema Zgornji Žerjavci (s šifro 058 075) in 

Lenart v Slov. goricah (s šifro 058 025), 2016. 

 

 

059  LENDAVA 

 

Naselje Dolgovaške Gorice (s šifro 059 007) se slovnično popravi v Dolgovaške gorice 

(s šifro 059 007). 

Naselje Lendavske Gorice (s šifro 059 018) se slovnično popravi v Lendavske gorice 

(s šifro 059 018). 

22. 2. 2010 

Naselje Dolgovaške gorice (s šifro 059 007) se slovnično popravi v Dolgovaške Gorice 

(s šifro 059 007). 
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Naselje Lendavske gorice (s šifro 059 018) se slovnično popravi v Lendavske Gorice 

(s šifro 059 018). 

25. 9. 2012 

Spremenijo se meji in površini naselij Pince-Marof (s šifro 059 022)in Brezovec – 

del (s šifro 059 003. Te spremembe so posledica uskladitve območij državnih 

ozemelj Republike Slovenije in Republike Hrvaške, 2018. 

Naselje Brezovec - del (s šifro 059 003) se ukine in s tem preneha obstajati. 

Priključi se k naselju Hotiza (s šifro 059 013). 

24. 10.2022 

 

060 LITIJA 

 

Iz naselja Jevnica (s šifro 060 042) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Zgornja Jevnica (s šifro 060 152), preostali del naselja Jevnica (s 

šifro 060 042) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 43/89) 

Naselje Gorenji Log (s šifro 060 025) se preimenuje v naselje z imenom Zgornji Log 

(s šifro 060 025). 

Iz naselja Mala sela (s šifro 060 071) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Tolsti Vrh (s šifro 060 154). Preostali del naselja Mala sela (s šifro 

060 071) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Dobovica (s šifro 060 014) se izločita dela, ki se razglasita za dve novi 

naselji, in sicer: Magolnik (s šifro 060 157) in Sopota (s šifro 060 158). Preostali del 

naselja Dobovica (s šifro 060 014) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Zavrstnik (s šifro 060 149) se izloči del, ki se priključi k naselju Litija (s 

šifro 060 065). Preostali del naselja Zavrstnik (s šifro 060 149) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

Iz naselja Gornje Ravne (s šifro 060 026) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Kumpolje (s šifro 060 159). Preostali del naselja Gornje 

Ravne (s šifro 060 026) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Podšentjur (s šifro 060 086) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Pogonik (s šifro 060 160). Preostali del naselja Podšentjur (s šifro 

060 086) še naprej obstaja kot samostojno naselje.  

Iz naselja Ježevec (s šifro 060 044) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Dobje (s šifro 060 161). Preostali del naselja Ježevec (s šifro 060 

044) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Suhadole (s šifro 060 120) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Berinjek (s šifro 060 163). Preostali del naselja Suhadole (s šifro 

060 120) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz delov naselij Prevale (s šifro 060 093), Čeplje (s šifro 060 012), Preženjske Njive 

(s šifro 060 095) in Spodnje Jelenje (s šifro 060 114) se razglasi novo samostojno 

naselje z imenom Bistrica (s šifro 060 162). Preostali deli naselij Prevale (s šifro 060 

093), Čeplje (s šifro 060 012), Preženjske Njive (s šifro 060 095) in Spodnje Jelenje 

(s šifro 060 114) še naprej obstajajo kot samostojna naselja. 

Iz naselja Dole pri Litiji (s šifro 060 015) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Jelenska Reber (s šifro 060 164). Preostali del naselja 

Dole pri Litiji (s šifro 060 015) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Breg pri Litiji (s šifro 060 004) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Zagorica (s šifro 060 165). Preostali del naselja Breg 

pri Litiji (s šifro 060 004) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 67/95)   

Iz naselja Zagorica (s šifro 060 165) se izloči del, ki se priključi k naselju Breg pri 

Litiji (s šifro 060 004). 

5. 1. 2006    

Spremenijo se meje in površine med naselji Nova Gora (s šifro 060 079) in Ljubež v 

Lazih (s šifro 060 066), ki sta v občini Litija (s šifro 060) in Cerovica (s šifro 194 

003), ki je v občini Šmartno pri Litiji (s šifro 194), 2018.   

Spremenijo se meje in površine med naselji Šklendrovec (s šifro 142 060) in 

Podkum (s šifro 142 040), ki sta v občini Zagorje ob Savi (s šifro 142) ter Konjšica 
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- del (s šifro 060 053), ki je v občini Litija (s šifro 060) in Završje (s šifro 129 016), 

ki je v občini Trbovlje (s šifro 129), 2021. 

 

 

061 LJUBLJANA 

 

Naselja Jarše - del (s šifro 5524 006), Ježica (s šifro 5524 008), 

Kleče (s šifro 5524 009), Savlje (s šifro 5524 015), Stožice (s šifro 5524 016) in 

Tomačevo (s šifro 5524 018) se v celoti priključijo naselju Ljubljana (s šifro 061 011) 

in s tem prenehajo obstajati kot samostojna naselja. 

(Ur. l. SRS, št. 2/74) 

K naselju Ljubljana (s šifro 061 011) se v celoti priključijo naslednja naselja: Črnuče 

(s šifro 5524 003), Dobrava pri Črnučah  (s šifro 5524 004), Ježa (s šifro 5524 007) 

in Nadgorica (s šifro 5524 012). Vsa priključena naselja s tem prenehajo obstajati 

kot samostojna naselja. 

Naselje Sv. Jakob ob Savi (s šifro 5524 017) se preimenuje v naselje z imenom 

Šentjakob ob Savi (s šifro 5524 017). 

(Ur. l. SRS, št. 38/79) 

Naselji Podgorica pri Črnučah (s šifro 5524 014) in Šentjakob ob 

Savi (s šifro 5524 017) se priključita naselju Ljubljana (s šifro 061 011) in s tem 

prenehata obstajati kot samostojni naselji. 

Del naselja Ljubljana - del (s šifro 5524 011) se priključi k naselju Ljubljana - del (s 

šifro 5526 018) v občini Ljubljana Moste-Polje. Preostali del naselja Ljubljana - del (s 

šifro 5524 011) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

S prehodom na lokalno samoupravo je ta del naselja v občini Ljubljana (s šifro 061 

011). 

(Ur. l. SRS. št. 27/84) 

Naselje Jarše (s šifro 5526 012) zgubi dodatek "del", ker se je preostali del naselja 

Jarše (s šifro 5524 006) v občini Ljubljana Bežigrad priključil naselju Ljubljana - del 

(s šifro 5524 011). 

(Ur. l. SRS, št. 2/74) 

Naselja Bizovik (s šifro 5526 002), Dobrunje (s šifro 5526 005), 

Fužine (s šifro 5526 008), Hrastje (s šifro 5526 010), Jarše (s šifro 5526 012), Obrije 

(s šifro 5526 022), Polje (s šifro 5526 029), Slape (s šifro 5526 036), Sneberje (s 

šifro 5526 037), Sostro (s šifro 5526 038), Spodnja Hrušica (s šifro 5526 039), 

Spodnja Zadobrova (s šifro 5526 040), Spodnji Kašelj (s šifro 5526 041), Studenec 

(s šifro 5526 042), Šmartno ob Savi (s šifro 5526 044), Vevče (s šifro 5526 048), 

Zadvor (s šifro 5526 053), Zalog  (s šifro 5526 056), Zavoglje (s šifro 5526 057), 

Zgornja Hrušica (s šifro 5526 059), Zgornja Zadobrova (s šifro 5526 060) in Zgornji 

Kašelj (s šifro 5526 061) se priključijo naselju Ljubljana (s šifro 061 011) in s tem 

prenehajo obstajati kot samostojna naselja. 

(Ur. l. SRS, št. 37/82) 

Iz naselja Vnajnarje (s šifro 061 034) se izloči del, ki se priključi naselju Podgrad (s 

šifro 061 017), preostali del naselja Vnajnarje (s šifro 061 034) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 39/87) 

Naselja Podutik - del (s šifro 5527 021), Glinica (s šifro 5527 009), Kamna Gorica (s 

šifro 5527 014), Dolnice - del (s šifro 5527 005) in Šentvid (s šifro 5527 040) se 

priključijo k naselju Ljubljana (s šifro 061 011) in s tem prenehajo obstajati kot 

samostojna naselja. 

(Ur. l. SRS, št. 39/74) 

Naselji Tacen (s šifro 5527 043) in Šmartno pod Šmarno goro (s šifro 5527 042) se 

priključita naselju Ljubljana (s šifro 061 011) in s tem prenehata obstajati kot 

samostojni naselji. 

(Ur. l. SRS, št. 14/83) 

Naselji Kozarje (s šifro 5528 070) in Podutik - del (s šifro 5528 119) se priključita 

naselju Ljubljana (s šifro 061 011) in s tem prenehata obstajati kot samostojni 

naselji. 

(Ur. l. SRS, št. 37/82) 
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Naselja Babna Gorica (s šifro 5528 003), Sela pri Rudniku (s šifro 5528 144) in 

Srednja vas (s šifro 5528 153) se v celoti priključijo naselju Ljubljana (s šifro 061 

011) in s tem prenehajo obstajati kot samostojna naselja. 

(Ur. l. SRS, št. 22/83) 

K naselju Ljubljana - del (s šifro 061 011) se priključijo naslednja naselja: Ljubljana 

- del (s šifro 5524 011), Ljubljana del (s šifro 5526 018), Ljubljana - del (s šifro 5527 

017) in Ljubljana - del (s šifro 5528 082). S tem prenehajo obstajati kot samostojna 

naselja. Naselje Ljubljana (s šifro 061 011) s tem ni več deljeno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 60/94) 

Iz naselja Malo Trebeljevo (s šifro 061 014) se izloči del, ki se priključi k naselju 

Prežganje    (s šifro 061 020). 

19. 6. 2000 

Iz naselja Zagradišče (s šifro 061 036) se izloči del, ki se priključi k naselju Besnica 

(s šifro 061 001). 

14. 4. 2004 

Iz naselja Ljubljana (s šifro 061 011) se izloči del, ki se priključi k naselju Besnica (s 

šifro 061 001). 

28. 4. 2004 

Spremenita se meji in površini med naseljema Podlipoglav (s šifro 061 018) in 

Zagradišče (s šifro 061 036), 2008. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Sadinja vas (s šifro 061 024) in 

Češnjica (s šifro 061 003), 2012. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Zgornja Besnica (s šifro 061 037) in 

Volavlje (s šifro 061 035), 2012. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Podmolnik (s šifro 061 019), Šentpavel 

(s šifro 061 029), Volavlje (s šifro 061 035)  in Zgornja Besnica (s šifro 061 037), 

2016. 

 

 

062 LJUBNO 

 

Iz naselij Primož pri Ljubnem (s šifro 062 006), Savina (s šifro 062 008) in Ter (s 

šifro 062 009) se izločijo deli, ki se priključijo k naselju Ljubno ob Savinji (s šifro 062 

002). Preostali deli naselij še naprej obstajajo kot samostojna naselja. 

(Ur. l. RS, št. 10/92) 

 

063 LJUTOMER 

 

Del naselja Krapje (s šifro 063 030) in del naselja Mota (s šifro 063 040) se priključita 

naselju Cven (s šifro 063 013). Preostala dela naselij Krapje (s šifro 063 030) in Mota 

(s šifro 063 040) še naprej obstajata kot samostojni naselji. 

(Ur. objave pomurskih občin, št. 6/85) 

Iz naselja Ljutomer (s šifro 063 034) se izloči del, ki se priključi naselju Spodnji 

Kamenščak (s šifro 063 055), preostali del naselja Ljutomer (s šifro 063 034) še 

naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 19/87) 

Iz naselja Pristava (s šifo 063 047) se izloči del, ki se priključi k naselju Stročja vas 

(s šifro 063 058), preostali del naselja Pristava (s šifro 063 047) še naprej obstaja 

kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS. 40/90) 

Iz naselja Bučkovci (s šifro 063 009) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Mala Nedelja (s šifro 063 037), preostali del naselja Bučkovci (s 

šifro 063 009) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, 8/91) 

Spremenita se meji in površini med naseljema Spodnji Kamenščak (s šifro 063 055) 

in Ljutomer (s šifro 063 034), 2017. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Plešivica (s šifro 063 043), Ilovci (s šifro 

063 025), Gresovščak (s šifro 063 022) in Jeruzalem (s šifro 063 026), 2021. 
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208  LOG - DRAGOMER  

 

Iz naselja Log pri Brezovici (s šifro 208 002) se izloči del, ki se priključi k naselju 

Bevke (s šifro 140 001). 

2.  4. 2007 

Spremenijo se meje in površine med naselji Lesno Brdo (s šifro 140 006), Bevke (s 

šifro 140 001), Drenov Grič (s šifro 140 005), ki so v občini Vrhnika (s šifro 140) in 

Log pri Brezovici (s šifro 208 002), ki je v občini Log - Dragomer (s šifro 208),  in 

Lesno Brdo (s šifro 162 003), ki je v občini Horjul (s šifro 162),  in Brezje pri Dobrovi 

(s šifro 021 003), ki je v občini Dobrova – Polhov Gradec (s šifro 021) 2018.   

 

 

064 LOGATEC 

 

Naselja Blekova vas (s šifro 5530 001), Brod-Logatec (s šifro 5530 002), Čevica (s 

šifro 5530 003), Dolenji Logatec (s šifro 5530 004), Gorenja vas pod Režišami (s šifro 

5530 005), Gorenji Logatec (s šifro 5530 006) in Martinj Hrib (s šifro 5530 015) se 

združijo v novo samostojno naselje z imenom Logatec (s šifro 064 009) in s tem 

prenehajo obstajati kot samostojna naselja. 

(Ur. l. SRS, št. 46/72) 

Naselje Vrh nad Rovtami (s šifro 064 017) se preimenuje v naselje z imenom Vrh Sv. 

Treh Kraljev (s šifro 064 017). 

(Ur. l. RS, št. 61/92) 

Spremenita se meji in površini med naseljema Praprotno Brdo (s šifro 064 013) in 

Rovte (s šifro 064 016), 2014. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Lavrovec (s šifro 064 007), Hlevni Vrh 

(s šifro 064 003), Praprotno Brdo (s šifro 064 013), Rovte (s šifro 064 016), Petkovec 

(s šifro 064 012), Zaplana – del (s šifro 064 018), Logatec (s šifro 064 009), Laze (s 

šifro 064 008), ki so v občini Logatec (s šifro 064) in Zavrh pri Borovnici (s šifro 140 

021), Vrhnika (s šifro 140 019), Strmica (s šifro 140 028), Jerinov Grič (s šifro 140 

023), Prezid (s šifro 140 027), Marinčev Grič (s šifro 140 024), Zaplana (s šifro 140 

020), Mizni Dol (s šifro 140 026), Trčkov Grič (s šifro 140 025), Podlipa (s šifro 140 

012), Smrečje (s šifro 140 015), Mirke (s šifro 140 010) ki so v občini Vrhnika (s šifro 

140), 2016.   

Spremenijo se meje in površine med naselji Laze (s šifro 064 008), ki je v občini 

Logatec (s šifro 064) in Dobec (s šifro 013 011), ki je v občini Cerknica (s šifro 013) 

in Zavrh pri Borovnici (s šifro 140 021), ki je v občini Vrhnika (s šifro 140), 2016.   

 

 

065 LOŠKA DOLINA 

 

Iz naselja Dane (s šifro 065 006) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Klance (s šifro 065 017), preostali del naselja Dane (s šifro 065 

006) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 10/86) 

Iz naselja Podlož (065 036) se izloči del, ki se razglasi za novo, samostojno naselje 

z imenom Sveta Ana pri Ložu (065 066). 

Iz naselja Podlož (s šifro 065 036) se izloči del, ki se priključi k naselju Sveta Ana pri 

Ložu (s šifro 065 066). 

27. 3. 2003 

 

 

066 LOŠKI POTOK 

 

Spremenita se meja in površina naselja Novi Kot (s šifro 066 007). Ta sprememba 

je posledica uskladitve območij državnih ozemelj Republike Slovenije in Republike 

Hrvaške, 2018. 
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068  LUKOVICA 

 

Spremenita se meji in površini med naseljema Lukovica pri Domžalah (s šifro 068 

023) in Spodnje Prapreče (s šifro 068 042), 2006.  

Iz naselja Podmilj (s šifro 068 028) se izloči del, ki se priključi k naselju Učak (s šifro 

068 051). 

19. 12. 2007 

Spremenita se meji in površini med naseljema Podgora pri Zlatem Polju (s šifro 068 

027) in Trnovče (s šifro 068 049), 2008. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Trojane (s šifro 068 050) in Učak (s 

šifro 068 051), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Zavrh pri Trojanah (s šifro 068 060) 

in Učak (s šifro 068 051), 2014. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Prevalje (s šifro 068 033) in Imovica 

(s šifro 068 013), 2018. 

Spremenita se meji in površini med naselji Gabrje pod Špilkom (s šifro 068 008) in 

Jelša (s šifro 068 015), 2022. 

Spremenita se meji in površini med naselji V Zideh (s šifro 068 052) in Trojane (s 

šifro 068 050), 2022. 

 

 

 

069 MAJŠPERK 

 

Iz delov naselij Čermožiše (s šifro 191 001) in Nadole (s šifro 191 004) se razglasi 

novo samostojno naselje z imenom  Kupčinji Vrh (s šifro 069 011), ki je v občini 

Majšperk. Preostala dela naselij Čermožiše (s šifro 191 001) in Nadole (s šifro 191 

004) še naprej obstajata kot samostojni naselji. 

Naselje Sveča (s šifro 5542 179) se razdeli na dve novi samostojni naselji z imeni 

Spodnja Sveča (s šifro 069 025) in Zgornja Sveča (s šifro 069 029) in s tem preneha 

obstajati. 

Iz naselja Podlože (s šifro 069 018) se izloči del, ki se priključi naselju Ptujska Gora 

(s šifro 069 020), preostali del naselja Podlože (s šifro 069 018) še naprej obstaja 

kot samostojno naselje. 

Iz naselja Sitež (s šifro 069 022) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Dol pri Stopercah (s šifro 069 005), preostali del naselja Sitež (s 

šifro 069 022) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 2/74) 

Iz naselja Janški Vrh  (s šifro 069 007) se izloči del, ki se priključi k naselju Bolečka 

vas (s šifro 069 031). 

12. 01. 1999 

 

198 MAKOLE 

 

Naselje Jelovec (s šifro 198 002) se preimenuje v naselje z imenom Jelovec pri 

Makolah (s šifro 198 002). 

(Ur. l. RS, št. 71/98) 

Spremenita se meji in površini med naseljena Štatenberg (s šifro 198 012), ki je v 

občini Makole (s šifro 198) in Vrhole pri Laporju (s šifro 113 117), ki je v občini 

Slovenska Bistrica (s šifro 113), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Makole (s šifro 198 004) in Jelovec 

pri Makolah (s šifro 198 002), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Varoš (s šifro 198 013) in Dežno pri 

Makolah (s šifro 198 001), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Varoš (s šifro 198 013) in Dežno pri 

Makolah (s šifro 198 001), 2017. 
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Spremenita se meji in površini med naseljema Stari Grad (s šifro 198 008) in Dežno 

pri Makolah (s šifro 198 001), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Pečke (s šifro 198 006) in Mostečno 

(s šifro 198 005), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Stari Grad (s šifro 198 008) in Jelovec 

pri Makolah (s šifro 198 002), 2018. 

 

 

070 MARIBOR 

 

Iz naselja Rošpoh (s šifro 070 035) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Rošpoh - del (s šifro 055 011), ki je v občini Kungota. Preostali del 

naselja Rošpoh še naprej obstaja kot samostojno naselje z imenom Rošpoh - del (s 

šifro 070 035).  

(Ur.l. SRS, št. 9/82) 

Iz naselja Meljski Hrib (s šifro 070 021) se izloči del, ki se priključi naselju Malečnik 

(s šifro 070 019), preostali del naselja Meljski Hrib (s šifro 070 021) še naprej obstaja 

kot samostojno naselje. 

(Medobčinski ur. vestnik mariborskih občin, št.4/89) 

Naselja Maribor - del (s šifro 5566 012), Maribor - del (s šifro 5567 006), Maribor - 

del (s šifro 5569 004) in Maribor - del (s šifro 5570 015) se združijo v novo 

samostojno naselje z imenom Maribor (s šifro 070 020). 

Naselji Dogoše - del (s šifro 5566 003) in Dogoše - del (s šifro 5570 006) se združita 

v novo samostojno naselje Dogoše (s šifro 070 006). 

(Ur. l. SRS, št. 38/89) 

Naselje Vrhov Dol (s šifro 070 046) zgubi dodatek  "del"  zaradi ukinitve drugega dela 

naselja Vrhov Dol - del (s šifro 5568 024) v sosednji občini Ruše. 

(Medobčinski ur. vestnik občin Maribor, Pesnica, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem 

in Ruše, št. 19/92) 

Naselje Kušernik - del (s šifro 5564 026) se priključi k naselju Kušernik - del (s šifro 

089 009) in s tem preneha obstajati kot samostojno naselje. Naselje Kušernik - del 

(s šifro 089 009) s tem zgubi dodatek  "del". 

(Ur. l. RS, št. 60/94) 

Iz naselja Hrastje (s šifro 070 012) se izloči del, ki se priključi k naselju Limbuš(s 

šifro 070 018). Preostali del naselja Hrastje (s šifro 070 012) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Medobčinski uradni vestnik v Mariboru, št. 5/98) 

Naselje Brestrnica (s šifro 070 002) se preimenuje v naselje z imenom Bresternica ( 

s šifro 070 002).  

11.12.2001 

Naselje Košaki (s šifro 070 016) se ukine in s tem preneha obstajati. Priključi se k 

naselju Maribor (s šifro 070 020).  

19.11.2008 

Iz naselja Dogoše (s šifro 070 006) se izloči del, ki se priključi k naselju Maribor (s 

šifro 070 020). Preostali del naselja Dogoše (s šifro 070 006) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

24. 1. 2009 

Spremenijo se meje in površine med naselji Zimica (s šifro 026 009), ki je v občini 

Duplek (s šifro 026) in Trčova (s šifro 070 043) in Metava (s šifro 070 022), ki sta v 

občini Maribor (s šifro 070), 2017.   

Spremenita se meji in površini med naseljema Pekel (s šifro 070 026) in Maribor (s 

šifro 070 020), 2019. 

 

 

168  MARKOVCI 

 

Iz naselja Zagojiči (s šifro 028 023), ki je v občini Gorišnica se izloči del, ki se priključi 

naselju Stojnci (s šifro 168 007), ki je v občini Markovci, preostali del naselja Zagojiči 

(s šifro 028 023) v občini Gorišnica še naprej obstaja kot samostojno naselje.       
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17. 1. 2015 

Spremenita se meji in površini med naselji Muretinci (s šifro 028 015), ki je v občini 

Gorišnica (s šifro 028) in Stojnci (s šifro 168 007), ki je v občini Markovci (s šifro 

168), 2015.   

 

 

 

071 MEDVODE 

 

Iz naselja Govejek (s šifro 5527 012) se izloči del, ki se priključi naselju Trnovec (s 

šifro 071 022), preostali del naselja Govejek (s šifro 5527 012) se preimenuje v novo 

naselje z imenom Osolnik (s šifro 071 011). Naselje Govejek (s šifro 5527 012) s tem 

preneha obstajati kot samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. l9/79) 

Naselji Preska pri Medvodah (s šifro 5527 024) in Svetje (s šifro 5527 039) se 

priključita naselju Medvode (s šifro 071 009) in s tem prenehata obstajati kot 

samostojni naselji. 

(Ur. l. SRS, št. 12/80) 

Iz naselja Dvor (s šifro 061 006) se izloči del, ki se priključi naselju Golo Brdo (s šifro 

071 005), preostali del naselja Dvor (s šifro 061 006) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

Iz naselja Medno (s šifro 061 015) se izloči del, ki se priključi k naselju Seničica (s 

šifro 071 013), preostali del naselja Medno (s šifro 061 015) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

Iz naselja Stanežiče (s šifro 061 028) se izloči del, ki se priključi naselju Golo Brdo (s 

šifro 071 005), preostali del naselja Stanežiče (s šifro 061 028) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 39/87) 

Iz naselja Rakovnik (s šifro 071 012) se izloči del, ki se priključi k naselju Sora (s 

šifro 071 016). 

21. 12. 2001 

Iz naselja Golo Brdo (s šifro 071 005) se izloči del, ki se priključi k naselju Topol pri 

Medvodah (s šifro 071 021). 

12. 2. 2007 

Spremenita se meji in površini med naseljema Dragočajna (s šifro 071 004) in Moše 

(s šifro 071 010), 2008. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Golo Brdo (s šifro 071 005) in Topol 

pri Medvodah (s šifro 071 021), 2011. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Brezovica pri Medvodah (s šifro 071 

002) in Tehovec (s šifro 071 020), 2013. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Medvode (s šifro 071 009) in Žlebe (s 

šifro 071 031), 2013. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Brezovica pri Medvodah (s šifro 071 002) 

in Tnovec (s šifro 071 022), 2016. 

 

 

072 MENGEŠ 

 

Iz naselja Loka pri Mengšu (s šifro 072 002) se izloči del, ki se priključi k naselju 

Trzin (s šifro 186 001). 

1. 9. 2008 

 

 

073  METLIKA 

 

Iz naselja Podzemelj (s šifro 073 041) se izloči del, ki se priključi k naselju Gradac (s 

šifro 073 023). 

9. 8. 2002 
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Spremenita se meji in površini med naseljema Radoši (s šifro 073 044) in Radovica 

(s šifro 073 045), 2004. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Vidošiči (s šifro 073 056) in Železniki 

(s šifro 073 059), 2006.  

Spremenita se meji in površini med naseljema Kamenica (s šifro 073 027) in Vidošiči 

(s šifro 073 056), 2017. 

Spremenita se meja in površina naselja Kamenica (s šifro 073 027). Ta sprememba 

je posledica uskladitve območij državnih ozemelj Republike Slovenije in Republike 

Hrvaške, 2018. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Želebej (s šifro 073 058) in 

Božakovo (s šifro 073 006), 2021. 

Spremenita se meji in površini med naselji Radoši (s šifro 073 044) in Radovica (s 

šifro 073 045), 2022. 

 
074  MEŽICA 

 

Iz naselja Podkraj pri Mežici (s šifro 074 006) se izloči del, ki se priključi naselju 

Mežica (s šifro 074 003), preostali del naselja Podkraj pri Mežici (s šifro 074 006) še 

naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Medobčinski ur. vestnik občin Maribor, Pesnica, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem 

in Ruše, št. 6/92) 

 

 

169  MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 

 

Spremenijo se meje in površine med naselji Hotinja vas (s šifro 160 004), ki je v 

občini Hoče-Slivnica (s šifro 160) in Dravski Dvor (s šifro 169 002), ki je v občini 

Miklavž na Dravskem polju (s šifro 169), 2018.   

 

 

075  MIREN - KOSTANJEVICA 

 

Iz naselja Vrtojba (s šifro 183 002), ki je v občini Šempeter – Vrtojba se je izločil del, 

ki se je priključil k naselju Bilje (s šifro 075 001), ki je v občini Miren – Kostanjevica. 

17. 6. 2000 

 

 

212  MIRNA 

 

Iz naselja Gorenja vas pri Mokronogu (s šifro 199 015) se izloči del, ki se priključi k 

naselju Debenec (s šifro 212 004). 

24. 3. 2000 

Spremenita se meji in površini med naseljema Selo pri Mirni (s šifro 212 013) in 

Zabukovje (s šifro 211 022), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Mirna (s šifro 212 001) in Zabukovje 

(s šifro 211 022), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Mirna (s šifro 212 001) in Trstenik (s 

šifro 211 019), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Debenec (s šifro 212 004) in Stan (s 

šifro 212 015), 2012. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Stan (s šifro 212 015) in Debenec (s 

šifro 212 004), 2017. 

 

 

170  MIRNA PEČ 

 

Naselje Češence (s šifro 5538 025) se v celoti priključi naselju Mirna Peč (s šifro 170 

020) in s tem preneha obstajati kot samostojno naselje. 
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Naselje Ivanja vas (s šifro 5538 139) se v celoti priključi naselju Mirna Peč (s šifro 

170 020) in s tem preneha obstajati kot samostojno naselje. 

Iz naselja Malenska vas (s šifro 170 017) se izloči del, ki se priključi naselju Mirna 

Peč (s šifro 170 020), preostali del naselja Malenska vas (s šifro 170 017) še naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Mali Vrh (s šifro 170 019) se izloči del, ki se priključi naselju Mirna Peč (s 

šifro 170 020), preostali del naselja Mali Vrh (s šifro 170 019) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

Iz naselja Jablan (s šifro 170 014) se izloči del, ki se priključi naselju Mirna Peč (s 

šifro 170 020), preostali del naselja Jablan  (s šifro 085 088) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Skupščinski Dolenjski list, št. 16/88) 

Spremenita se meji in površini med naseljema Mirna Peč (s šifro 170 020) in Dolenja 

vas pri Mirni Peči (s šifro 170 003), 2011. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Orkljevec (s šifro 170 021) in Veliki 

Kal (s šifro 170 026), 2013. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Dolenja vas pri Mirni Peči (s šifro 170 

003) in Jelše (s šifro 170 015), 2013. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Mirna Peč (s šifro 170 020) in Dolenja 

vas pri Mirni peči (s šifro 170 003), 2013. 

Spremenita se meji in površini med naselji Mali Vrh (s šifro 170 019) in Mirna Peč (s 

šifro 170 020), 2021. 

 

 

 

076 MISLINJA 

 

K naselju Mislinja (s šifro 076 005) se priključijo naslednji deli naselij: Gornji Dolič (s 

šifro 076 002), Tolsti Vrh pri Mislinji  (s šifro 076 010) in Završe (s šifro 076 011). 

Preostali deli naselij Gornji Dolič (s šifro 076 002), Tolsti Vrh pri Mislinji (s šifro 076 

010) in Završe (s šifro 076 011) še naprej obstajajo kot samostojna naselja. 

(Ur. l. RS, št. 26/92) 

 

199 MOKRONOG – TREBELNO 

 

Iz naselja Brezovica pri Trebelnem (s šifro 199 005) se izloči del, ki se priključi k 

naselju Pugled pri Mokronogu (s šifro 199 032). Preostali del naselja Brezovica pri 

Trebelnem (s šifro 199 005) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 50/96) 

Iz naselja Gorenja vas pri Mokronogu (s šifro 199 015) se izloči del, ki se priključi k 

naselju Debenec (s šifro 130 027). 

24. 3. 2000 

Iz naselja Podturn (s šifro 199 031) se odcepi del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Jagodnik ( s šifro 199 020).  

2. 8. 2000 

Iz naselja Puščava (s šifro 199 033) se izloči del, ki se priključi k naselju Bistrica (s 

šifro 211 001). Preostali del naselja Puščava (s šifro 199 033) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 73/94) 

Naselje Vrh nad Mokronogom (s šifro 199 039) se preimenuje v naselje z imenom 

Sv. Vrh (s šifro 199 039). 

(Ur. l. RS, št. 56/92) 

Iz naselja Rakovnik pri Šentrupertu (s šifro 211 012), ki je v občini Šentrupert se 

izločita dva dela. Eden se priključi k naselju Log (s šifro 199 023), ki je v občini 

Mokronog – Trebelno, drugi pa k naselju Slovenska vas (s šifro 211 015), ki je v 

občini Šentrupert. V času spremembe so bila vsa omenjena naselja v občini Trebnje. 

1. 4. 2003 

Iz naselja Rakovnik pri Šentrupertu (s šifro 211 012) se izločijo deli, ki se priključijo 

k naseljem Slovenska vas (s šifro 211 015), Log (s šifro 199 023) in Ostrožnik (s 
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šifro 199 030). Iz naselij Slovenska vas (s šifro 211 015), Log (s šifro 199 023) in 

Ostrožnik (s šifro 199 030) se izločijo deli naselja, ki se priključijo k naselju 

Rakovnik pri Šentrupertu (s šifro 211 012). 

2. 4. 2003 

Iz naselja Log (s šifro 199 023) se izloči del, ki se priključi k naselju Rakovnik pri 

Šentrupertu (s šifro 211 012). 

2. 4. 2003 

Iz naselja Ostrožnik (s šifro 199 030) se izloči del, ki se priključi k naselju Rakovnik 

pri Šentrupertu (s šifro 211 012). 

2. 4. 2003 

Spremenita se meji in površini med naseljema Ornuška vas (s šifro 199 029) in 

Podturn (s šifro 199 031), 2006. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Gorenje Laknice (s šifro 199 016) in 

Sv. Vrh (s šifro 199 039), 2008. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Puščava (s šifro 199 033) in Gorenje 

Jesenice (s šifro 211 005), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Hrastovica (s šifro 199 019) in Gorenje 

Jesenice (s šifro 211 005), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Most (s šifro 199 028) in Gorenje 

Jesenice (s šifro 211 005), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Martinja vas pri Mokronogu (s šifro 

199 025) in Gorenje Jesenice (s šifro 211 005), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Puščava (s šifro 199 033) in Bistrica 

(s šifro 211 001), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Puščava (s šifro 199 033) in Rakovnik 

pri Šentrupertu (s šifro 211 012), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naselji Mokronog (s šifro 199 027) in Gorenje 

Laknice (s šifro 199 016), 2021. 

Spremenita se meji in površini med naselji Čilpah (s šifro 199 010) in Vrh pri 

Trebelnem (s šifro 199 043), 2022. 

 

 

077 MORAVČE 

 

Iz naselja Drtija (s šifro 077 005) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Straža pri Moravčah (s šifro 077 039). 

(Ur. l. SRS, št. 6/85) 

Iz naselja Dole pri Krašcah (s šifro 077 004) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Dvorje (s  šifro 077 006), preostali del naselja Dole pri 

Krašcah (s šifro 077 004) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Dole pri Krašcah (s šifro 077 004) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Sveti Andrej (s šifro 077 040), preostali del naselja 

Dole pri Krašcah (s šifro 077 004) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 2/92) 

Naselje Dole pod Trojico (s šifro 077 003) se preimenuje v naselje z imenom Dole 

pod Sv. Trojico (s šifro 077 003) 

(Ur. l. RS, št. 2/92) 

Spremenita se meji in površini med naseljema Dole pri Krašcah (s šifro 077 004) in 

Prikrnica (s šifro 077 028), 2006.  

Iz naselja Češnjice pri Moravčah (s šifro 077 001) se izloči del, ki se priključi k naselju 

Moravče (s šifro 077 019). 

14. 2. 2007 

Iz naselja Vinje pri Moravčah (s šifro 077 042) se izloči del, ki se priključi k naselju 

Negastrin (s šifro 077 021). Preostali del naselja Vinje pri Moravčah (s šifro 077 042) 

še naprej obstaja kot samostojno naselje.   

Spremenita se meji in površini med naseljema Pretrž (s šifro 077 027) in Peče (s šifro 

077 022), 2012. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Drtija (s šifro 077 005) in Moravče (s 

šifro 077 019), 2018. 
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Spremenita se meji in površini med naselji Češnjice pri Moravčah (s šifro 077 001) 

in Moravče (s šifro 077 019), 2022. 

Spremenita se meji in površini med naselji Gabrje pod Limbarsko Goro (s šifro 077 

007) in Selce pri Moravčah (s šifro 077 030), 2022. 

 

 

078 MORAVSKE TOPLICE 

 

Naselje Moravci (s šifro 078 017) se preimenuje v naselje z imenom Moravske Toplice 

(s šifro 078 017). 

(Ur. objave pomurskih občin, št. 32/83) 

Iz naselja Tešanovci (s šifro 078 027) se izloči del, ki se priključi naselju Suhi Vrh (s 

šifro 078 026), preostali del naselja Tešanovci (s šifro 078 027) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Ur. objave pomurskih občin, št. 32/89) 

Spremenita se meji in površini med naselji Lukačevci (s šifro 078 014) in Mlajtinci 

(s šifro 078 016), Noršinci (s šifro 078 019), 2021. 

 

 

079 MOZIRJE 

 

Iz naselja Brezje (s šifro 079 001) se izloči del, ki se priključi naselju Mozirje (s šifro 

079 009), preostali del naselja Brezje (s šifro 079 001) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

Iz naselja Loke pri Mozirju (s šifro 079 008) se izloči del, ki se priključi naselju Mozirje 

(s šifro 079 009), preostali del naselja Loke pri Mozirju (s šifro 079 008) še naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Ljubija (s šifro 079 007) se izloči del, ki se priključi naselju Mozirje (s šifro 

079 009), preostali del naselja Ljubija (s šifro 079 007) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 33/88) 

Spremenita se meji in površini med naseljema Radegunda (s šifro 079 013), ki je v 

občini Mozirje (s šifro 079) in Dol-Suha (s šifro 209 001), ki je v občini Rečica ob 

Savinji (s šifro 209), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Brezje (s šifro 079 001), ki je v 

občini Mozirje (s šifro 079) in Dol-Suha (s šifro 209 001), ki je v občini Rečica ob 

Savinji (s šifro 209), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Ljubija (s šifro 079 007) in Mozirje (s 

šifro 079 009), 2019. 

 

080 MURSKA SOBOTA 

 

Iz naselja Černelavci (s šifro 080 002) se izloči del, ki se priključi naselju Veščica pri 

Murski Soboti (s šifro 080 011), preostali del naselja Černelavci (s šifro 080 002) še 

naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Veščica (s šifro 080 011) se izloči del, ki se priključi naselju Černelavci (s 

šifro 080 002), preostali del naselja Veščica (s šifro 080 011) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Ur. objave pomurskih občin, št. 21/84) 

Iz dela naselja Černelavci (s šifro 080 002) se izloči del, ki se razglasi za novo, 

samostojno naselje z imenom Pušča (s šifro 080 012). Preostali del naselja Černelavci 

še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

27. 08. 2002 

 

081 MUTA 

 

K naselju Muta (s šifro 081 003) se priključita dela naselij Gortina (s šifro 081 001) 

in Podlipje (s šifro 081 005), preostala dela priključenih naselij Gortina (s šifro 081 

001) in Podlipje  (s šifro 081 005) še naprej obstajata kot samostojni naselji. 
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(Medobčinski ur. vestnik koroških občin, št. 13/84) 

Naselje Branik nad Muto (s šifro 081 006) se preimenuje v naselje z imenom Sv. 

Jernej nad Muto (s šifro 081 006). 

(Medobčinski ur. vestnik občin Maribor, Pesnica, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem 

in Ruše, št. 12/93) 

Naselje Podlipje (s šifro 081 005) se preimenuje v naselje z imenom Sv. Primož nad 

Muto (s šifro 081 005). 

(Medobčinski uradni vestnik v Mariboru, št. 14/94)  

 

 

 

082 NAKLO 

 

Naselje Pivka (s šifro 5518 056) se v celoti priključi naselju Naklo (s šifro 082 005) 

in s tem preneha obstajati kot samostojno naselje. 

(Ur. vestnik Gorenjske, št. 18/83) 

K naselju Cegelnica (s šifro 082 002) se priključita dela naselij Malo Naklo (s šifro 

082 004) in Naklo (s šifro 082 005). Preostala dela priključenih naselij Malo Naklo (s 

šifro 082 004) in Naklo (s šifro 082 005) še naprej obstajata kot samostojni naselji. 

(Ur. vestnik Gorenjske, št. 19/84) 

 

083 NAZARJE 

 

Naselje Homec-Brdo (s šifro 5535 011), ki je bilo v občini Mozirje se razdeli na dve 

novi samostojni naselji: Homec (s šifro 209 003), ki je v občini Rečica ob Savinji in 

Brdo (s šifro 083 001), ki je v občini Nazarje. Naselje Homec-Brdo (s šifro 5535 011) 

je s tem prenehalo obstajati kot samostojno naselje. Naselje Homec je bilo v času 

spremembe v občini Mozirje. 

(Ur. l. RS, št. 46/94) 

Naselje Čreta pri Kokarju (s šifro 083 002) se preimenuje v naselje z imenom Čreta 

pri Kokarjah (s šifro 083 002). 

(Ur. l RS, št. 10/90) 

Spremenita se meji in površini med naselji Prihova (s šifro 083 015), ki je v občini 

Nazarje (s šifro 083) in Dol-Suha (s šifro 209 001), ki je v občini Rečica ob Savinji (s 

šifro 209), 2016. 

 

 

084 NOVA GORICA 

 

Iz naselja Nova Gorica (s šifro 084 026) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Solkan (s šifro 084 039), preostali del naselja Nova 

Gorica (s šifro 084 026) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. objave občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 8/88) 

Naselje Mrljaki (s šifro 084 023) se preimenuje v naselje z imenom Merljaki (s šifro 

084 023). 

(Ur. objave občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 9/93) 

Iz naselja Ravnica (s šifro 084 034) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Podgozd (s šifro 084 056). Preostali del naselja Ravnica (s šifro 

084 034) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Uradno glasilo občine Nova Gorica, št. 7/97)  

Iz naselja Rožna dolina (s šifro 084 037) se izloči del, ki se priključi k naselju Loke (s 

šifro 084 018). 

14. 9. 2001 

Iz naselja Grgarske Ravne (s šifro 084 015) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Dragovica (s šifro 084 057). Preostali del naselja 

Grgarske Ravne še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

24.5.2004 

Iz naselja Loke (s šifro 084 018) se izločita dva dela. Eden se priključi k naselju 

Ajševica (s šifro 084 001) in drugi k naselju Rožna Dolina (s šifro 084 037). 
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Iz naselja Rožna Dolina (s šifro 084 037) se izločita dva dela. Eden se priključi k 

naselju Ajševica (s šifro 084 001), drugi pa k naselju Kromberk (s šifro 084 016). 

Iz naselja Ajševica (s šifro 084 001) se izloči del, ki se priključi k naselju Rožna Dolina 

(s šifro 084 037). 

17. 1. 2005 

Iz naselja Rožna Dolina (s šifro 084 037) se izloči del, ki se priključi k naselju  Stara 

Gora (s šifro 084 041). 

26. 1. 2006 

Iz naselij Solkan (s šifro 084 039) in Grgar (s šifro 084 014) se izločita dela, ki se 

razglasita za novo samostojno naselje z imenom Sveta Gora (s šifro 084 058), 

preostala dela naselij Solkan (s šifro 084 039) in Grgar (s šifro 084 014)  še naprej 

obstajata kot samostojni naselji. 

8. 6. 2006 

Spremenita se meji in površini med naseljema Brdo (s šifro 084 006) in Draga (s 

šifro 084 012), 2007. 

Iz naselja Branik (s šifro 084 005) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Pedrovo (s šifro 084 059), preostali del naselja Branik (s šifro 084 

005) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

31. 1. 2011 

Spremenita se meji in površini med naseljema Nova Gorica (s šifro 084 026) in Solkan 

(s šifro 084 039), 2012. 

Iz naselja Gradišče nad Prvačino (s šifro 084 013), ki je v občini Nova Gorica se izloči 

del, ki se priključi naselju Oševljek (s šifro 201 003), ki je v občini Renče - Vogrsko, 

preostali del naselja Gradišče nad Prvačino (s šifro 084 013) v občini Nova Gorica še 

naprej obstaja kot samostojno naselje. 

21. 11. 2014 

Spremenijo se meje in površine med naselji Vitovlje (s šifro 084 049) in Šempas (s 

šifro 084 043), 2016. 

 

 

085 NOVO MESTO 

 

Naselja Brod (s šifro 5538 013), Bršljin (s šifro 5538 014), Cegelnica pri Novem mestu 

(s šifro 5538 017), Dolenje Kamence (s šifro 5538 047), Gotna vas (s šifro 5538 

112), Groblje (s šifro 5538 118), Irča vas (s šifro 5538 138), Jedinščica (s šifro 5538 

144), Krka (s šifro 5538 159), Ločna (s šifro 5538 168), Mačkovec pod Trško Goro (s 

šifro 5538 174), Mala Bučna vas (s šifro 5538 177), Muhaber (s šifro 5538 199), 

Potočna vas (s šifro 5538 227), Ragovo (s šifro 5538 239), Regrča vas (s šifro 5538 

247), Šmihel pri Novem mestu (s šifro 5538 293), Velika Bučna vas (s šifro 5538 

303), Velika Cikava (s šifro 5538 304), Žabja vas (s šifro 5538 347) se v celoti 

priključijo naselju Novo mesto (s šifro 085 132) in s tem prenehajo obstajati kot 

samostojna naselja. 

Ukinjeno je tudi nenaseljeno naselje Kunče (s šifro 5538 160). 

(Ur. l. SRS, št. 19/79) 

Iz delov naselij Potov Vrh (s šifro 085 156), Sela pri Ratežu (s  šifro 085 174) in 

Smolenja vas (s šifro 085 181) se razglasi novo samostojno naselje z imenom 

Petelinjek (s šifro 085 142). Preostali deli naselij Potov Vrh (s šifro 085 156), Sela pri 

Ratežu (s šifro 085 174) in Smolenja vas (s šifro 085 181) še naprej obstajajo kot 

samostojna naselja. 

(Skupščinski Dolenjski list, št. 9/84) 

Iz naselja Srebrniče (s šifro 085 183), ki je v občini Novo mesto se izloči del, ki se 

priključi naselju Potok pri Gorenji Straži (s šifro 203 006), ki je v občini Straža, 

preostali del naselja Srebrniče (s šifro 085 183) v občini Novo mesto še naprej obstaja 

kot samostojno naselje. 

Iz naselja Gumberk (s šifro 085 077) se izloči del, ki se priključi naselju Dolenje 

Mokro Polje (s šifro 119 011), ki je v občini Šentjernej. Preostali del naselja Gumberk 

(s šifro 085 077)  še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Odlok SO Novo mesto, št. 3/22-85)  
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Iz naselja Zagrad pri Otočcu (s šifro 085 232) se izloči del, ki se priključi naselju 

Otočec (s šifro 085 138), preostali del naselja Zagrad pri Otočcu (s šifro 085 232) še 

naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz delov naselij Veliki Slatnik (s šifro 085 214), Potov Vrh (s šifro 085 156) in Velike 

Brusnice (s šifro 085 207) se razglasi novo samostojno naselje z imenom Križe (s 

šifro 085 103). Preostali deli naselij Veliki Slatnik (s šifro 085 214), Potov Vrh  (s šifro 

085 156) in Velike Brusnice (s šifro 085 207) še naprej obstajajo kot samostojna 

naselja. 

K naselju Dolž (s šifro 085 042) se priključijo deli naslednjih naselij: Zajčji Vrh pri 

Stopičah (s šifro 085 233), Sela pri Zajčjem Vrhu (s šifro 085 176), Pangrč Grm (s 

šifro 085 140) in Vrhe pri Dolžu (s šifro 085 227). Preostali deli navedenih naselij še 

naprej obstajajo kot samostojna naselja, in sicer Zajčji Vrh pri Stopičah (s šifro 085 

233), Sela pri Zajčjem Vrhu (s šifro 085 176), Pangrč Grm (s šifro 085 140) in Vrhe 

pri Dolžu (s šifro 085 227). 

Naselje Vrhe pri Dolžu (s šifro 085 227) se preimenuje v naselje z imenom Vrhe (s 

šifro 085 227). 

(Ur. l. RS, št. 23/92) 

Iz naselij Birčna vas (s šifro 085 002) in Veliki Podljuben (s šifro 085 212) se izločita 

dela, ki se priključita naselju Uršna sela (s šifro 085 205), preostala dela naselij Birčna 

vas (s šifro 085 002) in Veliki Podljuben (s šifro 085 212) še naprej obstajata kot 

samostojni naselji. 

(Ur. l. RS, št. 28/92) 

Iz naselja Potov Vrh (s šifro 085 156) se izloči del, ki se priključi k naselju Ratež (s 

šifro 085 165).  

08. 04. 1999 

Spremenita se meji in površini med naseljema  Mala Cikava (s šifro 085 115) in 

Novo mesto (s šifro 085 132), 2000. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Novo mesto (s šifro 085 132) in 

Ždinja vas (s šifro 085 238), 2001. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Novo mesto (s šifro 085 132) in 

Sevno (s šifro 085 180), 2001. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Podgora (s šifro 203 005) in Prečna 

(s šifro 085 159), 2001. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Podgora (s šifro 203 005) in Suhor (s 

šifro 085 193), 2001. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Gumberk (s šifro 085 077) in Ratež 

(s šifro 085 165), 2002. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Sevno (s šifro 085 180) in Trška 

Gora (s šifro 085 204), 2002. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Leskovec (s šifro 085 108) in Velike 

Brusnice (s šifro 085 207), 2004. 

Iz naselja Gorenje Lakovnice (s šifro 085 061) se izloči del, ki se priključi k naselju 

Birčna vas (s šifro 085 002). 

24. 1. 2005 

Spremenita se meji in površini med naseljema Mala Cikava (s šifro 085 115) in Mali 

Slatnik (s šifro 085 125), 2006.  

Iz naselja Češča vas (s šifro 085 015) se izloči del, ki se priključi k naselju Novo 

mesto (s šifro 085 132). 

16. 10. 2007 

Spremenita se meji in površini med naseljema Trška Gora (s šifro 085 204) in 

Ždinja vas (s šifro 085 238), 2008. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Hrušica (s šifro 085 085) in Veliki 

Slatnik (s šifro 085 214), 2011. 

Iz naselja Uršna sela (s šifro 085 205), ki je v občini Novo mesto se izloči del, ki se 

priključi naselju Dobindol (s šifro 157 003), ki je v občini Dolenjske Toplice, preostali 

del naselja Uršna sela (s šifro 085 205) v občini Novo mesto še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

30. 11. 2011 
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Spremenita se meji in površini med naseljema Črmošnjice pri Stopičah (s šifro 085 

017) in Novo mesto (s šifro 085 132), 2012. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Dolnja Težka Voda (s šifro 085 037), 

Koroška vas (s šifro 085 101) in Gornja Težka Voda (s šifro 085 069), 2014. 

Iz naselja Uršna sela (s šifro 085 205), ki je v občini Novo mesto se izloči del, ki se 

priključi naselju Gorenje Sušice (s šifro 157 012), ki je v občini Dolenjske Toplice, 

preostali del naselja Uršna sela (s šifro 085 205) v občini Novo mesto še naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

26. 8. 2014 

Spremenita se meji in površini med naselji Trška Gora (s šifro 085 204) in Črešnjice 

(s šifro 085 016), 2021. 

 

 

171 OPLOTNICA 

 

Iz naselja Gorica (s šifro 171 006) se izloči del, ki se priključi naselju Oplotnica (s 

šifro 171 013), preostali del naselja Gorica (s šifro 171 006) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 1/88) 

Naselje Brezje (s šifro 171 002) se preimenuje v naselje z imenom Brezje pri Oplotnici 

(s šifro 171 002). 

Naselje Dobrova (s šifro 171 005) se preimenuje v naselje z imenom Dobrova pri 

Prihovi (s šifro 171 005). 

Naselje Gorica (s šifro 171 006) se preimenuje v naselje z imenom Gorica pri Oplotnici 

(s šifro 171 006). 

Naselje Straža (s šifro 171 017) se preimenuje v naselje z imenom Straža pri Oplotnici 

(s šifro 171 017). 

(Ur. l. RS, št. 71/98) 

Spremenita se meji in površini med naselji Gladomes (s šifro 113 023), ki je v 

občini Slovenska Bistrica (s šifro 113) in Okoška Gora (s šifro 171 012) in Ugovec (s 

šifro 171 018), ki sta v občini Oplotnica (s šifro 171), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Čadram (s šifro 171 003) in Zlogona 

Gora (s šifro 171 020), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Čadram (s šifro 171 003) in Straža 

pri Oplotnici (s šifro 171 017), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Zlogona Gora (s šifro 171 020) in 

Okoška Gora (s šifro 171 012), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Lačna Gora (s šifro 171 009) in 

Korito (s šifro 171 007), 2017.  

Spremenita se meji in površini med naseljema Lačna Gora (s šifro 171 009) in 

Oplotnica (s šifro 171 013), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Oplotnica (s šifro 171 013) in 

Markečica (s šifro 171 011), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Okoška Gora (s šifro 171 012) in 

Ugovec (s šifro 171 018), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naselji Ugovec (s šifro 171 018) in Straža pri 

Oplotnici (s šifro 171 017), 2021. 

 

 
087 ORMOŽ 

 

Naselje Cerovec (s šifro 087 003) se preimenuje v naselje z imenom Cerovec Stanka 

Vraza (s šifro 087 003). 

(Odlok SO Ormož, št. 015-1/80) 

Iz naselja Dobrava (s šifro 087 005) se izloči del, ki se priključi k naselju Ormož (s 

šifro 087 041). 

12. 7. 2001 
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Iz naselja Mihalovci (s šifro 087 037) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Svetinje (s šifro 087 082). Preostali del naselja Mihalovci še naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

7. 12. 2005 

Iz naselja Veličane (s šifro 087 070) se izloči del, ki se priključi k naselju Svetinje (s 

šifro 087 082). 

5. 10. 2006 

Iz naselja Mihalovci (s šifro 087 037) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Trstenik (s šifro 087 083), preostali del naselja Mihalovci (s šifro 

087 037) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

6. 2. 2007 

Iz naselja Veličane (s šifro 087 070) se izloči del, ki se priključi k naselju Trstenik (s 

šifro 087 083). 

13. 3. 2007 

Spremenita se meji in površini med naseljema Dobrava (s šifro 087 005) in Hardek 

(s šifro 087 015), 2012. 

 

 

089 PESNICA 

 

Iz naselja Rošpoh (s šifro 5567 010) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje (v občini Maribor - Pesnica) z imenom Rošpoh - del (s šifro 055 011). Preostali 

del naselja Rošpoh (s  šifro 5567 010) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 9/82) 

Naselje Kušernik - del (s šifro 5564 026) se priključi k naselju Kušernik - del (s šifro 

089 009) in s tem preneha obstajati kot samostojno naselje. Naselje Kušernik - del 

(s šifro 089 009) s tem zgubi dodatek  "del". 

(Ur. l. RS, št. 60/94) 

Spremenita se meji in površini med naseljema Vukovski Vrh (s šifro 089 028) in 

Jareninski Vrh (s šifro 089 007), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Jareninski Dol (s šifro 089 006) in 

Gačnik (s šifro 089 005), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Zgornji Jakobski Dol (s šifro 089 030), 

ki je v občini Pesnica (s šifro 089) in Srebotje (s šifro 118 012), ki je v občini Šentilj 

(s šifro 118), 2017. 

 

 

 

090 PIRAN  

 

Naselje Raven (s šifro 090 011) se preimenuje v naselje z imenom Sv. Peter (s šifro 

090 011). 

(Primorske novice, Ur. objave občin Koper, Izola, Ilirska Bistrica, Piran in Sežana, št. 

18/92) 

Iz naselja Seča (s šifro 090 008) se izloči del, ki se priključi k naselju Lucija (s šifro 

090 002). Naselje Seča (s šifro 090 008) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 49/95) 

Spremenijo se meji in površini naselij Parecag (s šifro 090 005) in Sečovlje (s šifro 

090 009). Te spremembe so posledica uskladitve območij državnih ozemelj 

Republike Slovenije in Republike Hrvaške, 2018. 

 

 

091 PIVKA 

 

Naselje Dolane (s šifro 091 024) se preimenuje v naselje z imenom Šmihel (s šifro 

091 024). 

(Ur. l. RS, št. 40/90) 

Iz delov naselij Nadanje selo (s šifro 091 011), Mala Pristava (s šifro 091 010), Nova 

Sušica (s šifro 091 014) in Stara Sušica (s šifro 091 022) nastane novo samostojno 
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naselje z imenom Ribnica (s šifro 091 019). Preostali deli navedenih naselij še naprej 

obstajajo kot samostojna naselja. 

Iz naselja Kal (s šifro 091 008) se izloči del, ki se priključi k naselju Šmihel (s šifro 

091 024). Obe naselji še naprej obstajata kot samostojni naselji. 

Iz naselja Jurišče (s šifro 091 007) se izloči del, ki se priključi k naselju Palčje (s šifro 

091 015). Obe naselji še naprej obstajata kot samostojni naselji. 

Iz naselja Palčje (s šifro 091 015) se izloči del, ki se priključi k naselju Jurišče (s šifro 

091 007). Obe naselji še naprej obstajata kot samostojni naselji. 

(Ur. l. RS, št. 5/94) 

Iz naselja Ribnica (s šifro 091 019) se izločita dva dela, eden se priključi k naselju 

Nova Sušica (s šifro 091 074) drugi pa k naselju Stara Sušica (s šifro 091 022). 

Naselje Ribnica (s šifro 091 019) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 56/94) 

Naselje Tabor nad Knežakom( s šifro 091 025) se preimenuje v naselje z imenom 

Šilentabor ( s šifro 091 025). 

07. 03. 2000 

Iz naselja Velika Pristava (s šifro 091 027) se izloči del, ki se priključi k naselju Pivka 

(s šifro 091 018). 

5. 2. 2001 

Naselje z imenom Jurišče (s šifro 091 007) se preimenuje v naselje z imenom Juršče 

(s šifro 091 007). 

4. 9. 2007 

 

092 PODČETRTEK 

 

Iz naselja Slake (s šifro 092 028) se izloči del, ki se priključi k naselju Podčetrtek (s 

šifro 092 018). 

Iz naselja Slake (s šifro 092 028) se izloči del, ki se priključi  k naselju Virštanj (s 

šifro 092 036).  

Naselji Slake (s šifro 092 028) in Sopote (s šifro 092 030) se združita v enotno naselje 

z imenom Olimje (s šifro 092 039). Obe naselji s tem prenehata obstajati kot 

samostojni naselji. 

(Ur. l. RS, št. 49/95) 

Iz naselja Sodna vas (s šifro 092 029) se izloči del, ki se priključi k naselju Podčetrtek 

(s šifro 092 018). Preostali del naselja Sodna vas (s šifro 092 029) še naprej obstaja 

kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 62/95) 

Spremenita se meji in površini med naseljema Imeno (s šifro 092 009) in Sela (s 

šifro 092 027), 2009. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Roginska Gorca (s šifro 092 024) in 

Pristava pri Mestinju (s šifro 092 023), ki sta v občini Podčetrtek (s šifro 092) in Dol 

pri Pristavi (s šifro 124 014), Pustike (s šifro 124 051) in Bezgovica (s šifro 124 006), 

ki so v občini Šmarje pri Jelšah (s šifro 124), 2016.   

Spremenita se meji in površini med naseljena Gostinca (s šifro 092 007), ki je v 

občini Podčetrtek (s šifro 092) in Dobležiče (s šifro 051 003), ki je v občini Kozje (s 

šifro 051), 2017. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Verače (s šifro 092 034), ki je v občini 

Podčetrtek (s šifro 092) in Ortnice (s šifro 051 012) ter Dobležiče (s šifro 051 003),  

ki sta v občini Kozje (s šifro 051), 2021. 

 

 

172 PODLEHNIK 

 

Naselje Gruškovje (s šifro 5542 062) se razdeli na dve novi samostojni naselji z imeni 

Spodnje Gruškovje (s šifro 172 009) in Zgornje Gruškovje (s šifro 172 013), preostali 

del naselja Gruškovje (s šifro 5542 062) pa se priključi k naselju Trdobojci (s šifro 

135 034), ki je v občini Videm. 

(Ur. l. SRS, št. 2/74) 
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Iz naselja Ložina  (s šifro 172 005) se izloči del, ki se priključi naselju Velika Varnica 

(s šifro 135 038), ki je v občini Videm. Preostali del naselja Ložina (s šifro 172 005) 

še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 19/79) 

    

093 PODVELKA 

 

Iz naselja Janževski Vrh (s šifro 093 003) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Zgornji Janževski Vrh (s šifro 177 005), ki je v občini 

Ribnica na Pohorju. Preostali del naselja Janževski Vrh (s šifro 093 003) še naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Kozji Vrh (s šifro 093 006) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Zgornji Kozji Vrh (s šifro 101 014), ki je v občini Radlje ob Dravi. 

Preostali del naselja Kozji Vrh (s šifro 093 006) še naprej obstaja kot samostojno 

naselje. 

Iz naselja Kozji Vrh (s šifro 093 006) se izloči del, ki se priključi k naselju Remšnik (s 

šifro 101 005), ki je v občini Radlje ob Dravi. Preostali del naselja Kozji Vrh (s šifro 

093 006) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Lehen na Pohorju (s šifro 093 007) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Zgornji Lehen na Pohorju (s šifro 177 006), ki je v 

občini Ribnica na Pohorju. Preostali del naselja Lehen na Pohorju (s šifro 093 007) še 

naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Medobčinski uradni vestnik v Mariboru, št. 5/94) 

 

200 POLJČANE 

 

Naselje Globoko (s šifro 200 003) se preimenuje v naselje z imenom Globoko ob 

Dravinji (s šifro 200 003). 

Naselje Hrastovec (s šifro 200 004) se preimenuje v naselje z imenom Hrastovec pod 

Bočem (s šifro 200 004). 

(Ur. l. RS, št. 71/98) 

Iz naselja Poljčane (s šifro 200 013) se izloči del, ki se priključi naselju Spodnje 

Poljčane (s šifro 200 015). Iz naselja Spodnje Poljčane (s šifro 200 015) se izloči del, 

ki se priključi naselju Poljčane (s šifro 200 013). Obe naselji še naprej obstajata kot 

samostojni naselji, in sicer Poljčane (s šifro 200 013) in Spodnje Poljčane (s šifro 200 

015). 

(Ur. l. SRS, št. 1/88) 

Spremenijo se meje in površine med naselji Spodnje Poljčane (s šifro 200 015) in 

Poljčane (s šifro 200 013), 2016. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Čadramska vas (s šifro 200 002), 

Poljčane (s šifro 200 013) in Spodnja Brežnica (s šifro 200 014), Stanovsko (s šifro 

200 016), Spodnje Poljčane (s šifro 200 015), Lušečka vas (s šifro 200 009), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naselji Brezje pri Poljčanah (s šifro 200 001) in 

Spodnje Poljčane (s šifro 200 015), 2022. 

 

173  POLZELA 

 

Spremenijo se meje in površine med naselji Polzela (s šifro 173 007) in Podvin pri 

Polzeli (s šifro 173 006), 2016. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Andraž nad Polzelo (s šifro 173 001), 

ki je v občini Polzela (s šifro 173) in Podkraj pri Velenju (s šifro 133 017), ki je v 

občini Velenje (s šifro 133), 2021. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Polzela (s šifro 173 007) in Podvin pri 

Polzeli (s šifro 173 006), ki sta v občini Polzela (s šifro 173) ter Male Braslovče (s 

šifro 151 008), ki je v občini Braslovče (s šifro 173), 2022. 

Spremenita se meji in površini med naselji Breg pri Polzeli (s šifro 173 007) in Ločica 

ob Savinji (s šifro 173 004), 2022. 
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094 POSTOJNA 

 

Iz dela naselja Strmca (s šifro 094 032) se izloči del, ki se razglasi za samostojno 

naselje z imenom Lohača (s šifro 094 014). Preostali del naselja Strmca (s šifro 094 

032) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Goriče (s šifro 094 006) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Dilce (s šifro 094 004). Preostali del naselja Goriče (s šifro 094 

006) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Naselje Zalog (s šifro 5541 066) se v celoti priključi k naselju Postojna (s šifro 094 

021) in s tem preneha obstajati kot naselje. 

Naselje Strmica (s šifro 094 032) se preimenuje v naselje z imenom Strmca (s šifro 

094 032). 

Iz naselja Hrašče (s šifro 094 008) se izloči del, ki se priključi k naselju Hrenovice (s 

šifro 094 009). Obe naselji še naprej obstajata kot samostojni naselji. 

Iz naselja Hrenovice (s šifro 094 009) se izloči del, ki se priključi k naselju Hrašče (s 

šifro 094 008). Obe naselji še naprej obstajata kot samostojni naselji. 

Iz naselja Planina (s šifro 094 020) se izloči del, ki se priključi naselju Postojna (s 

šifro 094 021). Obe naselji še naprej obstajata kot samostojni naselji. 

(Ur. l. RS, št. 5/94) 

Spremenita se meji in površini med naseljema Bukovje (s šifro 094 003) in Gorenje 

(s šifro 094 005), 2007. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Postojna (s šifro 094 021) in Stara 

vas (s šifro 094 030), 2008. 

Spremenita se meji in površini med naselji Veliki Otok (s šifro 094 037) in Belsko (s 

šifro 094 001), Postojna (s šifro 094 021), 2021. 
 

 

174 PREBOLD 

 

Naselje Gorenja vas pri Preboldu (s šifro 174 007) se preimenuje v naselje z imenom 

Sv. Lovrenc (s šifro 174 007). 

(Ur. l. RS, št. 4/91) 

Iz naselja Marija Reka (s šifro 174 004), ki je v občini Prebold (174) se izloči del, ki 

se priključi k naselju Knezdol ( s šifro 129 006), ki je v občini Trbovlje (129). 

15. 1. 2005  

Iz naselja Grajska vas (s šifro 151 005) se izloči del, ki se priključi k naselju Kaplja 

vas (s šifro 174 002). Preostali del naselja Grajska vas (s šifro 151 005) še naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Kaplja vas (s šifro 174 002) se izločita dva dela: del se priključi k naselju 

Grajska vas (s šifro 151 005), drugi del pa se priključi k naselju Šentrupert (s šifro 

151 017). Preostali del naselja Kaplja vas (s šifro 174 002) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

Iz naselja Šentrupert (s šifro 151 017) se izloči del, ki se priključi k naselju Kaplja 

vas (s šifro 174 002). Preostali del naselja Šentrupert (s šifro 151 017) še naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

10. 12. 2009 

Spremenita se meji in površini med naselji Šešče pri Preboldu (s šifro 174 008), ki je 

v občini Prebold (s šifro 174) in Šempeter v Savinjski dolini (s šifro 190 029), ki je v 

občini Žalec (s šifro 190), 2016. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Šempeter v Savinjski dolini (s šifro 190 

029), Spodnje Grušovlje (s šifro 190 026), Pongrac (s šifro 190 023), Spodnje Roje 

(s šifro 190 027), ki so v občini Žalec (s šifro 190) in Šešče pri Preboldu (s šifro 174 

008) ter Latkova vas (s šifro 174 003), ki sta v občini Prebold (s šifro 174), 2021. 

 

 

175 PREVALJE 

 

Naselje Zgornja Jamnica (s šifro 175 004) se preimenuje v naselje z imenom Jamnica 

(s šifro 175 004). 
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(Ur. l. RS, št. 13/98) 

Iz naselja Uršlja Gora (s šifro 103 025) se izloči del, ki se priključi naselju Kot pri 

Prevaljah (s šifro 175 005), ki je v občini Prevalje. Preostali del naselja Uršlja Gora 

(s šifro 103 025) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Podkraj (s šifro 103 014) se izloči del, ki se priključi naselju Kot pri 

Prevaljah (s šifro 175 005), ki je v občini Prevalje. Preostali del naselja Podkraj (s 

šifro 103 014) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Navrški Vrh (s šifro 103 012) se izločita dva dela, ki se priključita k 

naslednjima naseljema: k naselju Dobja vas (s šifro 103 004) in naselju Zagrad (s 

šifro 175 012), ki je v občini Prevalje. Preostali del naselja Navrški Vrh (s šifro 103 

012) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Dobja vas (s šifro 103 004) se izloči del, ki se priključi naselju Prevalje (s 

šifro 175 009), ki je v občini Prevalje. Preostali del naselja Dobja vas (s šifro 103 

004) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Stražišče (s šifro 103 020) se izloči del, ki se priključi k naselju Prevalje (s 

šifro 175 009). Preostali del naselja Stražišče (s šifro 103 020) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 13/98)  

Iz naselja Prevalje ( s šifro 175 009) se odcepi del, ki se razglasi za novo, samostojno 

naselje z imenom Stražišče ( s šifro 175 013).  

20. 12. 1999 

 

096 PTUJ 

 

K naselju Ptuj (s šifro 096 016) se priključi del naselja Spodnja Hajdina (s šifro 159 

006), ki je v občini Hajdina. Preostali del naselja Spodnja Hajdina (s  šifro 159 006) 

še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

K naselju Ptuj (s šifro 096 016) se v celoti priključijo naslednja naselja: Brstje (s šifro 

5542 016), Budina (s šifro 5542 017), Krčevina pri Ptuju (s šifro 5542 081), Nova 

vas pri Ptuju (s šifro 5542 113), Orešje (s šifro 5542 114), Rabelčja vas (s šifro 5542 

137), Rogoznica (s šifro 5542 141), Štuki (s šifro 5542 182), Vičava (s šifro 5542 

195) in Žabjak (s šifro 5542 211). Vsa priključena naselja s tem prenehajo obstajati 

kot samostojna naselja. 

(Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/92) 

Iz naselja Grajena (s šifro 096 005) se izloči del, ki se priključi k naselju Ptuj (s šifro 

096 016). 

3. 10. 2006 

 

097 PUCONCI 

 

Iz naselja Predanovci (s šifro 097 015) se izloči del, ki se priključi naselju Brezovci (s 

šifro 097 004), preostali del naselja Predanovci (s šifro 097 015) še naprej obstaja 

kot samostojno naselje. 

(Ur. objave pomurskih občin, št. 21/84) 

 

098 RAČE - FRAM 

 

 

Iz naselja Ranče (s šifro 098 011) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Šestdobe (s šifro 098 014), preostali del naselja Ranče (s šifro 098 

011) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

9. 5. 2013 

Spremenita se meji in površini med naseljema Fram (s šifro 098 002) in Ješenca (s 

šifro 098 003), 2017. 

 

 

099 RADEČE 

 



44/74 

 

Naselje Podkraj - del (s šifro 099 022) se preimenuje v naselje z imenom Zavrate (s 

šifro 099 022). 

Iz naselja Njivice (s šifro 099 012) se izloči del, ki se priključi naselju Radeče (s šifro 

099 016), preostali del naselja Njivice (s šifro 099 012) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 24/86) 

Iz naselja Vrhovo (s šifro 099 020) se izloči del, ki se priključi k naselju Log pri 

Vrhovem (s šifro 099 009). Preostali del naselja Vrhovo (s šifro 099 020) še naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Log pri Vrhovem (s šifro 099 009) se izloči del, ki se priključi k naselju 

Prapretno (s šifro 099 015). Preostali del naselja Log pri Vrhovem (s šifro 099 009) 

še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 20/94) 

 

101 RADLJE OB DRAVI 

 

Naselje Planina (s šifro 101 008) se preimenuje v naselje z imenom Sv. Anton na 

Pohorju (s šifro 101 008). 

(Medobčinski ur. vestnik občin Dravograd, Maribor, Pesnica, Radlje ob Dravi, Ravne 

na Koroškem in Ruše, št. 4/93) 

Naselje Brezovec (s šifro 101 009) se preimenuje v naselje z imenom Sv. Trije Kralji 

(s šifro 101 009). 

Naselje Suhi Vrh pri Radljah (s šifro 101 010) se preimenuje v naselje z imenom Št. 

Janž pri Radljah (s šifro 101 010). 

(Medobčinski uradni vestnik občin Maribor, Pesnica, Radlje ob Dravi, Ravne na 

Koroškem in Ruše, št. 9/93) 

Iz naselja Kozji Vrh (s šifro 093 006) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Zgornji Kozji Vrh (s šifro 101 014), ki je v občini Radlje ob Dravi. 

Preostali del naselja Kozji Vrh (s šifro 093 006) še naprej obstaja kot samostojno 

naselje. 

Iz naselja Kozji Vrh (s šifro 093 006) se izloči del, ki se priključi k naselju Remšnik (s 

šifro 101 005), ki je v občini Radlje ob Dravi. Preostali del naselja Kozji Vrh (s šifro 

093 006) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Naselje Orlica (s šifro 5543 016) se razdeli na dva dela, ki se razglasita za dve novi 

samostojni naselji, in sicer Zgornja Orlica (s šifro 177 004), ki je v občini Ribnica na 

Pohorju, in Spodnja Orlica (s šifro 101 006), ki je v občini Radlje ob Dravi. Naselje 

Orlica (s šifro 5543 016) s tem preneha obstajati kot samostojno naselje. 

(Medobčinski uradni vestnik v Mariboru, št. 5/94) 

 

102 RADOVLJICA 

 

Naselje z imenom Praproče (s šifro 102 032) se preimenuje v naselje z imenom 

Praproše (s šifro 102 032). 

12. 11. 1999 

Spremenijo se meje in površine med naselji Ovsiše (s šifro 102 026) in Poljšica pri 

Podnartu (s šifro 102 030), Begunje na Gorenjskem (s šifro 102 001) in Zgoša (s 

šifro 102 052), 2016. 

 

 

103 RAVNE NA KOROŠKEM 

 

Iz naselja Podgora (s šifro 103 013) se izloči del, ki se priključi naselju Kotlje (s šifro 

103 009), preostali del naselja Podgora (s šifro 103 013) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Medobčinski ur. vestnik občin Maribor, Pesnica, Radlje ob Dravi, 

Ravne na Koroškem in Ruše, št. 6/92) 

Iz naselja Uršlja Gora (s šifro 103 025) se izloči del, ki se priključi naselju Kot pri 

Prevaljah (s šifro 175 005), ki je v občini Prevalje. Preostali del naselja Uršlja Gora 

(s šifro 103 025) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 
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Iz naselja Podkraj (s šifro 103 014) se izloči del, ki se priključi naselju Kot pri 

Prevaljah (s šifro 175 005), ki je v občini Prevalje. Preostali del naselja Podkraj (s 

šifro 103 014) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Navrški Vrh (s šifro 103 012) se izločita dva dela, ki se priključita k 

naslednjima naseljema: k naselju Dobja vas (s šifro 103 004) in naselju Zagrad (s 

šifro 175 012), ki je v občini Prevalje. Preostali del naselja Navrški Vrh (s šifro 103 

012) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Dobja vas (s šifro 103 004) se izloči del, ki se priključi naselju Prevalje (s 

šifro 175 009), ki je v občini Prevalje. Preostali del naselja Dobja vas (s šifro 103 

004) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Stražišče (s šifro 103 020) se izloči del, ki se priključi k naselju Prevalje (s 

šifro 175 009). Preostali del naselja Stražišče (s šifro 103 020) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 13/98)  

Naselje Dobja vas (s šifro 103 004) se ukine in s tem preneha obstajati. Priključi se 

k naselju Ravne na Koroškem (s šifro 103 018).  

1. 3. 2017 

 

 

 

209 REČICA OB SAVINJI  

 

Naselje Homec-Brdo (s šifro 5535 011), ki je bilo v občini Mozirje se razdeli na dve 

novi samostojni naselji: Homec (s šifro 209 003), ki je v občini Rečica ob Savinji in 

Brdo (s šifro 083 001), ki je v občini Nazarje. Naselje Homec-Brdo (s šifro 5535 011) 

je s tem prenehalo obstajati kot samostojno naselje. Naselje Homec je bilo v času 

spremembe v občini Mozirje. 

(Ur. l. RS, št. 46/94) 

Spremenita se meji in površini med naselji Prihova (s šifro 083 015), ki je v občini 

Nazarje (s šifro 083) in Dol-Suha (s šifro 209 001), ki je v občini Rečica ob Savinji (s 

šifro 209), 2016. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Šentjanž (s šifro 209 009) in Varpolje (s 

šifro 209 011), Spodnja Rečica (s šifro 209 007) in Rečica ob Savinji (s šifro 209 

006), 2016. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Radegunda (s šifro 079 013), ki je v 

občini Mozirje (s šifro 079) in Dol-Suha (s šifro 209 001), ki je v občini Rečica ob 

Savinji (s šifro 209), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Brezje (s šifro 079 001), ki je v 

občini Mozirje (s šifro 079) in Dol-Suha (s šifro 209 001), ki je v občini Rečica ob 

Savinji (s šifro 209), 2017. 

 

 

 

201 RENČE – VOGRSKO 

 

Spremenita se meji in površini med naseljema  Šempeter pri Gorici (s šifro 183 

001) in Volčja Draga (s šifro 201 006), 1999. 

Spremenita se meji in površini med naseljema  Vrtojba (s šifro 183 002) in Volčja 

Draga (s šifro 201 006), 1999. 

Naselja Arčoni (s šifro 084 002), Lukežiči ( s šifro 084 021), Martinuči ( s šifro 084 

022), Mohorini ( s šifro 084 024), Merljaki ( s šifro 084 023), Renški Podkraj ( s šifro 

084 036), Žigoni ( s šifro 084 055)  se priklučijo k naselju Renče ( s šifro 201 004) 

in prenehajo obstajati kot samostojna naselja.  

19. 06. 2000 

Iz naselja Gradišče nad Prvačino (s šifro 084 013), ki je v občini Nova Gorica se izloči 

del, ki se priključi naselju Oševljek (s šifro 201 003), ki je v občini Renče - Vogrsko, 

preostali del naselja Gradišče nad Prvačino (s šifro 084 013) v občini Nova Gorica še 

naprej obstaja kot samostojno naselje. 

21. 11. 2014 
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104 RIBNICA 

 

Iz naselja Dolenji Lazi (s šifro 104 015) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Grič (s šifro 104 027), preostali del naselja Dolenji Lazi (s šifro 104 

015) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Skupščinski Dolenjski list, št. 8/85) 

Spremenita se meji in površini med naseljema Hudi Konec (s šifro 104 030) in Ortnek 

(s šifro 104 052), 2018. 

 

 

177 RIBNICA NA POHORJU 

 

Iz naselja Janževski Vrh (s šifro 093 003) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Zgornji Janževski Vrh (s šifro 177 005), ki je v občini 

Ribnica na Pohorju. Preostali del naselja Janževski Vrh (s šifro 093 003) še naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Lehen na Pohorju (s šifro 093 007) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Zgornji Lehen na Pohorju (s šifro 177 006), ki je v 

občini Ribnica na Pohorju. Preostali del naselja Lehen na Pohorju (s šifro 093 007) še 

naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Naselje Orlica (s šifro 5543 016) se razdeli na dva dela, ki se razglasita za dve novi 

samostojni naselji, in sicer Zgornja Orlica (s šifro 177 004), ki je v občini Ribnica na 

Pohorju, in Spodnja Orlica (s šifro 101 006), ki je v občini Radlje ob Dravi. Naselje 

Orlica (s šifro 5543 016) s tem preneha obstajati kot samostojno naselje. 

(Medobčinski uradni vestnik v Mariboru, št. 5/94)  

 

106 ROGAŠKA SLATINA 

 

Naselje Ločen Dol (s šifro 5554 079) se v celoti priključi naselju Rogaška Slatina (s 

šifro 106 024) in s tem preneha obstajati kot samostojno naselje. 

K naselju Rogaška Slatina (s šifro 106 024) se priključijo deli naselij Tržišče (s šifro 

106 033), Ratanska vas (s šifro 106 022), Tekačevo (s šifro 106 031), Spodnje 

Sečovo (s šifro 106 027), Prnek (s šifro 106 020) in Rjavica (s šifro 106 023). Preostali 

deli navedenih naselij še naprej obstajajo kot samostojna naselja. 

(Ur. l. SRS, št. 19/79) 

Iz naselja Strmec pri Rogatcu (s šifro 106 029) se izloči del, ki se priključi k naselju 

Stojno selo (s šifro 106 030), preostali del naselja Strmec pri Rogatcu (s šifro 106 

029) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Naselje Stojno Selo (s šifro 106 030) se preimenuje v naselje z imenom Sv. Florijan 

(s šifro 106 030). 

Naselje Strmec pri Rogatcu (s šifro 106 029) se preimenuje v naselje z imenom 

Strmec pri Sv. Florijanu (s šifro 106 029). 

(Ur. l. RS, št. 13/93) 

Naselje Spodnji Gabrnik (s šifro 106 028) se preimenuje v naselje z imenom Spodnji 

Gabernik (106 028). 

Naselje Zgornji Gabrnik (s šifro 106 041) se preimenuje v naselje z imenom Zgornji 

Gabernik (106 041). 

25.08.2002 

Iz naselij Tržišče (s šifro 106 033), Tekačevo (s šifro 106 031), Spodnje Negonje (s 

šifro 106 026) in Ratanska vas (s šifro 106 22) se izločijo deli naselij, ki se priključijo 

k naselju Rogaška Slatina (s šifro 106 024).  Preostali deli naselij Tržišče, Tekačevo, 

Spodnje Negonje in Ratanska vas še naprej obstajajo kot samostojna naselja. 

7. 8. 2002 

Spremenita se meji in površini med naseljema Kamna Gorca (s šifro 106 013) in 

Spodnja Kostrivnica (s šifro 106 025), 2015. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Ceste (s šifro 106 004) in Male 

Rodne (s šifro 106 014), 2017. 
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105 ROGAŠOVCI 

 

Naselje Jurij (s šifro 105 010) se preimenuje v naselje z imenom Sveti Jurij (s šifro 

105 010). 

(Ur. objave pomurskih občin, št. 22/90) 

 

107 ROGATEC 

 

Iz naselja Brezovec pri Rogatcu (s šifro 107 001) se izloči del, ki se priključi k naselju 

Rogatec (s šifro 107 005). Preostali del naselja Brezovec pri Rogatcu (s šifro 107 

001) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 1/98) 

Spremenita se meji in površini med naseljema Žahenberc (s šifro 107 009) in Tlake 

(s šifro 107 007), 2012. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Donačka Gora (s šifro 107 003) in Sv. 

Jurij (s šifro 107 006), 2013. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Žahenberc (s šifro 107 009) in Log (s 

šifro 107 004), 2016. 

Spremenita se meji in površini med naselji Tlake (s šifro 107 007) in Donačka Gora 

(s šifro 107 003), 2022. 

 

 

108 RUŠE 

 

Naselje Bistrica pri Limbušu (s šifro 5568 002) in naselje Bistrica pri Rušah (s šifro 

5568 003) se združita v novo samostojno naselje z imenom Bistrica ob Dravi (s šifro 

108 002). 

Naselji Bistrica pri Limbušu (s šifro 5568 002) in Bistrica pri Rušah (s šifro 5568 003) 

s tem prenehata obstajati kot samostojni naselji. 

K naselju Log (s šifro 108 011) se v celoti priključi naselje Vrhov Dol - del (s šifro 

5568 024) in s tem preneha obstajati kot samostojno naselje. 

Iz naselja Lobnica (s šifro 108 010) se izloči del, ki se priključi naselju Ruše (s šifro 

108 016), preostali del naselja Lobnica (s šifro 108 010) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Medobčinski ur. vestnik občin Maribor, Pesnica, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem 

in Ruše, št. 19/92) 

Iz naselja Fala (s šifro 178 002) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno naselje 

z imenom Fala Grad (s šifro 108 006), ki je v občini Ruše. Preostali del naselja Fala 

(s šifro 178 002) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Medobčinski uradni vestnik, št. 6/94) 

Naselje Fala Grad (s šifro 108 006) se preimenuje v naselje z imenom Fala (s šifro 

108 006). 

04. 05. 1999 

Iz naselja Lobnica (s šifro 108 010) se izloči del, ki se priključi k naselju Ruše (s šifro 

108 016). 

2. 8. 2001 

 

178 SELNICA OB DRAVI 

 

Iz naselja Fala (s šifro 178 002) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno naselje 

z imenom Fala Grad (s šifro 108 006), ki je v občini Ruše. Preostali del naselja Fala 

(s šifro 178 002) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Medobčinski uradni vestnik, št. 6/94) 

Iz delov naselij Gradišče na Kozjaku (s šifro 178 003), Vurmat - del (s šifro 178 011), 

Zgornji Boč (s šifro 178 013) in Veliki Boč  (s šifro 178 010) nastane novo samostojno 

naselje z imenom Sveti Duh na Ostrem Vrhu (s šifro 178 009). Preostali deli 

navedenih naselij še naprej obstajajo kot samostojna naselja, in sicer: Gradišče na 
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Kozjaku (s šifro 178 003), Vurmat - del (s šifro 178 011), Zgornji Boč (s šifro 178 

013) in Veliki Boč (s šifro 178 010). 

(Medobčinski uradni vestnik, št. 11/94) 

Naselje Sv. Duh na Ostrem Vrhu (s šifro 178 009) se slovnično popravi v Sv. Duh na 

Ostrem vrhu (s šifro 178 009). 

26. 1. 2015 

Spremenita se meji in površini med naseljema Zgornji Boč (s šifro 178 013) in Spodnji 

Boč (s šifro 178 007), 2021. 

 

 

109 SEMIČ 

 

Iz naselja Kot pri Semiču (s šifro 109 020) se izloči del, ki se priključi naselju Sadinja 

vas (s šifro 109 041), preostali del naselja Kot pri Semiču (s šifro 109 020) še naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Vavpča vas (s šifro 109 053) se izloči del, ki se priključi naselju Sadinja 

vas (s šifro 109 041), preostali del naselja Vavpča vas (s šifro 109 053) še naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Semič (s šifro 109 044) se izloči del, ki se priključi naselju Vavpča vas (s 

šifro 109 053), preostali del naselja Semič (s šifro 109 044) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

Iz naselja Sela pri Semiču (s šifro 109 042) se izloči del, ki se priključi k naselju Kašča 

(s šifro 109 018), preostali del naselja Sela pri Semiču (s šifro 109 042) še naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Coklovca (s šifro 109 008) se izloči del, ki se priključi naselju Kašča (s šifro 

109 018), preostali del naselja 

Coklovca (s šifro 109 008) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Vrtača pri Semiču (s šifro 109 056) se izloči del, ki se priključi k naselju 

Oskoršnica (s šifro 109 030), preostali del naselja Vrtača pri Semiču (s šifro 109 056) 

še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Štrekljevec (s šifro 109 050) se izloči del, ki se priključi naselju Podreber 

(s šifro 109 033), preostali del naselja Štrekljevec (s šifro 109 050) še naprej obstaja 

kot samostojno naselje. 

Iz naselja Kal (s šifro 109 017) se izloči del, ki se priključi k naselju Podreber (s šifro 

109 033), preostali del naselja Kal (s šifro 109 017) še naprej obstaja kot samostojno 

naselje. 

Iz naselja Krvavčji Vrh (s šifro 109 022) se izloči del, ki se priključi naselju Cerovec 

pri Črešnjevcu (s šifro 109 007), preostali del naselja Krvavčji Vrh (s šifro 109 022) 

še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Skupščinski Dolenjski list, št. 9/90) 

Iz delov naselij Praprot ( s šifro 109 036), Oskoršnica ( s šifro 109 030) in Coklovca 

( s šifro 109 008) se odcepijo deli, ki se razglasijo za novo, samostojno naselje z 

imenom Sovinek ( s šifro 109 057).  

29. 11. 2000 

Naselja Coklovca ( s šifro 109 008), Gaber pri Semiču (S šifro 109 012), Kašča (s 

šifro 109 018), Kot pri Semiču (s šifro 109 020), Mladica (s šifro 109 026), Sadinja 

vas (s šifro 109 041), Sela pri Semiču (s šifro 109 042), Trata (s šifro 109 051), 

Vavpča vas (s šifro 109 053), Vrtača pri Semiču (s šifro 109 056) se ukinejo in s tem 

prenehajo obstajati. Priključijo se k naselju Semič (s šifro 109 044), kjer se uvede 

ulični sistem. 

08.11.2001 

Iz naselij Trebnji Vrh (s šifro 109 052) in Preloge (s šifro 109 037) se izločita dela, ki 

se priključita k naselju Semič (s šifro 109 044). Preostala dela naselij Trebnji Vrh in 

Preloge še naprej obstajata  kot samostojni naselji. 

8. 11. 2001 

Spremenita se meji in površini med naseljema Oskoršnica (s šifro 109 030) in 

Semič (s šifro 109 044), 2003. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Podreber (s šifro 109 033) in Semič 

(s šifro 109 044), 2007. 
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110 SEVNICA 

 

Naselje Obrežje pri Zidanem Mostu - del (s šifro 5547 064) se preimenuje v naselje 

z imenom Slap (s šifro 110 084). 

(Ur. l. SRS, št. 37/84) 

Naselje Šmarje (s šifro 5547 105) se v celoti priključi naselju Sevnica (s šifro 110 

081) in s tem preneha obstajati kot samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 1/89) 

Iz naselja Koludrje (s šifro 110 035) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Hinje (s šifro 110 114). Preostali del naselja Koludrje (s šifro 110 

035) še naprej obstaja kot samostojno naselje.  

(Ur. l. RS, št. 1/98) 

Iz naselja Kamenica (s šifro 110 031) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Kamenško (s šifro 110 115). Preostali del naselja Kamenica (s šifro 

110 031) še naprej obstaja kot samostojno naselje.  

20.12.2001 

Iz naselja Goveji dol (s šifro 110 025) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Hinjce (s šifro 110 116). Preostali del naselja Goveji dol (s šifro 

110 025) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

17. 5. 2005  

Iz naselja Goveji dol (s šifro 110 025) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Brezje (s šifro 110 117), preostali del naselja Goveji dol (s šifro 

110 025) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

8. 12. 2006 

Iz naselij Gabrje (s šifro 110 021) in Goveji dol (s šifro 110 025) se izločita dela, ki 

se razglasita za novo samostojno naselje z imenom Križišče (s šifro 110 118), 

preostala dela naselij Gabrje (s šifro 110 021) in Goveji dol (s šifro 110 025) še naprej 

obstajata kot samostojni naselji. 

27. 3. 2008 

Spremenita se meji in površini med naseljema Stržišče (s šifro 110 088) in Žigrski 

Vrh (s šifro 110 111), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Osredek pri Hubajnici (s šifro 110 058) 

in Velika Hubajnica (s šifro 110 101), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Žurkov Dol (s šifro 110 113) in Sevnica 

(s šifro 110 081), 2009. 

Iz naselja Zgornje Vodale (s šifro 110 109) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Marendol (s šifro 110 119), preostali del naselja 

Zgornje Vodale (s šifro 110 109) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

26. 1. 2015 

Iz naselja Jeperjek (s šifro 110 029) se izloči del, ki se priključi k naselju Zgornje 

Vodale (s šifro 110 109). Preostali del naselja Jeperjek (s šifro 110 029) še naprej 

obstaja kot samostojno naselje.    

27. 1. 2015 

Spremenita se meji in površini med naseljema Leskovec v Podborštu (s šifro 110 

044) in Šentjanž (s šifro 110 091), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Malkovec (s šifro 110 050) in Pavla 

vas (s šifro 110 061), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naselji Boštanj (s šifro 110 005) in Dolenji Boštanj 

(s šifro 110 014), 2022. 
 

 

111 SEŽANA 

 

Iz naselja Križ (s šifro 111 025) se izloči del, ki se priključi naselju Šepulje (s šifro 

111 051), preostali del naselja Križ (s šifro 111 025) še naprej obstaja kot samostojno 

naselje. 
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(Primorske novice, Ur. objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran in Sežana, št. 

33/91). 

Iz naselja Vrabče (s šifro 111 062) se izloči del, ki se priključi naselju Razguri (s šifro 

111 044). Preostali del naselja Vrabče (s šifro 111 062) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 32/95)  

Iz naselja Jakovce (s šifro 111 018) se izloči del, ki se priključi k naselju Vrabče (s 

šifro 111 062). 

4. 5. 2000 

 

112 SLOVENJ GRADEC 

 

Iz naselja Gmajna (s šifro 112 002) se izloči del, ki se priključi naselju Slovenj Gradec 

(s šifro 112 012), preostali del naselja Gmajna (s šifro 112 002) še naprej obstaja 

kot samostojno naselje. 

Iz naselja Šmartno pri Slovenj Gradcu (s šifro 112 015) se izloči del, ki se priključi 

naselju Slovenj Gradec (s šifro 112 012), preostali del naselja Šmartno pri Slovenj 

Gradcu (s šifro 112 015) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Stari trg (s šifro 112 014) se izločita dva dela, eden se priključi naselju 

Slovenj Gradec (s šifro 112 012), drugi pa naselju Podgorje (s šifro 112 009). 

Preostali del naselja Stari trg (s šifro 112 014) še naprej obstaja kot samostojno 

naselje. 

(Ur. l. RS, št. 60/93) 

Naselje z imenom Sele - del (s šifro 112 011) se preimenuje v naselje z imenom Sele 

(s šifro 112 011). 

21. 9. 2006 

 

113 SLOVENSKA BISTRICA 

 

Iz naselja Zgornja Bistrica (s šifro 113 119) se izloči del, ki se priključi naselju 

Slovenska Bistrica (s šifro 113 087), preostali del naselja Zgornja Bistrica (s šifro 113 

119) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 19/79) 

K naselju Hošnica (s šifro 113 026) se priključijo deli naselij Zgornja Brežnica (s šifro 

113 120) in Laporje (s šifro 113 046), preostala dela naselij Zgornja Brežnica (s šifro 

113 120) in Laporje (113 046) še naprej obstajata kot samostojni naselji. 

Iz naselja Zgornja Brežnica (s šifro 113 120) se izloči del, ki se priključi naselju Dolgi 

Vrh (s šifro 113 016), preostali del naselja Zgornja Brežnica (s šifro 113 120) še 

naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Dolgi Vrh (s šifro 113 016) se izloči del, ki se priključi naselju Razgor (s 

šifro 113 081), preostali del naselja Dolgi Vrh (s šifro 113 016) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

Iz naselja Laporje (s šifro 113 046) se izloči del, ki se priključi naselju Kočno ob 

Ložnici (s šifro 113 034), preostali del naselja Laporje (s šifro 113 046) še naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

Novo naselje Križni Vrh (s šifro 113 044) je nastalo iz delov naselij Laporje (s šifro 

113 046), Razgor (s šifro 113 081), Zgornja Brežnica (s šifro 113 120) in Žabljek (s 

šifro 113 129). Preostali deli navedenih naselij še naprej obstajajo kot samostojna 

naselja, in sicer: Laporje (s šifro 113 046), Razgor (s šifro 113 081), Zgornja Brežnica 

(s šifro 113 120) in Žabljek (s šifro 113 129). 

(Ur. l. SRS, št. 48/87) 

Iz naselja Pragersko (s šifro 113 075) se izloči del, ki se priključi naselju Gaj (s šifro 

113 022), preostali del naselja 

Pragersko (s šifro 113 075) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Visole (s šifro 113 115) se izloči del, ki se priključi naselju Zgornja Bistrica 

(s šifro 113 119), preostali del naselja Visole (s šifro 113 115) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 1/88) 
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Iz naselja Bukovec (s šifro 113 006) se izloči del, ki se priključi k naselju Zgornja 

Polskava (s šifro 113 123), preostali del naselja Bukovec (s šifro 113 006) še naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 26/92) 

Naselje Gabrnik (s šifro 113 021) se preimenuje v naselje z imenom Gabernik (s šifro 

113 021). 

Naselje Kot (s šifro 113 039) se preimenuje v naselje z imenom Kot na Pohorju (s 

šifro 113 039). 

Naselje Podgrad (s šifro 113 072) se preimenuje v naselje z imenom Podgrad na 

Pohorju (s šifro 113 072). 

Naselje Razgor (s šifro 113 081) se preimenuje v naselje z imenom Razgor pri 

Žabljeku (s šifro 113 081). 

Naselje Trnovec (s šifro 113 107) se preimenuje v naselje z imenom Trnovec pri Slov. 

Bistrici (s šifro 113 107). 

(Ur. l. RS, št. 71/98) 

Iz naselja Cigonca (s šifro 113 008) se izloči del, ki se priključi k naselju Levič (s šifro 

113 048). 

Iz naselja Turiška vas na Pohorju ( s šifro 113 108) se izloči del, ki se priključi k 

naselju Tinjska Gora (s šifro 113 106). 

Iz naselja Fošt (s šifro 113 019) se izloči del, ki se priključi k naselju Gladomes (s 

šifro 113 023). 

25. 10. 2000 

Iz delov naselij Kovača vas (s šifro 113 040), Slovenska Bistrica ( s šifro 113 087) in 

Zgornja Bistrica ( s šifro 113 119) se izločijo deli, ki se razglasijo za novo samostojno 

naselje z imenom Nova gora nad Slovensko Bistrico ( s šifro 113 130).  

Iz naselja Malo Tinje ( s šifro 113 057) se odcepi del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Radkovec ( s šifro 113 131).  

26.10.2000 

Iz naselij Devina (s šifro 113 012) in Spodnja Nova vas (s šifro 113 091) se izločita 

dela, ki se priključita k naselju Slovenska Bistrica (s šifro 113 087). 

17. 9. 2001 

Spremenita se meji in površini med naseljema Farovec (s šifro 113 018) in Pretrež 

(s šifro 113 078), 2008. 

Spremenita se meji in površini med naselji Prepuž (s šifro 113 077) in Preloge (s šifro 

113 076), ki sta v občini Slovenska Bistrica (s šifro 113) in Spodnje Grušovje (s šifro 

114 039), ki je v občini Slovenske Konjice (s šifro 114), 2016. 

Spremenita se meji in površini med naselji Gladomes (s šifro 113 023), ki je v 

občini Slovenska Bistrica (s šifro 113) in Okoška Gora (s šifro 171 012) in Ugovec (s 

šifro 171 018), ki sta v občini Oplotnica (s šifro 171), 2017. 

 

Spremenita se meji in površini med naseljena Štatenberg (s šifro 198 012), ki je v 

občini Makole (s šifro 198) in Vrhole pri Laporju (s šifro 113 117), ki je v občini 

Slovenska Bistrica (s šifro 113), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Lokanja vas (s šifro 113 050) in 

Spodnja Nova vas (s šifro 113 091), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Vrhloga (s šifro 113 116) in Črešnjevec 

(s šifro 113 011), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Visole (s šifro 113 115) in 

Kostanjevec (s šifro 113 038), 2017. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Klopce (s šifro 113 033), Ritoznoj (s 

šifro 113 083) in Zgornja Polskava (s šifro 113 123), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Gladomes (s šifro 113 023) in 

Vinarje (s šifro 113 114) , 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Gladomes (s šifro 113 023) in Fošt 

(s šifro 113 019) , 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Žabljek (s šifro 113 129) in Videž (s 

šifro 113 113), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Nova Gora nad Slovensko Bistrico (s 

šifro 113 130) in Zgornja Bistrica (s šifro 113 119), 2017. 
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Spremenita se meji in površini med naseljema Slovenska Bistrica (s šifro 113 087) 

in Zgornja Bistrica (s šifro 113 119), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Zgornja Bistrica (s šifro 113 119) in 

Spodnja Ložnica (s šifro 113 090), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Slovenska Bistrica (s šifro 113 087) 

in Spodnja Ložnica (s šifro 113 090), 2017. 

 

 

114 SLOVENSKE KONJICE 

 

Naselje Prevrat (s šifro 5551 050) se v celoti priključi k naselju Slovenske Konjice (s 

šifro 114 036) in s tem preneha obstajati kot samostojno naselje. 

Dela naselij Zgornja Pristava (s šifro 114 055) in Vešenik (s šifro 114 051) se 

priključita naselju Slovenske Konjice (s šifro 114 036). Preostala dela priključenih 

naselij Zgornja Pristava (s šifro 114 055) in Vešenik (s šifro 114 051) še naprej 

obstajata kot samostojni naselji. 

(Ur. l. SRS, št. 15/80) 

Iz naselja Blato (s šifro 114 002) se izloči del, ki se priključi naselju Slovenske Konjice 

(s šifro 114 036), preostali del naselja Blato (s šifro 114 002) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št.36/82) 

Iz naselja Draža vas  (s šifro 114 008) se izloči del, ki se priključi naselju Tepanje (s 

šifro 114 048). Preostali del naselja Draža vas (s šifro 114 008) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

Iz naselij Dobrava pri Konjicah (s šifro 114 006) in Gabrovlje (s šifro 114 009) se 

izločita dela, ki se razglasita za novo samostojno naselje z imenom Dobrovlje (s šifro 

144 005). Preostala dela naselij Dobrava pri Konjicah (s šifro 114 006) in Gabrovlje 

(s šifro 114 009) še naprej obstajata kot samostojni naselji. 

(Ur. l. RS, št. 17/94) 

(Ur. l. RS, št. 29/98) 

Iz naselja Spodnji Jernej (s šifro 114 018) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Štajerska vas (s šifro 114 058).  

Naselje Kravjek (s šifro 114 018) se preimenuje v naselje Spodnji Jernej (s šifro 114 

018). 

Naselje Jernej pri Ločah (s šifro 114 011) se preimenuje v naselje z imenom Sveti 

Jernej. 

07. 05. 1999 

Naselje Loče pri Poljčanah (s šifro 114 021) se preimenuje v naselje z imenom Loče 

(s šifro 114 021).  

20. 05. 1999 

Naselje Ostrožno pri Ponikvi - del (s šifro 114 026) se preimenuje v naselje z imenom 

Ostrožno pri Ločah. 

Naselje Petelinjek (s šifro 114 029) se preimenuje v naselje z imenom Petelinjek pri 

Ločah. 

05. 08. 1999 

Spremenita se meji in površini med naseljema Polene (s šifro 114 032) in Zreče (s 

šifro 144 020), 2004. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Slovenske Konjice (s šifro 114 036) 

in Zgornja Pristava (s šifro 114 055), 2004. 

Iz naselja Blato (s šifro 114 002) se izloči del, ki se priključi k naselju Slovenske 

Konjice (s šifro 114 036). 

11. 5. 2006 

Spremenita se meji in površini med naseljema Draža vas (s šifro 114 008) in Žiče (s 

šifro 114 057), 2007. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Sojek (s šifro 114 037) in Črešnjice (s 

šifro 139 010), 2011. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Tepanjski Vrh (s šifro 114 049) in Brdo 

(s šifro 114 003), 2012. 
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Spremenita se meji in površini med naseljema Vešenik (s šifro 114 051) in Dobrnež 

(s šifro 114 007), 2013. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Zgornja Pristava (s šifro 114 055) in 

Slovenske Konjice (s šifro 114 036), 2013. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Škalce (s šifro 114 045) in Bezina (s 

šifro 114 001), 2014. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Spodnje Preloge (s šifro 114 041) in 

Preloge pri Konjicah (s šifro 114 033), 2014. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Tolsti Vrh (s šifro 114 050) in Škedenj 

(s šifro 114 046), 2016. 

Spremenita se meji in površini med naselji Prepuž (s šifro 113 077) in Preloge (s šifro 

113 076), ki sta v občini Slovenska Bistrica (s šifro 113) in Spodnje Grušovje (s šifro 

114 039), ki je v občini Slovenske Konjice (s šifro 114), 2016. 

 

 

179 SODRAŽICA 

 

Iz naselja Vinice (s šifro 179 020) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Male Vinice (s šifro 179 010). Preostali del naselja Vinice (s šifro 

179 020) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Ravni Dol (s šifro 179 016) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Travna Gora (s šifro 179 019). Preostali del naselja Ravni Dol (s 

šifro 179 016) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 69/98) 

Spremenita se meji in površini med naseljema Sodražica (s šifro 179 018) in 

Zamostec (s šifro 179 021), 2008. 

 

 

180 SOLČAVA 

 

Iz naselij Podolševa (s šifro 180 002) in Solčava (s šifro 180 004) se izločita dva dela, 

ki se priključita k naselju Logarska Dolina (s šifro 180 001). Preostala dela naselij 

Podolševa (s šifro 180 002) in Solčava (s šifro 180 004) še naprej obstajata kot 

samostojni naselji. 

(Ur. l. RS, št. 20/94) 

 

203  STRAŽA 

 

Naselja Dolenja Straža (s šifro 5538 040), Gorenja Straža (s 5538 085), Hruševec (s 

šifro 5538 131) in Sela pri Gorenji Straži (s šifro 5538 256) se združijo v novo 

samostojno naselje z imenom Straža (s šifro 203 009) in s tem prenehajo obstajati 

kot samostojna naselja. 

(Skupščinski Dolenjski list, št. 22/87) 

Iz naselja Srebrniče (s šifro 085 183), ki je v občini Novo mesto se izloči del, ki se 

priključi naselju Potok pri Gorenji Straži (s šifro 203 006), ki je v občini Straža, 

preostali del naselja Srebrniče (s šifro 085 183) v občini Novo mesto še naprej obstaja 

kot samostojno naselje. 

Naselje Potok pri Gorenji Straži (s šifro 203 006) se preimenuje v naselje z imenom 

Potok (s šifro 203 006). 

Naselje Prapreče pri Gorenji Straži (s šifro 203 007) se preimenuje v naselje z 

imenom Prapreče pri Straži (s šifro 203 007). 

(Odlok SO Novo mesto, št. 3/22-85)  

Spremenita se meji in površini med naseljema Rumanja vas (s šifro 203 008) in 

Vavta vas (s šifro 203 010), 1999. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Podgora (s šifro 203 005) in Prečna 

(s šifro 085 159), 2001. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Podgora (s šifro 203 005) in Suhor (s 

šifro 085 193), 2001. 
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204  SVETA TROJICA V SLOV. GORICAH 

 

Naselje Gradišče v Slovenskih goricah (s šifro 204 005) se preimenuje v naselje Sv. 

Trojica v Slov. goricah (s šifro 204 005). 

(Ur. l. RS, št. 52/92) 

Iz naselij Osek (s šifro 204 002), Zgornje Verjane (s šifro 204 007) in Spodnje 

Verjane, (s šifro 204 004) ki so v občini Sveta Trojica v Slov. goricah so se izločili deli 

naselij in se priključili k naselju Brengova (s šifro 153 002), ki je v občini Cerkvenjak. 

Iz naselja Spodnje Verjane (s šifro 204 004) v občini Sveta Trojica v Slov. goricah pa 

se je izločil tudi del, ki se je priključil k naselju Čagona (s šifro 153 006), ki je v občini 

Cerkvenjak.  

26. 6. 2005 

Iz naselja Zgornji Porčič (s šifro 204 008) se izloči del, ki se priključi k naselju Spodnji 

Porčič (s šifro 058 048). Preostali del naselja Zgornji Porčič (s šifro 204 008) še naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

1. 10. 2009 

 

182 SVETI ANDRAŽ V SLOV. GORICAH 

 

Novo samostojno naselje Novinci (s šifro 182 004) je nastalo z združitvijo v občini 

Ptuj ležečih delov naselij Andrenci - del (s šifro 5542 001), Smolinci - del (5542 157) 

in Župetinci - del (s šifro 5542 215). 

(Ur. l. SRS, št. 2/74) 

 

116  SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 

 

Naselje Videm (s šifro 116 025) se preimenuje v naselje z imenom Sveti Jurij ob 

Ščavnici (s šifro 116 025). 

K naselju Sveti Jurij ob Ščavnici (s šifro 116 025) se priključita dela naselij Biserjane 

(s šifro 116 001) in Blaguš (s šifro 116 002). Preostala dela naselij Biserjane (s šifro 

116 001) in Blaguš (s šifro 116 002) še naprej obstajata kot samostojni naselji. 

Iz naselja Sveti Jurij ob Ščavnici (s šifro 116 025) se izločita dva dela, ki se priključita 

k naseljema Biserjane (s šifro 116 001) in Blaguš (s šifro 116 002). Preostali del 

naselja Sveti Jurij ob Ščavnici (s šifro 116 025) še naprej obstaja kot samostojno 

naselje. 

(Ur. l. RS, št. 6/97) 

Spremenita se meji in površini med naseljema Biserjane (s šifro 116 001) in Čakova 

(s šifro 116 005), 2014. 

 

210  SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH 

 

 

Spremenita se meji in površini med naseljema Jurovski Dol (s šifro 210 001) in Malna 

(s šifro 210 002), 2017. 

 

 

 

205 SVETI TOMAŽ 

 

Naselje Gradišče pri Ormožu (s šifro 087 013) se preimenuje v naselje z imenom 

Gradišče (s šifro 087 013). 

7. 4. 2005  

Naselje Tomaž pri Ormožu (s šifro 087 065) se preimenuje v naselje z imenom Sveti 

Tomaž (s šifro 087 065). 

(Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/93) 

Spremenita se meji in površini med naseljema Koračice (s šifro 205 005) in Sveti 

Tomaž (s šifro 205 015), 2011. 
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183 ŠEMPETER – VRTOJBA 

 

Spremenita se meji in površini med naseljema  Šempeter pri Gorici (s šifro 183 

001) in Volčja Draga (s šifro 201 006), 1999. 

Spremenita se meji in površini med naseljema  Vrtojba (s šifro 183 002) in Volčja 

Draga (s šifro 201 006), 1999. 

Iz naselja Vrtojba (s šifro 183 002), ki je v občini Šempeter – Vrtojba se je izločil del, 

ki se je priključil k naselju Bilje (s šifro 075 001), ki je v občini Miren – Kostanjevica. 

17. 6. 2000 

Iz naselja Vrtojba (s šifro 183 002) se izloči del, ki se priključi k naselju Šempeter pri 

Gorici (s šifro 183 001). 

15. 7. 2005 

Spremenita se meji in površini med naseljema Šempeter pri Gorici (s šifro 183 001) 

in Vrtojba (s šifro 183 002), 2011. 

 

 

 

117 ŠENČUR 

 

Iz naselja Srednja vas pri Šenčurju (s šifro 117 007) se izloči del, ki se priključi 

naselju Šenčur (s šifro 117 008), preostali del naselja Srednja vas pri Šenčurju (s 

šifro 117 007) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. vestnik Gorenjske, št. 16/86) 

Spremenijo se meje in površine med naselji Šenčur (s šifro 117 008) in Srednja vas 

pri Šenčurju (s šifro 117 007), 2016. 

 

 

118 ŠENTILJ 

 

Iz naselja Selnica ob Muri (s šifro 118 009) se izloči del, ki se priključi k naselju Vranji 

Vrh (s šifro 118 019). Obe naselji Vranji Vrh (s šifro 118 019) in Selnica ob Muri (s 

šifro 118 009) še naprej obstajata kot samostojni naselji. 

(Medobčinski uradni vestnik, št. 8/94) 

Iz naselja Štrihovec (s šifro 118 017) se izloči del, ki se priključi k naselju Šentilj v 

Slov. goricah (s šifro 118 015). 

13. 7. 2002 

Naselje z imenom Dražen Vrh – del (s šifro 118 003) se preimenuje v naselje z 

imenom Zgornji Dražen vrh ( 118 003). 

14.7.2002 

Iz naselja Kresnica (s šifro 118 007), ki je v občini Šentilj se izloči del, ki se priključi 

naselju Podigrac (s šifro 055 010), ki je v občini Kungota, preostali del naselja 

Kresnica (s šifro 118 007) v občini Šentilj še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

27. 11. 2014 

Spremenita se meji in površini med naseljema Trate (s šifro 118 018) in Zgornji 

Dražen Vrh (s šifro 118 003), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Ceršak (s šifro 118 001) in Selnica ob 

Muri (s šifro 118 009), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Zgornji Jakobski Dol (s šifro 089 030), 

ki je v občini Pesnica (s šifro 089) in Srebotje (s šifro 118 012), ki je v občini Šentilj 

(s šifro 118), 2017. 

 

 

119 ŠENTJERNEJ 

 

Spremenita se meji in površini med naseljema Dolenja Brezovica (s šifro 119 008) 

in Šmarje (s šifro 119 048), 1999. 
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Spremenita se meji in površini med naseljema Gorenje Vrhpolje (s šifro 119 021) in 

Mihovo (s šifro 119 033), 2001. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Cerov Log (s šifro 119 004) in 

Gorenje Vrhpolje (s šifro 119 021), 2003. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Dolenje Gradišče pri Šentjerneju (s 

šifro 119 010) in Prapreče pri Šentjerneju (s šifro 119 038), 2004. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Roje (s šifro 119 043) in Šentjernej 

(s šifro 119 046), 2006.  

Spremenijo se meje in površine med naselji Dolenje Vrhpolje (s šifro 119 012), 

Gorenja Brezovica (s šifro 119 016 ), in Žvabovo (s šifro 119 058), 2011. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Drča (s šifro 119 015), Mali Ban (s šifro 

119 031), Vrbovce (s šifro 119 053) in Veliki Ban (s šifro 119 050), 2015.  

 

 

120 ŠENTJUR  

 

K naselju Šentjur pri Celju (s šifro 120 092) se priključijo deli naselij Bezovje (s šifro 

120 001), Hruševec (s šifro 120 028), Nova vas pod Rifnikom (s šifro 5552 050), 

Podgorje pod Resevno (s šifro 5552 061) in Podgrad (s šifro 120 061). Preostali deli 

priključenih naselij Bezovje (s šifro 120 001), Hruševec (s šifro 120 028), Nova vas 

pod Rifnikom (s šifro 5552 050), Podgorje pod Resevno (s šifro 5552 061) in Podgrad 

(s šifro 120 061) še naprej obstajajo kot samostojna naselja. 

(Ur. l. SRS, št. 11/84) 

Naselji Podgorje pod Resevno (s šifro 5552 061) in Nova vas pod Rifnikom (s šifro 

5552 050) se v celoti priključita k naselju  Šentjur pri Celju (s šifro 120 092) in s tem 

prenehata obstajati kot samostojni naselji. 

Iz naselja Črnolica (s šifro 120 010) se izloči del, ki se priključi naselju Šentjur pri 

Celju (s šifro 120 092), preostali del naselja Črnolica (s šifro 120 010) še naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 1/85) 

Naselje Šentjur pri Celju (s šifro 120 092) se preimenuje v naselje z imenom Šentjur 

(s šifro 120 092). 

(Ur. l. RS, št. 29/90) 

Iz naselja Trnovec pri Dramljah (s šifro 120 100) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Dole (s šifro 120 015). Preostali del naselja Trnovec 

pri Dramljah (s šifro 120 100) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 25/94) 

Iz naselja Podgrad (s šifro 120 061) se izloči del, ki se priključi k naselju Šentjur (s 

šifro 120 092). Preostali del naselja Podgrad (s šifro 120 061) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje, 2011. 

Iz naselja Hruševec (s šifro 120 028) se izloči del, ki se priključi k naselju Šentjur (s 

šifro 120 092). Preostali del naselja Hruševec (s šifro 120 028) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje.    

12. 4. 2012 

Spremenita se meji in površini med naseljema Grobelno - del (s šifro 120 024), ki je 

v občini Šentjur (s šifro 120) in Grobelno - del (s šifro 124 023), ki je v občini Šmarje 

pri Jelšah (s šifro 124), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Marija Dobje (s šifro 120 050), ki je v 

občini Šentjur (s šifro 120) in Gabrovec pri Dramljah (s šifro 139 014), ki je v občini 

Vojnik (s šifro 139), 2021. 

Spremenita se meji in površini med naselji Razbor (s šifro 120 075) in Zagaj pri 

Ponikvi (s šifro 120 115), 2022. 

Spremenita se meji in površini med naselji Šentjur (s šifro 120 092) in Rifnik (s 

šifro 120 078), 2022. 

Spremenita se meji in površini med naselji Uniše (s šifro 120 103) in Zgornje Selce 

(s šifro 120 118), 2022. 

Spremenita se meji in površini med naselji Repno (s šifro 120 076) in Goričica (s 

šifro 120 023), 2022. 
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Spremenita se meji in površini med naselji Svetelka (s šifro 120 090) in Straža na 

Gori (s šifro 120 088) ter meji in površini med naselji Straža na Gori (s šifro 120 

088) in Dramlje (s šifro 120 018), 2022. 

Spremenita se meji in površini med naselji Zgornje Slemene (s šifro 120 119) in 

Spodnje Slemene (s šifro 120 084), 2022. 

Spremenita se meji in površini med naselji Planinska vas (s šifro 120 057) in 

Podvine (s šifro 120 066), 2022. 

Spremenita se meji in površini med naselji Repno (s šifro 120 076) in Goričica (s 

šifro 120 023), 2022. 

 

 

211 ŠENTRUPERT 

 

Naselje Bistrica pri Mokronogu (s šifro 211 001) se preimenuje v naselje z imenom 

Bistrica (s šifro 211 001). 

(Ur. l. RS, št. 73/94) 

Iz naselja Puščava (s šifro 199 033) se izloči del, ki se priključi k naselju Bistrica (s 

šifro 211 001). Preostali del naselja Puščava (s šifro 199 033) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 73/94) 

Iz naselja Brinje (s šifro 211 002) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Vesela Gora (s šifro 211 020), preostali del naselja Brinje (s šifro 

211 002) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 56/92) 

Iz naselja Rakovnik pri Šentrupertu (s šifro 211 012), ki je v občini Šentrupert se 

izločita dva dela. Eden se priključi k naselju Log (s šifro 199 023), ki je v občini 

Mokronog – Trebelno, drugi pa k naselju Slovenska vas (s šifro 211 015), ki je v 

občini Šentrupert. V času spremembe so bila vsa omenjena naselja v občini Trebnje. 

1. 4. 2003 

Iz naselja Rakovnik pri Šentrupertu (s šifro 211 012) se izločijo deli, ki se priključijo 

k naseljem Slovenska vas (s šifro 211 015), Log (s šifro 199 023) in Ostrožnik (s 

šifro 199 030). Iz naselij Slovenska vas (s šifro 211 015), Log (s šifro 199 023) in 

Ostrožnik (s šifro 199 030) se izločijo deli naselja, ki se priključijo k naselju 

Rakovnik pri Šentrupertu (s šifro 211 012). 

2. 4. 2003 

Iz naselja Slovenska vas (s šifro 211 015) se izloči del, ki se priključi k naselju 

Rakovnik pri Šentrupertu (s šifro 211 012). 

2. 4. 2003 

Iz naselja Log (s šifro 199 023) se izloči del, ki se priključi k naselju Rakovnik pri 

Šentrupertu (s šifro 211 012). 

2. 4. 2003 

Iz naselja Ostrožnik (s šifro 199 030) se izloči del, ki se priključi k naselju Rakovnik 

pri Šentrupertu (s šifro 211 012). 

2. 4. 2003 

Spremenita se meji in površini med naseljema Draga pri Šentrupertu (s šifro 211 

004) in Kamnje (s šifro 211 008), 2007. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Selo pri Mirni (s šifro 130 161) in 

Zabukovje (s šifro 211 022), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Mirna (s šifro 130 116) in Zabukovje 

(s šifro 211 022), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Mirna (s šifro 130 116) in Trstenik (s 

šifro 211 019), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Puščava (s šifro 199 033) in Gorenje 

Jesenice (s šifro 211 005), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Hrastovica (s šifro 199 019) in Gorenje 

Jesenice (s šifro 211 005), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Most (s šifro 199 028) in Gorenje 

Jesenice (s šifro 211 005), 2009. 
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Spremenita se meji in površini med naseljema Martinja vas pri Mokronogu (s šifro 

199 025) in Gorenje Jesenice (s šifro 211 005), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Puščava (s šifro 199 033) in Bistrica 

(s šifro 211 001), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Puščava (s šifro 199 033) in Rakovnik 

pri Šentrupertu (s šifro 211 012), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Šentrupert (s šifro 211 017) in Kamnje 

(s šifro 211 008), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Draga pri Šentrupertu (s šifro 211 

004) in Kamnje (s šifro 211 008), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Slovenska vas (s šifro 211 015) in 

Straža (s šifro 211 018), 2009. 

 

121 ŠKOCJAN 

 

Spremenita se meji in površini med naseljema Dobrava pri Škocjanu (s šifro 121 

003) in Dobruška vas (s šifro 121 004), 1999. 

Iz naselja Gorenje Dole (s šifro 121 010) se izloči del, ki se priključi k naselju Jelendol          

(s šifro 121 019). 

2. 12. 2003 

Spremenita se meji in površini med naseljema Stara Bučka (s šifro 121 027) in 

Stopno (s šifro 121 028), 2004. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Dobruška vas (s šifro 121 004) in 

Hudenje (s šifro 121 017), 2010. 

 

 

122 ŠKOFJA LOKA 

 

Naselji Dorfarje - del (s šifro 5553 029) in Šutna - del (s šifro 5553 150) se združita 

v novo samostojno naselje z imenom Dorfarje (s šifro 122 010) in s tem prenehata 

obstajati kot samostojni naselji. 

(Ur. vestnik Gorenjske, št. 26/79) 

K naselju Škofja Loka (s šifro 122 051) se priključijo deli naselij Binkelj (s šifro 122 

002), Stara Loka (s šifro 122 043), Suha (s šifro 122 046), Trata (s šifro 122 053) in 

Vešter (s šifro 122 056). Preostali deli priključenih naselij Binkelj (s šifro 122 002), 

Stara Loka (s šifro 122 043), Suha (s šifro 122 046), Trata (s šifro 122 053) in Vešter 

(s šifro 122 056) še naprej obstajajo kot samostojna naselja. 

(Ur. vestnik Gorenjske, št. 4/84 in 17/85) 

Naselje Hrib pri Zmincu (s šifro 122 049) se preimenuje v naselje z imenom Sv. Petra 

Hrib (s šifro 122 049). 

(Ur. l. RS, št. 20/94) 

Naselje Ožbolt nad Zmincem (s šifro 122 030) se preimenuje v naselje z imenom Sv. 

Ožbolt (s šifro 122 030). 

Naselje Andrej nad Zmincem (s šifro 122 001) se preimenuje v naselje z imenom Sv. 

Andrej (s šifro 122 001). 

(Ur. l. RS, št. 58/97) 

Naselje Tomaž nad Praprotnem ( s šifro 122 052) se preimenuje v naselje Sv. Tomaž 

( s šifro 122 052). 

09. 08. 2000 

Naselje Florjan nad Zmincem (122 012) se preimenuje v naselje z imenom Sveti 

Florjan nad Škofja Loko (122 012). 

23. 10. 2002 

Naselje Lenart nad Lušo (s šifro 122 025) se v celoti priključi k naselju Sv. Lenart (s 

šifro 122 064) in s tem preneha obstajati kot samostojno naselje. 

16. 11. 2004 

Spremenita se meji in površini med naseljema Godešič (s šifro 122 017) in Trata (s 

šifro 122 053), 2012. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Gorenja vas - Reteče (s šifro 122 018) 

in Godešič (s šifro 122 017), 2016. 



59/74 

 

 

 

123  ŠKOFLJICA 

 

Spremenita se meji in površini med naseljema Lavrica (s šifro 123 009) in Škofljica 

(s šifro 123 015), 2006. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Lanišče (s šifro 123 008) in Škofljica 

(s šifro 123 015), 2008. 

Naselje Gradišče nad Pijavo Gorico ( s šifro 123 005) se preimenuje v naselje z 

imenom Gradišče ( s šifro 123 005). 

10. 4. 2009 

Spremenita se meji in površini med naseljema Zalog pri Škofljici (s šifro 123 017) in 

Škofljica (s šifro 123 015), 2012. 

Spremenita se meji in površini med naselji Škofljica (s šifro 123 015) in Lanišče (s 

šifro 123 008), 2022. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Dole pri Škofljici (s šifro 123 001), 

Reber pri Škofljici (s šifro 123 013) in Pleše (s šifro 123 012), 2022. 

 

124 ŠMARJE PRI JELŠAH 

 

Naselje Vinski Vrh (s šifro 124 062) se preimenuje v naselje z imenom Sveti Štefan 

(s šifro 124 062). 

Iz naselij Cerovec pri Šmarju (s šifro 124 013) in Grobelce (s šifro 124 022) se izločita 

dva dela, ki se priključita k naselju Sveti Štefan (s šifro 124 062). Preostala dela 

naselij Cerovec pri Šmarju (s šifro 124 013) in Grobelce (s šifro 124 022) še naprej 

obstajata kot samostojni naselji. 

(Ur. l. RS, št. 23/94) 

K naselju Šmarje pri Jelšah (s šifro 124 066) se priključijo deli naslednjih naselij: 

Dvor (s šifro 124 017), Korpule (s šifro 124 031), Mala Pristava (s šifro 124 038), 

Vinski Vrh pri Šmarju (s šifro 124 068), Zadrže (s šifro 124 072) in Zastranje (s šifro 

124 073). Preostali deli teh naselij še naprej obstajajo kot samostojna naselja. 

Iz naselja Šmarje pri Jelšah (s šifro 124 066) se izloči del, ki se priključi k naselju 

Vinski Vrh pri Šmarju (s šifro 124 068). Preostali del naselja Šmarje pri Jelšah (s šifro 

124 066) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 4/95) 

Spremenita se meji in površini med naseljema Zastranje (s šifro 124 073) in Šmarje 

pri Jelšah (s šifro 124 066), 2015. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Predel (s šifro 124 048) in Globoko pri 

Šmarju (s šifro 124 019), 2015. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Babna Reka (s šifro 124 003) in 

Zgornje Tinsko (s šifro 124 075), 2015. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Roginska Gorca (s šifro 092 024) in 

Pristava pri Mestinju (s šifro 092 023), ki sta v občini Podčetrtek (s šifro 092) in Dol 

pri Pristavi (s šifro 124 014), Pustike (s šifro 124 051) in Bezgovica (s šifro 124 006), 

ki so v občini Šmarje pri Jelšah (s šifro 124), 2016.  

Spremenita se meji in površini med naseljema Sladka Gora (s šifro 124 054) in Pečica 

(s šifro 124 043), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Zastranje (s šifro 124 073) in Šmarje 

pri Jelšah (s šifro 124 066), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Grobelno - del (s šifro 120 024), ki je 

v občini Šentjur (s šifro 120) in Grobelno - del (s šifro 124 023), ki je v občini Šmarje 

pri Jelšah (s šifro 124), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Grliče (s šifro 124 021) in Kristan 

Vrh (s šifro 124 032), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Mala Pristava (s šifro 124 038) in 

Sotensko pri Šmarju (s šifro 124 055), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Strtenica (s šifro 124 061) in Brezje 

pri Lekmarju (s šifro 124 011), 2018. 
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Spremenita se meji in površini med naseljema Močle (s šifro 124 040) in Senovica (s 

šifro 124 053), 2018. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Pijovci (s šifro 124 044) in Mestinje (s 

šifro 124 039), 2018. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Cerovec pri Šmarju (s šifro 124 013), 

Dol pri Šmarju (s šifro 124 015) in Ješovec pri Šmarju (s šifro 124 027), 2018. 

 

  

206 ŠMARJEŠKE TOPLICE 

 

Deli naselij Brezovica (s šifro 206 002), Družinska vas (s šifro 206 007) in Strelac (s 

šifro 206 018) se priključijo naselju Šmarješke Toplice (s šifro 206 019). Preostali 

deli naselij Brezovica (s šifro 206 002), Družinska vas (s šifro 206 007) in Strelac (s 

šifro 206 018) še naprej obstajajo kot samostojna naselja.     

(Skupščinski Dolenjski list, št. 14/85) 

Naselje Obrh pri Šmarjeti (s šifro 5538 204) se v celoti priključi naselju Šmarješke 

Toplice (s šifro 085 198) in s tem preneha obstajati kot samostojno naselje.  

(Skupščinski Dolenjski list, št. 9/84) 

Iz naselij Radovlja (s šifro 206 015), Sela pri Zburah (s šifro 206 017) in Žaloviče (s 

šifro 206 024) se izločijo deli, ki se razglasijo za novo samostojno naselje z imenom 

Koglo (s šifro 206 012). Preostali deli naselij Radovlja (s šifro 206 015), Sela pri 

Zburah (s šifro 206 017) in Žaloviče (s šifro 206 024) še naprej obstajajo kot 

samostojna naselja. 

(Ur. l. RS, št. 57/96) 

Spremenita se meji in površini med naseljema Družinska vas (s šifro 206 007) in 

Strelac (s šifro 206 018), 2002. 

 

194 ŠMARTNO PRI LITIJI 

 

Naselje Ustje (s šifro 060 124) se v celoti priključi naselju Šmartno pri Litiji (s šifro 

194 044) in s tem preneha obstajati kot samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 12/89) 

Naselje Jelše (s šifro 194 017) se preimenuje v naselje z imenom Jelša (s šifro 194 

017). 

(Ur. l. SRS, št. 43/89) 

Naselje Dvor pri Bogenšperku (s šifro 060 019) se razdeli na dve novi naselji, in sicer: 

Dvor (s šifro 194 007) in Bogenšperk (s šifro 194 001) in s tem preneha obstajati kot 

samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 67/95)       

Naselje Razbore – k.o. Poljane – del (s šifro 194 037) se v celoti priključi k naselju 

Gornji  Vrh (s šifro 194 008) in s tem preneha obstajati kot samostojno naselje. 

1. 4. 2013 

Iz naselja Gornji Vrh (s šifro 194 008), ki je v občini Šmartno pri Litiji se izloči del, ki 

se priključi naselju Razbore – del (s šifro 130 145), ki je v občini Trebnje, preostali 

del naselja Gornji Vrh (s šifro 194 008) v občini Šmartno pri Litiji še naprej obstaja 

kot samostojno naselje.  

18. 4. 2013 

Spremenita se meji in površini med naseljema Liberga (s šifro 194 023) in Cerovica 

(s šifro 194 003), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Dvor (s šifro 194 007) in Mala 

Kostrevnica (s šifro 194 025), 2017. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Nova Gora (s šifro 060 079) in Ljubež v 

Lazih (s šifro 060 066), ki sta v občini Litija (s šifro 060) in Cerovica (s šifro 194 003), 

ki je v občini Šmartno pri Litiji (s šifro 194), 2018. 

 

126 ŠOŠTANJ 

 

Naselje Sv. Florjan pri Šoštanju (s šifro 5559 031) se preimenuje v naselje z imenom 

Florjan (s šifro 126 003). 
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(Ur. vestnik SO Velenje, št. 7/84) 

Naselje Gabrke (s šifro 126 004) se preimenuje v naselje z imenom Gaberke (s šifro 

126 004). 

(Odlok SO Velenje, št. 015-1/88-1) 

Iz naselja Ravne (s šifro 126 006) se izloči del, ki se priključi naselju Gaberke (s šifro 

126 004), preostali del naselja Ravne (s šifro 126 006) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Ur. vestnik SO Velenje, št. 6/88) 

 

127 ŠTORE 

 

K naselju Štore (s šifro 127 012) se priključi del naselja Kompole (s šifro 127 004) in 

del naselja Prožinska vas (s šifro 127 008). Preostali deli naselij Kompole (s šifro 127 

004) in Prožinska vas  (s šifro 127 008) še naprej obstajajo kot samostojna naselja. 

(Ur. l. SRS, št. 31/84) 

Iz naselja Kompole (s šifro 127 004) se izloči del, ki se razglasi za samostojno naselje 

z imenom Draga (s šifro 127 010), preostali del naselja Kompole (s šifro 127 004) še 

naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Kompole (s šifro 127 004) se izloči del, ki se priključi k naselju Štore (s 

šifro 127 012), preostali del naselja Kompole (s šifro 127 004) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

Iz naselja Kompole (s šifro 127 004) se izloči del, ki se priključi naselju Laška vas pri 

Štorah (s šifro 127 005), preostali del naselja Kompole (s šifro 127 004) še naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 39/92) 

Iz naselja Prožinska vas (s šifro 127 008) se izloči del, ki se priključi k naselju Javornik 

(s šifro 127 002). 

10. 1. 2000 

Iz naselij Draga (s šifro 127 001) in Prožinska vas (s šifro 127 008) se izločita dela, 

ki se priključita k naselju Štore (s šifro 127 012). 

20. 11. 2002 

 

184  TABOR 

 

Iz naselja Pondor (s šifro 184 006) se izloči del, ki se priključi k naselju Prekopa (s 

šifro 189 008). Preostali del naselja Pondor (s šifro 184 006) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

Iz naselja Prekopa (s šifro 189 008) se izloči del, ki se priključi k naselju Pondor (s 

šifro 184 006). Preostali del naselja Prekopa (s šifro 189 008) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

10. 12. 2009 

Spremenijo se meje in površine med naselji Vrhe - del (s šifro 129 015), ki je v občini 

Trbovlje (s šifro 129) in Miklavž pri Taboru (s šifro 184 004), ki je v občini Tabor (s 

šifro 184), 2018. 

 

 

128 TOLMIN 

 

Iz naselja Modrej (s šifro 128 034) se izloči del, ki se priključi k naselju Bača pri 

Modreju (s šifro 128 001). 

11. 6. 2003 

Spremenijo se meje in površine med naselji Kneške Ravne (s šifro 128 024), Loje 

(s šifro 128 033) in Sela nad Podmelcem (s šifro 128 051), 2004. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Kneža (s šifro 128 025) in Temljine 

(s šifro 128 059), 2005. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Čiginj (s šifro 128 005) in Volče (s 

šifro 128 066), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Gabrje (s šifro 128 011) in Dolje (s 

šifro 128 009), 2018. 
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Spremenita se meji in površini med naseljema Gorenja Trebuša (s šifro 128 012), ki 

je v občini Tolmin (s šifro 128) in Vojsko (s šifro 036 032), ki je v občini Idrija (s šifro 

036), 2021. 

 

 

129 TRBOVLJE 

 

Iz naselja Planinska vas (s šifro 129 010) se izloči del, ki se priključi naselju Trbovlje 

(s šifro 129 014), preostali del naselja Planinska vas (s šifro 129 010) še naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. vestnik Zasavja, št. 20/89) 

Naselje z imenom Partizanski vrh (s šifro 129 009) se preimenuje v naselje z imenom 

Sveta Planina (129 009). 

14.08.2002 

Iz naselja Marija Reka (s šifro 174 004), ki je v občini Prebold (174) se izloči del, ki 

se priključi k naselju Knezdol ( s šifro 129 006), ki je v občini Trbovlje (129). 

15. 1. 2005 

Spremenita se meji in površini med naseljema Gabrsko (s šifro 129 004) in Knezdol 

(s šifro 129 006), 2008. 

Iz naselja Studence (s šifro 034 016) se izloči del, ki se priključi k naselju Ojstro (s 

šifro 129 007). 

7. 8. 2008 

Naselje Prapretno pri Hrastniku – del (s šifro 129 012) se ukine in s tem preneha 

obstajati. Priključi se k novemu naselju Retje nad Trbovljami (s šifro 129 018). 

26. 11. 2013  

Iz dela naselja Trbovlje (s šifro 129 014) in naselja Prapretno pri Hrastniku – del (s 

šifro 129 012) nastane novo samostojno naselje z imenom Retje nad Trbovljami (s 

šifro 129 018). Preostali del naselja Trbovlje (s šifro 129 014) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje, naselje Prapretno pri Hrastniku – del (s šifro 129 012) pa s tem 

preneha obstajati.  

27. 11. 2013 

Iz naselij Prapreče - del ( s šifro 129 011) in Trbovlje ( s šifro 129 014) se izločita 

dela, ki se razglasita za novo samostojno naselje z imenom Klek (s šifro 129 019), 

preostala dela naselij Prapreče - del (s šifro 129 011) in Trbovlje (s šifro 129 014) še 

naprej obstajata kot samostojni naselji. 

27.11.2013 

Spremenijo se meje in površine med naselji Vrhe - del (s šifro 129 015), ki je v občini 

Trbovlje (s šifro 129) in Miklavž pri Taboru (s šifro 184 004), ki je v občini Tabor (s 

šifro 184), 2018.   

Spremenijo se meje in površine med naselji Šklendrovec (s šifro 142 060) in 

Podkum (s šifro 142 040), ki sta v občini Zagorje ob Savi (s šifro 142) ter Konjšica 

- del (s šifro 060 053), ki je v občini Litija (s šifro 060) in Završje (s šifro 129 016), 

ki je v občini Trbovlje (s šifro 129), 2021. 

 

 

130 TREBNJE 

 

Naselja Cviblje (s šifro 5557 022), Kamna Gora (s šifro 5557 084), Prapreče pri 

Trebnjem (s šifro 5557 133), Pristava pri Trebnjem  (s šifro 5557 138) in Stari trg (s 

šifro 5557 169) se v celoti priključijo naselju Trebnje (s šifro 130 188) in s tem 

prenehajo obstajati kot samostojna naselja. 

Iz naselij Odrga (s šifro 130 123) in Rožni Vrh (s šifro 130 157) se izločita dela, ki se 

priključita naselju Trebnje (s šifro 130 188), preostala dela naselij Odrga (s šifro 130 

123) in Rožni Vrh (s šifro 130 157) še naprej obstajata kot samostojni naselji. 

(Ur. l. SRS, št. 46/72) 

Iz naselja Veliki Gaber (s šifro 130 196) se izloči del, ki se razglasi za samostojno 

naselje z imenom Medvedjek (s šifro 130 112). Preostali del naselja Veliki Gaber (s 

šifro 130 196) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št.40/94) 
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Iz naselja Dolenje Medvedje selo (s šifro 130 039) se izloči del, ki se priključi naselju 

Trebnje (s šifro 130 188). Preostali del naselja Dolenje Medvedje selo (s šifro 130 

039) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 50/96) 

Iz naselja Lipnik (s šifro 130 094) se izloči del, ki se priključi k naselju Češnjevek (s 

šifro 130 023).  

18. 6. 2004 

Iz naselja Pekel (s šifro 130 128) se izloči del, ki se priključi k naselju Trebnje (s šifro 

130 188). 

27. 6. 2005 

Iz naselja Dolenje Medvedje selo (s šifro 130 039) se izloči del, ki se priključi k naselju 

Trebnje (s šifro 130 188). 

27. 6. 2005 

Iz naselja Kamni Potok (s šifro 130 083) se izloči del, ki se priključi k naselju Breza 

(s šifro 130 012). 

27. 6. 2005 

Spremenita se meji in površini med naseljema Knežja vas (s šifro 130 085) in Luža 

(s šifro 130 100), 2006.  

Spremenita se meji in površini med naseljema Dolenje Medvedje selo (s šifro 130 

039) in Trebnje (s šifro 130 188), 2006.  

Iz naselja Gornji Vrh (s šifro 194 008), ki je v občini Šmartno pri Litiji se izloči del, ki 

se priključi naselju Razbore – del (s šifro 130 145), ki je v občini Trebnje, preostali 

del naselja Gornji Vrh (s šifro 194 008) v občini Šmartno pri Litiji še naprej obstaja 

kot samostojno naselje.  

18. 4. 2013 

Naselje Razbore – del (130 145) se preimenuje v naselje z imenom Razbore (130 

145). 

18. 4. 2013 

Iz naselja Martinja vas (s šifro 130 110) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Gorica na Medvedjeku (s šifro 130 222), preostali del 

naselja Martinja vas (s šifro 130 110)  še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

25. 9. 2013 

Iz naselja Hudeje (s šifro 130 079) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Vejar (s šifro 130 223), preostali del naselja Hudeje (s šifro 130 

223)  še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

29. 4. 2014 

Naselje Gorenje selce (s šifro 130 065) se slovnično popravi v Gorenje Selce (s šifro 

130 065). 

19. 6. 2015 

Spremenijo se meje in površine med naselji Gorenja Nemška vas (s šifro 130 055), 

Rožni Vrh (s šifro 130 157) in Studenec (s šifro 130 172), 2016. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Dolenje Ponikve (s šifro 130 040) in 

Gorenje Ponikve (s šifro 130 064), 2018. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Primštal (s šifro 130 136), Dolenja 

Nemška vas (s šifro 130 034) in Trebnje (s šifro 130 188), 2022. 

 

 

185 TRNOVSKA VAS 

 

Naselje Črmljenšak (s šifro 5542 024) se v celoti priključi naselju Bišečki Vrh (s šifro 

185 002) in s tem preneha obstajati kot samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 2/74) 

 

186 TRZIN 

 

Iz naselja Loka pri Mengšu (s šifro 072 002) se izloči del, ki se priključi k naselju 

Trzin (s šifro 186 001). 

1. 9. 2008 
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131 TRŽIČ 

 

Iz naselja Bistrica pri Tržiču (s šifro 131 001) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Ročevnica (s šifro 131 025), preostali del naselja 

Bistrica pri Tržiču (s šifro 131 001) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 38/79) 

Iz naselja Kovor (s šifro 131 013) se izloči del, ki se priključi naselju Zvirče (s šifro 

131 034), preostali del naselja Kovor (s šifro 131 013) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Ur. vestnik Gorenjske, št. 15/88) 

 

132 TURNIŠČE 

 

Iz naselja Nedelica (s šifro 132 002) se izloči del, ki se priključi naselju Turnišče (s 

šifro 132 004). Preostali del naselja Nedelica (s šifro 132 002) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Sklep občinskega sveta občine Turnišče, št. 10/96-16) 

   

 

133 VELENJE 

 

Naselja Pesje (s šifro 5559 019), Preloge (s šifro 5559 024) in Šalek (s šifro 5559 

032) se v celoti priključijo naselju Velenje (s šifro 133 024) in s tem prenehajo 

obstajati kot samostojna naselja. 

K naselju Velenje (s šifro 133 024) se priključijo deli naselij Bevče (s šifro 133 002), 

Paka pri Velenju (s šifro 133 012), Škale (s šifro 133 021) in Podkraj pri Velenju (s 

šifro 133 017). Preostali deli navedenih naselij še naprej obstajajo kot samostojna 

naselja. 

Naselje Konovo (s šifro 5559 010) se razdeli na dva dela, eden se priključi naselju 

Hrastovec (s šifro 133 004) drugi pa naselju Velenje (s šifro 133 024) in s tem 

preneha obstajati kot samostojno naselje. 

Naselje Lopatnik - del (s šifro 5562 041) izgubi dodatek "del" zaradi ukinitve drugega 

dela naselja v sosednji občini Velenje. Naselje Lopatnik (s šifro 5562 041) preide z 

lokalno samoupravo v občino Velenje (s šifro 133 009).  

(Ur. l. SRS, št. 19/79) 

Naselje Lopatnik-del (s šifro 5559 013) se v celoti priključi naselju Paški Kozjak (s 

šifro 133 013) in s tem preneha obstajati kot samostojno naselje. 

Naselje Velenje (s šifro 133 024) se preimenuje v naselje z imenom Titovo Velenje 

(s šifro 133 024). 

(Ur. odlok SO Velenje, št. 015-5/81) 

Iz delov naselij Hrastovec (s šifro 133 004) in Šmartinske Cirkovce (s šifro 133 023) 

se razglasi novo samostojno naselje z imenom Šenbric (s šifro 133 020), preostala 

dela naselij Hrastovec (s šifro 133 004) in Šmartinske Cirkovce (s šifro 133 023) še 

naprej obstajata kot samostojni naselji. 

(Ur. vestnik SO Velenje, št. 10/82) 

Iz naselja Paški Kozjak (s šifro 133 013) se izloči del, ki se razglasi za samostojno 

naselje Lopatnik pri Titovem Velenju (s šifro 133 010), preostali del naselja Paški 

Kozjak (s šifro 133 013) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. vestnik SO Velenje, št. 10/82) 

Naselje Titovo Velenje (s šifro 133 024) se preimenuje v naselje z imenom Velenje 

(s šifro 133 024). 

(Ur. vestnik SO Velenje, št. 11/90) 

Naselje Lopatnik pri Titovem Velenju (s šifro 133 010) se preimenuje v naselje z 

imenom Lopatnik pri Velenju (s šifro 133 010). 

(Ur. vestnik SO Velenje, št. 13/90) 

Iz naselja Janškovo selo (s šifro 133 005) se izloči del, ki se priključi k naselju Prelska 

(s šifro 133 018). 

26. 1. 2001 
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Spremenita se meji in površini med naseljema Janškovo selo (s šifro 133 005) in 

Prelska (s šifro 133 018), 2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Podkraj (s šifro 190 020), ki je v občini 

Žalec (s šifro 190) in Črnova (s šifro 133 003), ki je v občini Velenje (s šifro 133), 

2017. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Andraž nad Polzelo (s šifro 173 001), 

ki je v občini Polzela (s šifro 173) in Podkraj pri Velenju (s šifro 133 017), ki je v 

občini Velenje (s šifro 133), 2021. 

 

 

 

134 VELIKE LAŠČE 

 

Naselje Podsmreka - K. o. Ulaka (s šifro 134 053) se preimenuje v naselje z imenom 

Podsmreka pri Velikih Laščah (s šifro 134 053). 

(Ur. l. SRS, št. 39/87) 

Iz naselja Laporje (s šifro 134 032) se izloči del, ki se priključi naselju Gradež (s šifro 

134 018). Preostali del naselja Laporje (s šifro 134 032) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Sklep 30. seje občinskega sveta občine Velike Lašče , 1997) 

Iz naselij Male Lašče (s šifro 134 038) in Strmec (s šifro 134 074) se izločita dela, ki 

se priključita  k naselju Velike Lašče (s šifro 134 083). 

2. 7. 2001 

Iz naselja Dolščaki (s šifro 134 014) se izloči del, ki se priključi k naselju Rob (s šifro 

134 065). 

28. 1. 2003 

Spremenita se meji in površini med naseljema Karlovica (s šifro 134 026) in Podkogelj 

(s šifro 134 050), 2006.  

Iz naselja Marinčki (s šifro 134 041) se izloči del, ki se priključi k naselju Logarji (s 

šifro 134 034). 

20. 11. 2007 

Spremenita se meji in površini med naseljema Brankovo (s šifro 134 006) in 

Kaplanovo (s šifro 134 025), 2008. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Tomažini (s šifro 134 078) in Marinčki 

(s šifro 134 041), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Male Lašče (s šifro 134 038) in Velike 

Lašče (s šifro 134 083), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Turjak (s šifro 134 079) in Mali Ločnik 

(s šifro 134 039), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Male Lašče (s šifro 134 038) in Velike 

Lašče (s šifro 134 083), 2021. 

 

135 VIDEM 

 

Iz naselja Mali Okič (s šifro 196 006) se izloči del, ki se priključi naselju Veliki Okič (s 

šifro 135 039), preostali del naselja Mali Okič (s šifro 196 006) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 2/74) 

Iz naselja Lancova vas (s šifro 135 014) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Lancova vas pri Ptuju (s šifro 135 045). Preostali del 

naselja Lancova vas (s šifro 135 014) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 53/98) 

Iz naselja Dolena (s šifro 135 006) se izloči del, ki se priključi k naselju Zgornja 

Pristava (s šifro 135 042).  

11. 01. 1999 

Iz občine Videm (135) se izloči del naselja Lancova vas pri Ptuju in se priključi k 

naselju Lancova vas. Preostanek naselja Lancova vas pri Ptuju še naprej obstaja kot 

samostojno naselje, spremeni pa pripadnost občini. Od 23. 3. 2005 dalje namreč 

pripada občini Hajdina in ima šifro 159 008. 
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23. 3. 2005 

 

136 VIPAVA 

 

Iz naselja Podgrič (s šifro 136 012) se izloči del, ki se priključi naselju Lozice (s šifro 

136 006), preostali del naselja Podgrič (s šifro 136 012) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Uradne objave občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 9/88) 

Iz naselja Podbreg (s šifro 136 011) se izloči del, ki se razglasi za samostojno naselje 

z imenom Hrašče (s šifro 136 005), preostali del naselja Podbreg (s šifro 136 011) 

še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Uradne objave občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št.11/88) 

 

137 VITANJE 

 

Iz naselja Hudinja (s šifro 137 002) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Rogla (s šifro 144 016), preostali del naselja Hudinja (s šifro 137 

002) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 36/82) 

Naselje Skomarje (s šifro 5551 055) se razdeli na dve novi samostojni naselji, in 

sicer: Skomarje - del (s šifro 137 005) in Skomarje - del (s šifro 144 017). Naselje 

Skomarje (s šifro 5551 055 s tem preneha obstajati kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 60/94) 

Naselje Paka - del (s šifro 137 004) se preimenuje v naselje z imenom Paka (s šifro 

137 004). 

Naselje Skomarje - del (s šifro 137 005) se preimenuje v naselje z imenom Vitanjsko 

Skomarje (s šifro 137 005). 

(Ur. l. RS, št. 56/98) 

Iz naselij Vitanjsko Skomarje (s šifro 137 005) in Stenica (s šifro 137 007) se izločita 

dva dela, ki se priključita k naselju Vitanje (s šifro 137 008).  

06. 01. 1999 

Iz naselja Paka (s šifro 137 004) se izloči del, ki se priključi k naselju Spodnji Dolič 

(s šifro (137 006).  

11. 01. 1999 

Spremenita se meji in površini med naseljema Vitanjsko Skomarje (s šifro 137 005) 

in Skomarje (s šifro 144 017), 2004. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Skomarje (s šifro 144 017), ki je v 

občini Zreče (s šifro 144) in Hudinja (s šifro 137 002), ki je v občini Vitanje (s šifro 

137), 2021. 

 

 

138 VODICE 

 

Iz naselja Polje pri Vodicah (s šifro 138 005) se izloči del, ki se priključi k naselju 

Repnje       (s šifro 138 007). 

30. 12. 2000 

Spremenita se meji in površini med naseljema Selo pri Vodicah (s šifro 138 008) in 

Vesca (s šifro 138 013), 2008. 

Iz naselja Torovo (s šifro 138 011) se izloči del, ki se priključi k naselju Zapoge (s 

šifro 138 016). Preostali del naselja Torovo (s šifro 138 011) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

22. 9. 2009 

Spremenita se meji in površini med naseljema Dobruša (s šifro 138 002) in Repnje 

(s šifro 138 007), 2013. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Zapoge (s šifro 138 016) in Dornice 

(s šifro 138 003), 2014. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Repnje (s šifro 138 007) in Polje pri 

Vodicah (s šifro 138 005), 2014. 
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Spremenita se meji in površini med naselji Vojsko (s šifro 138 015) in Skaručna (s 

šifro 138 009), 2022. 

 

 

139 VOJNIK 

 

Naselje Lemberg pri Strmcu (s šifro 139 028) se preimenuje v naselje z imenom 

Lemberg pri Novi Cerkvi (s šifro 139 028). 

Naselje Straža pri Strmcu (s šifro 139 050) se preimenuje v naselje z imenom Straža 

pri Novi Cerkvi (s šifro 139 050). 

Naselje Strmec pri Vojniku (s šifro 139 035) se preimenuje v naselje z imenom Nova 

Cerkev (s šifro 139 035). 

(Ur. l. RS, št. 14/92) 

Iz naselja Trnovlje pri Socki (s šifro 139 054) se izloči del, ki se priključi k naselju 

Lipa pri Frankolovem (s šifro 139 031). 

15. 2. 2000 

Iz delov naselij Ilovca (s šifro 139 020), Frankolovo ( s šifro 139 013) in Rove ( s 

šifro 139 046) se odcepijo deli, ki se razglasijo za novo samostojno naselje z imenom 

Dedni vrh pri Vojniku ( s šifro 139 067).  

21. 02. 2000 

Spremenita se meji in površini med naseljema Višnja vas (s šifro 139 059) in Vojnik 

(s šifro 139 061), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Sojek (s šifro 114 037) in Črešnjice (s 

šifro 139 010), 2011. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Marija Dobje (s šifro 120 050), ki je v 

občini Šentjur (s šifro 120) in Gabrovec pri Dramljah (s šifro 139 014), ki je v občini 

Vojnik (s šifro 139), 2021. 

 

 

189  VRANSKO 

 

Iz naselja Prekopa (s šifro 189 008) se izloči del, ki se priključi k naselju Pondor (s 

šifro 184 006). Preostali del naselja Prekopa (s šifro 189 008) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

Iz naselja Pondor (s šifro 184 006) se izloči del, ki se priključi k naselju Prekopa (s 

šifro 189 008). Preostali del naselja Pondor (s šifro 184 006) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

10. 12. 2009 

Spremenita se meji in površini med naselji Limovce (s šifro 189 005), ki je v občini 

Vransko (s šifro 189) in Blodnik (s šifro 142 001), ki je v občini Zagorje ob Savi (s 

šifro 142), 2015.   

 

 

140 VRHNIKA 

 

Iz naselja Drenov Grič (s šifro 140 005) se izloči del, ki se priključi naselju Mala 

Ligojna (s šifro 140 009). Preostali del naselja Drenov Grič (s šifro 140 005) še naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 47/97) 

Iz naselja Zaplana – del (s šifro 140 020) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno 

naselje z imenom Jamnik (s šifro 140 022). Preostali del naselja Zaplana – del še 

naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

4.6.2002 

Iz naselja Zaplana – del (s šifro 140 020) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno 

naselje z imenom Jerinov grič ( s šifro 140 023). Preostali del naselja Zaplana – del 

še naprej obstaja kot samostojno naselje. 
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12.6.2002  

Iz naselja Zaplana – del (s šifro 140 020) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno 

naselje z imenom Marinčev grič (s šifro 140 024). Preostali del naselja Zaplana – del 

še 

naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Zaplana – del (s šifro 140 020) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno 

naselje z imenom Trčkov grič ( s šifro 140 025). Preostali del naselja Zaplana – del 

še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Zaplana – del (s šifro 140 020) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno 

naselje z imenom Mizni dol (s šifro 140 026). Preostali del naselja Zaplana – del še 

naprej obstaja kot samostojno naselje. 

17.6.2002 

Iz naselja Zaplana – del (s šifro 140 020) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno 

naselje z imenom Prezid (s šifro 140 027). Preostali del naselja Zaplana – del še 

naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Zaplana – del (s šifro 140 020) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno 

naselje z imenom Strmica (s šifro 140 028). Preostali del naselja Zaplana – del še 

naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

20.6.2002 

Naselje z imenom Zaplana – del (s šifro 140 020) se preimenuje v naselje z imenom 

Zaplana (140 020). 

22.06.2002 

Naselje Lesno Brdo - del (s šifro 140 006) se preimenuje v naselje z imenom Lesno 

Brdo (s šifro 140 006). 

7. 11. 2005 

Iz naselja Log pri Brezovici (s šifro 208 002) se izloči del, ki se priključi k naselju 

Bevke (s šifro 140 001). 

2.  4. 2007 

Iz naselja Dobec (s šifro 013 011) se izloči del, ki se priključi k naselju Pokojišče (s 

šifro 140 013). 

1. 5. 2010 

Iz naselja Padež (s šifro 140 011) se izloči del, ki se priključi k naselju Kožljek (s šifro 

013 026). 

1. 5. 2010 

Spremenijo se meje in površine med naselji Lavrovec (s šifro 064 007), Hlevni Vrh 

(s šifro 064 003), Praprotno Brdo (s šifro 064 013), Rovte (s šifro 064 016), Petkovec 

(s šifro 064 012), Zaplana – del (s šifro 064 018), Logatec (s šifro 064 009), Laze (s 

šifro 064 008), ki so v občini Logatec (s šifro 064) in Zavrh pri Borovnici (s šifro 140 

021), Vrhnika (s šifro 140 019), Strmica (s šifro 140 028), Jerinov Grič (s šifro 140 

023), Prezid (s šifro 140 027), Marinčev Grič (s šifro 140 024), Zaplana (s šifro 140 

020), Mizni Dol (s šifro 140 026), Trčkov Grič (s šifro 140 025), Podlipa (s šifro 140 

012), Smrečje (s šifro 140 015), Mirke (s šifro 140 010) ki so v občini Vrhnika (s šifro 

140), 2016.   

Spremenijo se meje in površine med naselji Laze (s šifro 064 008), ki je v občini 

Logatec (s šifro 064) in Dobec (s šifro 013 011), ki je v občini Cerknica (s šifro 013) 

in Zavrh pri Borovnici (s šifro 140 021), ki je v občini Vrhnika (s šifro 140), 2016.   

 

Spremenijo se meje in površine med naselji Lesno Brdo (s šifro 140 006), Bevke (s 

šifro 140 001), Drenov Grič (s šifro 140 005), ki so v občini Vrhnika (s šifro 140) in 

Log pri Brezovici (s šifro 208 002), ki je v občini Log - Dragomer (s šifro 208),  in 

Lesno Brdo (s šifro 162 003), ki je v občini Horjul (s šifro 162),  in Brezje pri Dobrovi 

(s šifro 021 003), ki je v občini Dobrova – Polhov Gradec (s šifro 021) 2018.   
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142 ZAGORJE OB SAVI 

 

Iz naselja Prhovec (s šifro 142 070) se izloči del, ki se priključi naselju Izlake (s šifro 

142 017), preostali del naselja Prhovec (s šifro 142 070) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

Iz naselja Podlipovica (s šifro 142 041) se izločijo trije deli, ki se priključijo naslednjim 

naseljem: Izlake (s šifro 142 017), Orehovica (s šifro 142 036) in Šemnik (s šifro 142 

057). Preostali del naselja Podlipovica (s šifro 142 041) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

Iz naselja Dobrljevo (s šifro 142 010) se izloči del, ki se priključi naselju Izlake (s 

šifro 142 017), preostali del naselja Dobrljevo (s šifro 142 010) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

Iz naselja Zabreznik (s šifro 142 067) se izloči del, ki se priključi naselju Izlake (s 

šifro 142 017), preostali del naselja Zabreznik (s šifro 142 067) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

Iz naselja Razpotje (s šifro 142 049) se izloči del, ki se priključi naselju Podlipovica 

(s šifro 142 041), preostali del naselja Razpotje (s šifro 142 049) še naprej obstaja 

kot samostojno naselje. 

Iz naselja Ravne pri Mlinšah (s šifro 142 047) se izloči del, ki se priključi naselju 

Šemnik (s šifro 142 057), preostali del naselja Ravne pri Mlinšah (s šifro 142 047) še 

naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Naselje Prhovec (s šifro 142 070) se preimenuje v naselje z imenom Zgornji Prhovec 

(s šifro 142 070). 

(Ur. vestnik Zasavja, št. 1/90) 

Iz naselja Šemnik (s šifro 142 057) se izloči del, ki se priključi naselju Podlipovica (s 

šifro 142 041), preostali del naselja Šemnik (s šifro 142 057) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje. 

(Ur. vestnik Zasavja, št. 15/91) 

Iz naselja Kandrše - del (s šifro 142 023) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Vidrga (s šifro 142 073). Preostali del naselja Kandrše 

- del (s šifro 142 023) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Uradni vestnik Zasavja, št. 8/98) 

Iz naselje Rodež (s šifro 142 050) se izloči del, ki se priključi k naselju Šklendrovec 

(s šifro 142 060).  

19. 07. 1999 

Iz naselja Podkum (s šifro 142 040) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Sopota (s šifro 142 074).  

20. 07. 1999 

Iz naselja Jablana (s šifro 142 018) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Kal ( s šifro 142 075).  

11. 04. 2000 

Iz naselij Požarje (s šifro 142 044) in Mošenik (s šifro 142 035) se izločita dela, ki se 

razglasita za novo samostojno naselje z imenom Špital ( s šifro 142 076).  

19.04.2000 

Iz naselja Požarje (s šifro 142 044) se izloči del, ki se priključi k naselju Kal (s šifro 

142 075). 

25. 9. 2001 

Iz naselja Požarje (s šifro 142 044) se izloči del, ki se priključi k naselju Čolnišče (s 

šifro 142 009). 

17. 9. 2002 

Iz naselja Šemnik (s šifro 142 057) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Strahovlje (s šifro 142 077), preostali del naselja  Šemnik (s šifro 

142 057) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

10. 1. 2008 
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Iz naselja Šemnik (s šifro 142 057) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Spodnji Šemnik (s šifro 142 078), preostali del naselja  Šemnik (s 

šifro 142 057) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

10. 1. 2008 

Iz naselja Brezje (s šifro 142 005) se izloči del, ki se priključi k naselju Orehovica (s 

šifro 142 036). 

10. 1. 2008 

Iz naselja Žvarulje (s šifro 142 072) se izloči del, ki se priključi k naselju Medija (s 

šifro 142 033). Preostali del naselja Žvarulje (s šifro 142 072) še naprej obstaja kot 

samostojno naselje.  

25. 4. 2013  

Iz naselja Kandrše - del (s šifro 142 023) se izloči del, ki se priključi k naselju Dolgo 

Brdo pri Mlinšah (s šifro 142 012). Preostali del naselja Kandrše - del (s šifro 142 

023) še naprej obstaja kot samostojno naselje.    

14. 10. 2014 

Iz naselja Borovak pri Podkumu (s šifro 142 004) se izloči del, ki se priključi k naselju 

Podkum (s šifro 142 040). Preostali del naselja Borovak pri Podkumu (s šifro 142 

004) še naprej obstaja kot samostojno naselje.    

1. 6. 2015 

Spremenita se meji in površini med naselji Limovce (s šifro 189 005), ki je v občini 

Vransko (s šifro 189) in Blodnik (s šifro 142 001), ki je v občini Zagorje ob Savi (s 

šifro 142), 2015.   

Spremenijo se meje in površine med naselji Senožeti (s šifro 142 056), Borje (s šifro 

142 002), Šentlambert (s šifro 142 059) in Kolk (s šifro 142 025), 2021. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Jelenk (s šifro 142 020), Šentgotard (s 

šifro 142 058) in Hrastnik pri Trojanah (s šifro 142 016), 2021. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Žvarulje (s šifro 142 072) in Briše (s 

šifro 142 007), Medija (s šifro 142 033), 2021. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Ravenska vas (s šifro 142 046), 

Zagorje ob Savi (s šifro 142 068), in Dolenja vas (s šifro 142 011), 2021. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Šklendrovec (s šifro 142 060) in 

Podkum (s šifro 142 040), ki sta v občini Zagorje ob Savi (s šifro 142) ter Konjšica 

- del (s šifro 060 053), ki je v občini Litija (s šifro 060) in Završje (s šifro 129 016), 

ki je v občini Trbovlje (s šifro 129), 2021. 

Spremenita se meji in površini med naselji Kisovec (s šifro 142 024) in Loke pri 

Zagorju (s šifro 142 031), 2021. 

Spremenita se meji in površini med naselji Jablana (s šifro 142 018) in Čolnišče (s 

šifro 142 009), 2021. 

Spremenita se meji in površini med naselji Kolovrat (s šifro 142 026) in Podlipovica 

(s šifro 142 041), 2021. 

Spremenita se meji in površini med naselji Polšina (s šifro 142 042) in Orehovica (s 

šifro 142 036), 2021. 

Spremenita se meji in površini med naselji Tirna (s šifro 142 061) in Mošenik (s 

šifro 142 035), 2021. 

Spremenita se meji in površini med naselji Razbor pri Čemšeniku (s šifro 142 048) 

in Jesenovo (s šifro 142 022), 2021. 

 

 

 

144 ZREČE 

 

Naselja Zgornje Zreče (s šifro 5551 082), Spodnje Zreče (s šifro 5551 062) in Nova 

Dobrava (s šifro 5551 036) se združijo v novo samostojno naselje z imenom Zreče 

(s šifro 144 020). 

(Ur. l. SRS, št.15/80) 

Iz naselja Hudinja (s šifro 137 002) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Rogla (s šifro 144 016), preostali del naselja Hudinja (s šifro 137 

002) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 36/82) 
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Iz naselja Križevec (s šifro 144 009) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Osredek (s šifro 144 011). Preostali del naselja Križevec (s šifro 

144 009) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselij Dobrava pri Konjicah (s šifro 114 006) in Gabrovlje (s šifro 114 009) se 

izločita dela, ki se razglasita za novo samostojno naselje z imenom Dobrovlje (s šifro 

144 005). Preostala dela naselij Dobrava pri Konjicah (s šifro 114 006) in Gabrovlje 

(s šifro 114 009) še naprej obstajata kot samostojni naselji. 

(Ur. l. RS, št. 17/94) 

Naselje Koroška vas (s šifro 144 008) se preimenuje v naselje z imenom Koroška vas 

na Pohorju (s šifro 144 008). 

Naselje Loška gora (s šifro 144 010) se preimenuje v naselje z imenom Loška gora 

pri Zrečah (s šifro 144 010). 

Naselje Osredek (s šifro 144 011) se preimenuje v naselje z imenom Osredek pri 

Zrečah (s šifro 144 011). 

Naselje Skomarje (s šifro 5551 055) se razdeli na dve novi samostojni naselji, in 

sicer: Skomarje - del (s šifro 137 005) in Skomarje - del (s šifro 144 017). Naselje 

Skomarje (s šifro 5551 055 s tem preneha obstajati kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 60/94) 

Naselje Skomarje - del (s šifro 144 017) se preimenuje v naselje Skomarje (s šifro 

144 017). 

(Ur. l. RS, št. 43/98) 

Iz naselja Stranice (s šifro 144 018) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Graben (s šifro 144 021). Preostali del naselja Stranice (s šifro 144 

018) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Stranice (s šifro 144 018) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Mala gora (s šifro 144 022). Preostali del naselja Stranice (s šifro 

144 018) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Stranice (s šifro 144 018) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Polajna (s šifro 144 023). Preostali del naselja Stranice (s šifro 144 

018) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Stranice (s šifro 144 018) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Lipa (s šifro 144 024). Preostali del naselja Stranice (s šifro 144 

018) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Stranice (s šifro 144 018) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Zabork (s šifro 144 025). Preostali del naselja Stranice (s šifro 144 

018) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Stranice (s šifro 144 018) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Gornja vas (s šifro 144 026). Preostali del naselja Stranice (s šifro 

144 018) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

Iz naselja Bukovlje pri Stranicah (s šifro 144 003) se izloči del, ki se razglasi za novo 

samostojno naselje z imenom Čretvež (s šifro 144 027). Preostali del naselja Bukovlje 

pri Stranicah (s šifro 144 003) še naprej obstaja kot samostojno naselje in se 

preimenuje v naselje Bukovlje (s šifro 144 003). 

(Ur. l. RS, št. 53/98) 

Naselje Graben (s šifro 144 021) se preimenuje v naselje z imenom Spodnje Stranice 

(s šifro 144 021). 

15. 04. 1999 

Spremenita se meji in površini med naseljema Polene (s šifro 114 032) in Zreče (s 

šifro 144 020), 2004. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Vitanjsko Skomarje (s šifro 137 005) 

in Skomarje (s šifro 144 017), 2004. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Mala gora (s šifro 144 022) in 

Polajna (s šifro 144 023), 2004. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Boharina (s šifro 144 002) in Loška 

gora pri Zrečah (s šifro 144 010), 2004. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Skomarje (s šifro 144 017), ki je v 

občini Zreče (s šifro 144) in Hudinja (s šifro 137 002), ki je v občini Vitanje (s šifro 

137), 2021. 
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190 ŽALEC 

 

Naselje Zavrh pri Galiciji (s šifro 190 035) izgubi pristavek "del" zaradi ukinitve 

drugega dela naselja v sosednji občini Celje. 

(Ur. l. SRS, št. 21/82) 

Iz naselja Dobriša vas (s šifro 190 003) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Novo Celje (s šifro 190 017), preostali del naselja Dobriša vas (s 

šifro 190 003) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. SRS, št. 39/89) 

Iz naselij Gotovlje (s šifro 190 007) in Ložnica pri Žalcu (s šifro 190 014) se izločita 

dela, ki se razglasita za novo samostojno naselje z imenom Podvin (s šifro 190 022). 

Preostala dela naselij Gotovlje (s šifro 190 007) in Ložnica pri Žalcu (s šifro 190 014) 

še naprej obstajata kot samostojni naselji. 

(Ur. l. RS, št. 4/91) 

Naselje Dobrteša vas (s šifro 190 004) se v celoti priključi k naselju Šempeter v 

Savinj. dolini (s šifro 190 029) in preneha obstajati kot samostojno naselje. 

23. 12. 1999 

Iz naselja Kale (190 010) se izloči del, ki se razglasi za novo, samostojno naselje z 

imenom Grče (190 040). 

5.4.2003 

Spremenijo se meje in površine med naselji Velika Pirešica (s šifro 190 030) in 

Studence (s šifro 190 028), Petrovče (s šifro 190 019) in Dobriška vas (s šifro 190 

003), Zabukovica (s šifro 190 032) in Kasaze (s šifro 190 011), Železno (s šifro 190 

039) in Pernovo (s šifro 190 018), 2016. 

Spremenita se meji in površini med naselji Šešče pri Preboldu (s šifro 174 008), ki je 

v občini Prebold (s šifro 174) in Šempeter v Savinjski dolini (s šifro 190 029), ki je v 

občini Žalec (s šifro 190), 2016. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Podkraj (s šifro 190 020), ki je v občini 

Žalec (s šifro 190) in Črnova (s šifro 133 003), ki je v občini Velenje (s šifro 133), 

2017. 

Spremenijo se meje in površine med naselji Šempeter v Savinjski dolini (s šifro 190 

029), Spodnje Grušovlje (s šifro 190 026), Pongrac (s šifro 190 023), Spodnje Roje 

(s šifro 190 027), ki so v občini Žalec (s šifro 190) in Šešče pri Preboldu (s šifro 174 

008) ter Latkova vas (s šifro 174 003), ki sta v občini Prebold (s šifro 174), 2021. 

 

 

146 ŽELEZNIKI 

 

Iz naselja Železniki (s šifro 146 029) se izloči del, ki se razglasi za novo samostojno 

naselje z imenom Studeno (s šifro 146 020), preostali del naselja Železniki (s šifro 

146 029) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

(Ur. l. RS, št. 19/93) 

Naselje Selške Lajše (s šifro 146 016) se preimenuje v naselje Lajše (s šifro 146 

016). 

(Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/98) 

Iz naselja Golica (s šifro 146 004) se izločita dva dela. Del se priključi k naselju Ojstri 

Vrh (s šifro 146 007), del pa se razglasi za novo samostojno naselje z imenom Sv. 

Lenart (s šifro 122 064). Preostali del naselja Golica (s šifro 146 004) še naprej 

obstaja kot samostojno naselje. 

(Uradni vestnik Gorenjske, št. 36/98) 

Spremenijo se meje in površine med naselji Zali Log (s šifro 146 026) in Davča (s 

šifro 146 001), 2016. 

 

   

191 ŽETALE 
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Iz delov naselij Čermožiše (s šifro 191 001) in Nadole (s šifro 191 004) se razglasi 

novo samostojno naselje z imenom  Kupčinji Vrh (s šifro 069 011), ki je v občini 

Majšperk. Preostala dela naselij Čermožiše (s šifro 191 001) in Nadole (s šifro 191 

004) še naprej obstajata kot samostojni naselji. 

(Ur. l. SRS, št. 2/74) 

 

147 ŽIRI 

 

Naselja Dobračeva (s šifro 5553 020), Nova vas pri Žireh (s šifro 5553 092) in Stara 

vas (s šifro 5553 140) se v celoti priključijo naselju Žiri (s šifro 147 017) in s tem 

prenehajo obstajati kot samostojna naselja. 

(Ur. vestnik Gorenjske, št. 36/81) 

Iz naselja Žirovski Vrh (s šifro 147 018) se izloči del, ki se priključi naselju Račeva (s 

šifro 147 012). Preostali del naselja Žirovski Vrh (s šifro 147 018) še naprej obstaja 

kot samostojno naselje. 

(Vloga stranke na OGU Kranj, izpostava Škofja Loka št. 14/96) 

Iz naselja Fužine (s šifro 027 015), ki je v občini Gorenja vas - Poljane se izloči del, 

ki se priključi k naselju Selo (s šifro 147 014), ki je v občini Žiri, preostali del naselja 

Fužine (s šifro 027 015) še naprej obstaja kot samostojno naselje. 

23. 8. 2010 

Iz naselja Žirovnica (s šifro 036 035), ki je v občini Idrija se izloči del, ki se priključi 

k naselju Sovra (s šifro 147 015), ki je v občini Žiri, preostali del naselja Žirovnica (s 

šifro 036 035) v občini Idrija še naprej obstaja kot samostojno naselje  

23. 12. 2011 (v RPE izvedeno v aprilu 2012). 

 

192  ŽIROVNICA 

 

Spremenijo se meje in površine med naselji Breznica (s šifro 192 002) in Zabreznica 

(s šifro 192 009), 2016. 

 

193 ŽUŽEMBERK 

 

Naselje Pleševica (s šifro 193 026) se preimenuje v naselje z imenom Plešivica (s 

šifro 193 026). 

Naselje Cvibelj (s šifro 5538 020) se v celoti priključi naselju 

Žužemberk (s šifro 193 050) in s tem preneha obstajati kot samostojno naselje. 

Naselje Stranska vas (s šifro 5538 279) se v celoti priključi naselju Žužemberk (s 

šifro 193 050) in s tem preneha obstajati kot samostojno naselje.  

(Skupščinski Dolenjski list, št. 16/88) 

Spremenita se meji in površini med naseljema Boršt pri Dvoru (s šifro 193 001) in 

Srednji Lipovec (s šifro 193 037), 1999. 

Spremenita se meji in površini med naseljema  Dolnji Kot (s šifro 193 006) in 

Gornji Kot (s šifro 193 011), 1999. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Dvor (s šifro 193 009) in Vinkov Vrh 

(s šifro 193 043), 2000. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Gornji Kot (s šifro 193 011) in 

Vinkov Vrh (s šifro 193 043), 2000. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Poljane pri Žužemberku (s šifro 193 

029) in Vrh pri Križu (s šifro 193 046), 2000. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Boršt pri Dvoru (s šifro 193 001) in 

Srednji Lipovec (s šifro 193 037), 2003. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Mali Lipovec (s šifro 193 023) in 

Mačkovec pri Dvoru (s šifro 193 022), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Žužemberk (s šifro 193 050) in Zafara 

(s šifro 193 048), 2009. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Lašče (s šifro 193 019) in Klopce (s 

šifro 193 018), 2011. 

Spremenita se meji in površini med naseljema Jama pri Dvoru (s šifro 193 016) in 

Dvor (s šifro 193 009), 2011. 
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Spremenita se meji in površini med naseljema Mačkovec pri Dvoru (s šifro 193 022) 

in Sadinja vas pri Dvoru (s šifro 193 034), 2011. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


