
Na podlagi 1. odstavka 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in 
označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) in 15. člena Statuta Občine 
Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine 
Šentjur na 10. redni seji dne 20. decembra 2011 sprejel 
 
 
 

Odlok o spremembah Odloka o določitvi in imenovanju ulic  
in cest na območju Občine Šentjur  

 
 

1. člen 
 

Spremeni in dopolni se 1. člen Odloka o določitvi in imenovanju ulic in cest na območju 
Občine Šentjur (Uradni list SRS, št. 14/84, 5/85 in Uradni list RS, št. 12/90, 33/92 in 62/11) 
tako, da se glasi:  
 

»1. člen 
 

V naselju Šentjur se imenujejo naslednje ulice:  
- Ulica Dušana Kvedra, 
- Mestni trg, 
- Cesta Leona Dobrotinška, 
- Cesta kozjanskega odreda, 
- Ljubljanska cesta, 
- Cesta na kmetijsko šolo, 
- Ulica Franja Malgaja, 
- Ulica drugega bataljona, 
- Cesta Valentina Orožna, 
- Ulica skladateljev Ipavcev, 
- Pod rebrami, 
- Cesta Miloša Zidanška, 
- Na lipico, 
- Pešnica, 
- Ulica talcev, 
- Pod vrbco, 
- Ulica A. M. Slomška, 
- Na tičnico, 
- Ulica Franja Vrunča, 
- Prešernova ulica, 
- Na razgled, 
- Ulica I. celjske čete, 
- Ulica Matije Gubca, 
- Ulica Toneta Seliškarja, 
- Ulica Blaža Kocena, 
- Ulica Tončke Čečeve, 
- Kolodvorska ulica, 
- Trubarjeva ulica, 
- Cesta pod Rifnikom, 
- Cankarjeva ulica, 
- Gajstova pot, 
- Jerinova ulica, 
- Maistrova ulica, 
- Vrtna ulica, 
- Cesta na brdo, 
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- Ulica Franja Žagarja, 
- Svetinova ulica, 
- Romihova ulica, 
- Drofenikova ulica, 
- Liškova ulica, 
- Črnoliška ulica, 
- Cvetna ulica, 
- Prijateljeva ulica, 
- Poljska ulica, 
- Goriška ulica, 
- Pod gozdom, 
- Tartinijeva ulica, 
- Aškerčeva ulica, 
- Leskovškova ulica, 
- Delavska ulica, 
- Lahova ulica, 
- Sončna ulica, 
- Cesta na Rifnik, 
- Ilirska ulica, 
- Lepa pot, 
- Gregorčičeva ulica, 
- Pod Resevno, 
- Cesta na grad, 
- Na Livadi, 
- Benjaminova ulica, 
- Industrijska ulica, 
- Obrtna ulica, 
- Lesna ulica, 
- Zvezdna ulica, 
- Ripšlova ulica,  
- Cesta na Goro.« 
 

 
 

2. člen 
 
Spremembe priloge s prikazom poteka ulic so razvidne iz grafičnih prilog Elaborata za 
preoblikovanje uličnega sistema v naselju Šentjur v delu Ceste na brdo in naselja Hruševec 
št. 031-0004/2011- 2  in iz grafičnih prilog Elaboratov za določitev poteka novih ulic št. 031-
0004/2011- 1, 3, 4, 5, 6,  ki so priloga in sestavni del tega odloka. Priloga se kot sestavni del 
odloka objavi na spletni strani Občine Šentjur.  
 

3. člen 
 

Stroški pridobitve novih tablic z oznako hišne številke in stroški njihove namestitve bremenijo 
lastnike stavb oziroma upravnike stavb. 
 
Stroški pridobitve oziroma zamenjave osebnih dokumentov ali listin v zvezi s poslovanjem 
udeleženih oseb, bremenijo posameznike, ki bodo imeli ali imajo prijavljeno stalno 
prebivališče na tem območju in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem 
območju sedež.   
 
Stroški zamenjave osebnih dokumentov občanov, ki se jim spreminja naslov samo na 
podlagi uvedenih novih poimenovanj ulic in sicer v Ripšlovi ulici in Cesti na Goro in imajo 
prijavljeno stalno prebivališče na tem območju, bremenijo občino. 
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4. člen 
 
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
Številka: 031-0004/2011 
Šentjur, 20. december 2011 
                                                                                                                 Župan,  
                                                                                                       mag. Marko Diaci 

 

 

 

 

 

 


