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1. SPLOŠNO 
 

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in 
varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah. Te nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov 
(sneg, poledica, žled idr.) lahko normalno odvijanje prometa ogroženo. 
Za nemoteno izvajanje zimske službe, brez večjih zastojev prometa, je potrebno pred nastopom 
zimskih razmer pripraviti sledeče: 
 

• pripraviti operativni načrt zimske službe,  
• pripraviti in opremiti ceste z ustrezno zimsko signalizacijo,  
• postaviti snežne kole,  
• urediti dežurstvo zimske službe, 
• usposobiti udeležence v zimski službi in jih seznaniti z dolžnostmi,  
• zagotoviti zadostno količino posipnih materialov, 
• usposobiti vso potrebno mehanizacijo, opremo in specialne zimske stroje za opravljanje del v 

zimski službi,  
• organizirati ustrezen način obveščanja udeležencev v zimski službi in uporabnikov cest in  
• organizirati mesta za odlaganje snega v primeru odvoza. 

 
Zimska služba ulic, lokalnih cest in javnih poti v Občini Moravske Toplice, je  urejena s Pogodbo o 
letnem in zimskem vzdrževanju cest Občine Moravske Toplice. Vzdrževanje opravlja Čista narava 
d.o.o. v skladu z 25. členom Odloka o občinskih cestah Občine Moravske Toplice. 
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2. IZVEDBENI PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE 
 

 

2.1.  ZASNOVA 
Izvedbeni program zimske službe je izdelan v skladu z določili Zakona o javnih cestah (Ur.list RS 
29/07), ter Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja 
javnih cest (Ur.list RS 62/98) in Odlokom o kategorizacije občinskih javnih cest v Občini Moravske 
Toplice (Ur.list RS 83/2013).  
Zimska služba, oz. zimsko vzdrževanje cest je samo en segment v sklopu rednega vzdrževanja cest, 
vendar pa je zaradi izjemnih pogojev, ki nastajajo na cestah, predvsem ob poledici, snegu, sodri, 
žledu in drugih pogojih, najtežja in tudi najbolj zahtevna. Prav zaradi tega se moramo nanjo tudi 
posebej in zelo dobro pripraviti. 
Vse ukrepe v zvezi z zimsko službo je potrebno opraviti pravočasno, v skladu s Pravilnikom o vrstah 
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.  
Enako kot posipanju in odstranjevanju snega z vozišč, je potrebno pristopiti tudi k preventivnemu 
posipanju vozišč. Po končanem zimskem obdobju pa čiščenju cest z odstranjevanjem dopolnilne 
signalizacije, opreme in cestnih naprav za zimsko službo in ureditvi okolice cestišča. Nivo zimske 
službe je potrebno imeti na taki višini, da se tako gospodarska kot materialna škoda, ki sicer v vsakem 
primeru nastane, zmanjša do optimalne meje. 
 

2.2. ODSTRANJEVANJE SNEGA 

2.2.1.  ODSTRANJEVANJE SNEGA  S CESTIŠČA 

Odstranjevanje snega z voznih površin se prične takrat, ko višina snega na cestah presega 10 cm, 
vendar ne več kot 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil.  
Ceste se štejejo za prevozne tudi tedaj, ko je promet oviran zaradi ostanka snega na vozišču, vključno 
z delno snežno desko. Za preprečevanje snežne deske je zelo pomembno predhodno posipanje s 
soljo, saj je snežno desko kasneje težko ostraniti, voznikom pa povzroči precejšnje preglavice. 
 

2.2.2.  ODSTRANJEVANJE SNEGA  S PLOČNIKOV 

Odstranjevanje snega s pločnikov se prične takrat, ko višina snega presega 10 cm, vendar ne več kot 
20 cm, hoja pa je možna z ustrezno obutvijo. 
 

2.3. POLEDICA 

Poledica nastane zaradi podhladitve cestišča, nenadne vlage pri nizkih temperaturah, slane, snežne 
plohe ali ledenega dežja (žled) in predstavlja največji strošek zimske službe. 
Število akcij posipanja ni sorazmerno s številom dni s snežnimi padavinami. Največja pogostost 
poledice nastopi ob pogojih, ko je podnevi toplo (tudi sneg se topi), ponoči pa zmrzuje. Zato morajo 
pregledniki stalno opravljati nadzor nad stanjem vozišč, posebej kritičnih odsekov, ki so jim znani iz 
izkušenj. To velja predvsem za ostre krivine, večje strmine, senčne odseke, (posebej v gozdovih in ob 
vodotokih), cestne prehode preko železnice, križišča in podobno. 
Posipanje se prične izvajati takoj, ko se na cestišču zazna pojav poledice. Na cestnih odsekih, kjer se 
pogosto pojavlja poledica in je to glede na splošne značilnosti ceste posebno nevarno za promet, je 
potrebno postaviti dodatne prometne znake, kot opozorilo udeležencem v prometu. Na cestah, 
oziroma odsekih cest, kjer se poledica pojavlja pogosteje, se posipanje opravi že ob napovedi 
možnosti nastanka poledice. To velja za vse prednostne razrede. 
 



 

6 

 

2.4. MEHANIZACIJA IN OPREMA 

Mehanizacija in oprema za zimsko službo morata biti ves čas trajanja zimske službe redno 
vzdrževana in v stanju pripravljenosti. 

 

2.5. POSIPNI MATERIALI 

 SOL - za posipanje cest se uporablja morska ali kamena sol. Zadoščati mora vseh zahtevam 
glede granulometrijske sestave, dovoljene vsebnosti vlage in primesi (nečistoč). Uporablja se 
granulacija soli 0-4 mm za posip z vlečnimi in avtomatskimi posipalci, sama ali kot mešanica soli in 
gramoza v določenem razmerju. Skladišči se jo na urejenih pokritih skladiščih v razsutem stanju ali v 
vrečah.  
 DROBLJENEC - je drobljeni material iz apnenčeve kamnine, ki se pridobiva v kamnolomu 
frakcij 4-8 m. Za posipavanje asfaltnih vozišč se uporablja frakcija  4-8 mm samo ali kot mešanico s 
soljo v določenem razmerju. Skladišči se ga v pokritih skladiščih oz. v deponijah na prostem.  
Posipni materiali so ob pripravi programa zimske službe delno že na zalogi, ostali manjkajoči pa bodo 
dostavljeni pravočasno in postopno. Dostava se bo uravnavala s porabo. 
 
2.6. VODJA ZIMSKE SLUŽBE 
Vodja zimske službe v podjetju Čista narava d.o.o. je KOLOŠA Boštjan  (GSM številka 041-803-792). 
 
Vodja zimske službe opravlja naslednje naloge:  

- redno spremlja stanje in prevoznost,  
- vrši stike s predstavniki UNZ, AMZS, Centra za obveščanje in lokalnimi radijskimi postajami, ter jih 

ustno ali pisno obvešča o razmerah na cestah, 
- spremlja vremenske razmere in napovedi,  
- odreja nadzor in spremlja stanje ter prevoznost cestnih odsekov,  
- vodi evidenco o zaporah cest, prometnih nezgodah in ovirah na cestah,  
- organizira in vodi pluženje in posipanje cestnih odsekov, 
- organizira zapore cest in obvoze, ter postavitev ustrezne cestne prometne signalizacije,  
- usklajujem delo med posameznimi plužnimi in posipalnimi enotami in jih razporeja,  
- preusmerja in nadomešča vozila, stroje, opremo pri morebitnih izpadih ter organizira takojšnje 

popravilo,  
- odreja dodatno pluženje in posipanje, ter določa vrsto in način posipa,  
- v času dežurstva vodi dnevnik zimske službe, v katerega redno vpisuje vse dogodke, klice, prihode in 

odhode plužnih in posipalnih enot,  
- spremlja porabo posipnega materiala in v zvezi s tem vodi ustrezno dokumentacijo. 

 

2.7. PREGLEDNIŠKA SLUŽBA 

Pregledniška služba je organizirana na sedežu podjetja Čista narava d.o.o.  po tedenskem razporedu 
oziroma glede na ugodne vremenske razmere na domu. 
 
Preglednik  opravlja naslednje naloge:  

- redno spremlja stanje in prevoznost,  
- spremlja vremenske razmere in napovedi,  
- odreja nadzor in spremlja stanje ter prevoznost cestnih odsekov,  
- organizira in vodi pluženje in posipanje cestnih odsekov, 
- usklajujem delo med posameznimi plužnimi in posipalnimi enotami in jih razporeja,  
- preusmerja in nadomešča vozila, stroje, opremo pri morebitnih izpadih ter organizira takojšnje 

popravilo,  
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- odreja dodatno pluženje in posipanje, ter določa vrsto in način posipa,  
- v času dežurstva vodi dnevnik zimske službe, v katerega redno vpisuje vse dogodke, klice, prihode in 

odhode plužnih in posipalnih enot. 
- opravljajo tudi morebitna manjša dela za vzpostavitev varnega in tekočega prometa (ureditev 

odvodnjavanja, odstranjevanje snega in poledice ročno, popravila in nadomestitev polomljene 
prometne signalizacije).  

 

2.8. DEŽURNA SLUŽBA  

Dežurne ekipe in delavci so organizirane v sistemu pripravljenosti na domu.  
Medsebojna komunikacija se vrši preko mobilnih telefonov, ki jih imajo vsi izvajalci zimske službe, 
kakor tudi vodje. V primeru povečane stopnje pripravljenosti ali ob akcijah so v komuniciranje 
vključene vse osebe odgovorne za izvajanje zimske službe preko mobilnih telefonskih zvez. Vse 
odgovorne osebe do navedene v planu operativnega izvajanja del.  Po  določilih 102. člena Zakona o 
cestah mora upravljavec cest, o stanju in prevoznosti na cestah, če na cesti ali njenem delu ni mogoč 
varen promet vozil zaradi zimskih razmer, v roku ene ure, po elektronski poti obvestiti policijsko 
upravo, pristojni inšpekcijski organ za ceste in javnost na krajevno običajen način.  
 
 
 

3. TRAJANJE ZIMSKE SLUŽBE IN AKTIVNOSTI 
 
 
3. 1. PREDHODNE AKTIVNOSTI 
Predhodne aktivnosti trajajo od 1. oktobra do 15. novembra tekočega leta. To so pripravljalna dela, ki 
obsegajo: 
 

• izdelavo izvedbenega programa zimske službe,  
• postavitev zimske signalizacije,  
• postavitev snežnih kolov,  
• pripravo deponije za posipne materiale in 
• pripravo zimske mehanizacije. 

 
 

3.2. ZIMSKA SLUŽBA 

Zimska služba praviloma poteka od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. To je 
zakonsko določeno obdobje za izvajanje zimske službe. V tem času se zimska služba izvaja po 
izvedbenem programu z usposobljenimi ljudmi in mehanizacijo opremljeno za izvajanje zimske 
službe. 
Dejanski začetek oziroma konec zimske službe lahko nastopi tudi prej ali pozneje, kar zavisi od 
vremenskih razmer oz. vremenskih napovedi prispelih s strani Hidrometeorološkega zavoda 
Slovenije.  
Delavci Čiste narave morajo biti o dejanskem začetku izvajanja zimske službe, o mestu, načinu in 
pripravljenosti na izvedbo obveščeni najmanj 12 ur pred pričetkom z objavo na razglasni deski na 
sedežu podjetja, z SMS sporočilom na njihove osebne in službene telefona ali preko telefonskega 
klica.  
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Čas trajanja pripravljenosti je odvisen od zimskih razmer in se lahko ob izboljšanju vremenskih razmer 
prekine.  
V primeru izrednih pogojev so dolžni sodelovati vsi delavci, tudi tisti, ki niso v dežurni službi in 
pripravljenosti na domu.  
 
 

3.3. KASNEJŠE AKTIVNOST 

Kasnejše aktivnosti se bodo izvajale po končani zimski službi, to je od 15. marca naslednjega leta 
dalje. Te aktivnosti so predvsem: 
 

• odstranitev zimske prometne signalizacije,  
• odstranitev snežnih kolov,  
• remont in konzerviranje zimske mehanizacije in 
• odstranitev posipnega materiala s cestišč in pločnikov. 

 
 
 
 

4. PLUŽENJE CEST PO PREDNOSTNIH RAZREDIH 
 
 
Na podlagi sprejetega Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega 
vzdrževanja javnih cest se ceste, oziroma prednost vzdrževanja posameznih cest deli v šest 
prednostnih razredov glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske 
razmere in krajevne potrebe. Ker vzdržujemo samo lokalne ceste, krajevne ceste in javne poti v 
Občini Moravske Toplice, ceste delimo v štiri razrede in sicer: 
 
  

Razred Vrsta ceste Prevoznost Sneženje Močno sneženje 
III. Ostale regionalne 

ceste, pomembnejše 
lokalne ceste, zbirne 
mestne ceste 

Od 5. do 20. ure Zagotoviti prevoznost; možni 
zastoji do 2 ur, predvsem med 
20. in 5. uro 

Zagotoviti prevoznost (pri 
večpasovnicah vsaj enega 
voznega pasu), možni zastoji 
predvsem med 20. in 5. uro 

IV. Ostale lokalne ceste, 
mestne in krajevne 
ceste 

Od 7.do 20. ure, 
upoštevati 
krajevne 
potrebe 

Zagotoviti prevoznost; možni 
krajši zastoji 

Zagotoviti prevoznost; možni 
zastoji do enega dne 

V. Javne poti, parkirišča, 
kolesarske povezave 

Upoštevati 
krajevne 
potrebe 

Zagotoviti prevoznost; možni 
zastoji do enega dne 

Zagotoviti prevoznost; možni 
večdnevni zastoji 

VI. Ceste, ki se v zimskih 
razmerah zaprejo 

   

 
 
Opomba k tabeli: 
 
Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega ne presega 15 cm, promet pa je možen z 
uporabo zimske opreme vozil. 
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Pri odstranjevanju snega upoštevamo prioritete določene v izvedbenem programu zimske službe. 
Sneg se odstrani praviloma v 48 urah po prenehanju sneženja s cest po prednostnem vrstnem redu. 
Ceste se štejejo za prevozne tudi tedaj, če je promet oviran zaradi ostanka snega na vozišču, vključno 
z delno snežno desko in uporabo zimske opreme (snežne verige).  
 
V obdobju močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno 
zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni možno odpraviti 
z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi. 
 
SEZNAM CEST PO PREDNOSTNIH RAZREDIH 
 4.1. III. PREDNOSTNI RAZRED 
 

ZAP ODSEK OPIS ODSEKA DOLŽ. ODS. - m IVRC. OPIS 

1.  010033 Bogojina-Motvarjevci 7.366 Lokalna cesta 

2.  010034 Bukovnica-Bukovniško j.-Dobrovnik 1.174 Lokalna cesta 

3.  010036 Gančani-Ivanci-Bogojina 1.235 Lokalna cesta 

4.  265011 Noršinci-Martjanci 2.176 Lokalna cesta 

5.  265031 Tešanovci-Mlajtinci 1.852 Lokalna cesta 

6.  265041 Filovci-Renkovci 2.940 Lokalna cesta 

7.  265051 M. Toplice-Fokovci 6.085 Lokalna cesta 

8.  265061 Tešanovci-Selo 7.114 Lokalna cesta 

9.  265071 Bogojina-Vučja Gomila 4.280 Lokalna cesta 

10.  265081 Tešanovci-Gornji Moravci 3.515 Lokalna cesta 

11.  265091 Sebeborci-Krnci-Bokrači 3.611 Lokalna cesta 

12.  265101 Sebeborci-odsek Krnci 997 Lokalna cesta 

13.  265102 Odsek Krnci-Bokrači 1.216 Lokalna cesta 

14.  265111 Sebeborci-Bedenik-Kančevci 5.991 Lokalna cesta 

15.  265121 Fokovci-Kančevci 3.827 Lokalna cesta 

16.  265141 Kukeč-Ivanovci 2.338 Lokalna cesta 

17.  265151 Selo-Motvarjevci 5.540 Lokalna cesta 

18.  265171 Fokovci-Ratkovci 2.803 Lokalna cesta 

19.  265181 Prosenjakovci-Ivanjševci 5.529 Lokalna cesta 

20.  265182 Ivanjševci-Ratkovci 3.761 Lokalna cesta 

21.  265191 Berkovci-Križevci 4.968 Lokalna cesta 

22.  265211 Sebeborci-Lapovec 2.313 Lokalna cesta 

23.  265221 Martjanci-Fokovci 5.533 Lokalna cesta 

24.  269071 Murska Sobota-Noršinci-Ivanci 6.212 Lokalna cesta 

25.  333071 Mačkovci-Šalamenci- Puconci 149 Lokalna cesta 

26.  765511 Sebeborci-R3 725 398 Javna pot 

27.  765512 Sebeborci 44 86 Javna pot 

   93.009  
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4.2. IV. PREDNOSTNI RAZRED 
 

ZAP ODSEK OPIS  DOLŽ. ODS. - 
m 

IVRC. OPIS 

1. 265341 Delavska ulica 444 Krajevna cesta 

2. 265351 Levstikova ulica 526 Krajevna cesta 

3. 265361 Ulica ob igrišču 206 Krajevna cesta 

4. 265371 Kratka ulica 240 Krajevna cesta 

5. 265381 Ulica Na bregu 708 Krajevna cesta 

6. 265391 Kranjčeva ulica 118 Krajevna cesta 
7. 265401 Dolga ulica 363 Krajevna cesta 

8. 265411 Lešče I 359 Krajevna cesta 

9. 265412 Lešče II 213 Krajevna cesta 

10. 765291  Martjanci-Rimska čarda 300 Javna pot 

11. 766751 Martjanci-skozi vas 325 Javna pot 

12. 766752 Martjanci-Martjanski potok 248 Javna pot 

13. 766753 Martjanci-vzhod 182 Javna pot 

14. 766754 Martjanci 58 d 157 Javna pot 

15. 766755 Martjanci 93 k 260 Javna pot 

16. 766761 M.Toplice-hotel Ajda 276 Javna pot 

17. 766762 M.Toplice-cesta do kampa 936 Javna pot 

  SKUPAJ 5.861  

 
 

4.3 V. PREDNOSTNI RAZRED 
 
Javne poti, pločniki, avtobusne postaje in ostale javne površine, ki so večjega pomena se očistijo v 
24 urah po končanem sneženju, oziroma v najkrajšem možnem času. 
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5. SEZNAM PLUŽENJA IN POSIPANJA 
 

5.1. SEZNAM MEHANIZACIJE 

Št. Znamka Reg.št. Priključek 
1. Mercedes AROCS 1830 MS FE-456 Posipalec SHMIDT in plug  
2. Mercedes ACTROS 2644 MS R1-921 Posipalec EPOKE in plug 
3. Traktor JOHN DEERE MS GR-064 Posipalec in plug 
4. FORD  MS ZE-283 Ročno posipanje 
5. IVECO MS SN-402 Ročno posipanje 
6. CITROËN JUMPER MS NP-908 Ročno posipanje 
7. JOHN DEERE MS GR-064 Plug in posipalec 
8. ROVOKOPAČ - JCB  Rovokopač 

 
 
5.2. SEZNAM PLUŽENJA IN POSIPANJA PO VOZILIH 
 
Št. Vozilo Relacija km
1. Mercedes AROCS 1830 

MS FE-456 
 
Šofer: 
Grabar Miro 
Lovrenčec Stanko 
 
Spremljevalec: 
Maitz Jože 

LC 010033 Bogojina-Motvarjevci 
LC 010034 Bukovnica-Bukovniško j.-Dobrovnik 
LC 010036 Gančani-Ivanci-Bogojina 
LC 265041 Filovci-Renkovci 
LC 265051 M.Toplice-Fokovci 
LC 265061 Tešanovci-Selo 
LC 265071 Bogojina-Vučja Gomila 
LC 265081 Tešanovci-Gornji Moravci 
LC 265171 Fokovci-Ratkovci 
LC 269071 Murska Sobota-Noršinci-Ivanci 
LK 265341 Delavska ulica 
LK 265351 Levstikova ulica 
LK 365361 Ulica ob igrišču 
LK 265371 Kratka ulica 
LK 265381 Ulica na bregu 
LK 265391 Kranjčeva ulica 
LK 265401 Dolga ulica 
LK 265411 Lešče I 
LK 265412 Lešče II 
JP  765291 Martjanci-Rimska čarda 
JP  766751 Martjanci-skozi vas 
JP  766752 Martjanci-Martjanski potok 
JP  766753 Martjanci-vzhod 
JP  766754 Martjanci 58d 
JP  766755 Martjanci 93 k 
JP  766761 M.Toplice-hotel Ajda 
JP  766762 M.Toplice-cesta do kampa 

7.366
1.174
1.235

2.940
6.085

7.114
4.280
3.515

2.803
6.212

444
526
206
240
708
118

363
359
213

300
325
248
182
157

260
276
936

48.115
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2. Mercedes ACTROS 2644 
MS R1-921 
 
Šofer: 
Papič Bojan 
Lovrenčec Stanko 
 
Spremljevalec: 
Kalamar Dejan 

LC  265011 Noršinci-Martjanci 
LC  265031 Tešanovci-Mlajtinci 
LC  265091 Sebeborci-Krnci-Bokrači 
LC  265101 Sebeborci-odsek Krnci 
LC  265102 Odsek Krnci-Bokrači 
LC  265111 Sebeborci-Bedenik -Kančevci 
LC  265121 Fokovci-Kančevci 
LC  265141 Kukeč-Ivanovci 
LC  265151 Benedikt-Kančevci 
LC  265181 Prosenjakovci-Ivanjševci 
LC  265182 Ivanjševci-Ratkovci 
LC  265191 Berkovci-Križevci 
LC  265211 Sebeborci-Lapovec 
LC  333071 Mačkovci-Puconci  
JP  765511 Sebeborci-R3 725 
JP  765512 Sebeborci 44 

2.176
1.852
3.611
997

1.216
5.991
3.827
2.338
5.540
5.529
3.761

4.968
2.313

149
398

86
44.752

 
 
3. TRAKTOR JOHN DEERE 

MS GR-064 
Škraban Simon 

PLUŽENJE IN POSIP 

 
 
4. IVECO  

MS SN-402 
Herceg Tibor 

 INTERVENTNI ROČNI POSIP 

 
 
5. FORD 

MS ZE-283 
Pocak Marjan 

 INTERVENTNI ROČNI POSIP 

 
 
6. CITROËN JUMPER 

MS NP-908 
Podlesek Janez 

INTERVENTNI ROČNI POSIP 

 
 
7. ROVOKOPAČ -JCB 

Maitz Jožef 
INTERVENTNO PLUŽENJE  
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6.  OBVEŠČANJE 
 
 
Vse aktivnosti v zimski službi na območju občine Moravske Toplice, se izvajajo iz sedeža 
podjetja v Tešanovcih 20, 9226 Moravske Toplice, tel. 02 / 538 16 10 oz. od doma. 
 
 
TELEFONSKE ŠTEVILKE ODGOVORNIH DELAVCEV ČISTA NARAVA d.o.o.: 
 
Priimek in ime Naziv Telefon GSM 
KOLOŠA Boštjan VODJA ZIMSKE SLUŽBE  041/803 792 
FEHER Ladislav PREGLEDNIK  051/682 347 
TRAJBARIČ Jožef PREGLEDNIK    051/682 347 
MARJANOVIĆ Mile PREGLEDNIK  051/682 347 
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Seznam delavcev podjetja Čista narava  vključenih v zimsko službi in seznanjenih z Izvedbenim 
programom zimske službe na občinskih cestah v Občini Moravske Toplice 2018/2019  in 2019/2020. 
 
 
 
 

ZŠ. Priimek in ime datum podpis 

1. 
CAR 
Vojko  

2. 
 

CASAR 
Benjamin  

3. 
 

FUJS 
Damir  

4. 
FICKO     
Matej     

5. 
FEHER     
Ladislav     

6. 
GRABAR      
Miroslav     

7. 
HERCEG        
Tibor 

    
    

8. 
KALAMAR 
Dejan  

9. 
KOLOŠA      
Boštjan     

10. 
LANJŠČEK     
Vladimir     

11. 
LOVRENČEC     
Stanko     

12. 
MARJANOVIČ     
Mile     

13. MAITZ     

 
Jožef     

14. 
MERIČNJAK  
Simon  

15. 
PAPIČ         
Bojan     

16. 
POCAK  
Marjan 

 
 

17. 
PODLESEK 
Janez 

    

    
18. PUHAN 

 
 

Marija 
 

19. 
ŠKRABAN 
Simon 

    
    

20. 
ŠTEVANČEC      
Andrej     

21. 
TRAJBARIČ      
Jožef     

22. 
VRATAR      
Ludvik     


