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OBČINSKI SVET 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 
 

ZADEVA: 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

DOLOČITVI IN IMENOVANJU ULIC IN CEST V NASELJU RADLJE OB 

DRAVI – skrajšan postopek 

 

PREDLAGATELJ: mag. Alan BUKOVNIK, župan 

 

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi, Urad za splošne 

zadeve in razvoj 

 

POROČEVALEC: Robert POTNIK, predsednik Odbora za prostorsko planiranje, 

komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne 

dediščine  

Maja KOŠIR, višja svetovalka 

 

PREDLOG 

OBRAVNAVAL: 

 

Odbor za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, 

varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine 

Statutarno-pravna komisija 

 

PRAVNA PODLAGA: 

 

 

 

 

Zakon o določanju območij ter imenovanju in označevanju 

naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) 

Pravilnik o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, 

določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in 

stavb (Uradni list RS, 76/08) in  

Statut Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/2016, 35/2017, 

11/2019) 

Odlok o določitvi in imenovanju ulic  in cest v naselju Radlje ob 

Dravi (MUV, 1980) 

  

OCENA STANJA:  Odlok o določitvi in imenovanju ulic  in cest v naselju Radlje ob 

Dravi je bil sprejet leta 1980.  

 

RAZLOGI ZA SPREJEM: Cilj in namen sprejema odloka je izvesti spremembo oz. 

vzpostaviti nov ulični sistem, s poimenovanjem nove ulice v 

naselju Radlje ob Dravi »Trg Jožefa Gomboca«. 

 

OBRAZLOŽITEV:  Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na 16. redni seji sprejel 

predlog imenovanja nove ulice v naselju Radlje ob Dravi po 

Jožefu Gombocu kot »Trg Jožefa Gomboca«. 

 



Za postopek spremembe uličnega sistema je bil dne 20.4.2021 

sprejet Elaborat za vzpostavitev oz. spremembe uličnega 

sistema, ki sestavlja grafični prikaz poteka ulic na območju 

naselja ter predlog imena ulice. 

 

S strani Ministrstva za okolje in prostor, Geodetske uprave 

Republike Slovenije (v nadaljevanju: GURS), smo pridobili: 

1. Mnenje glede imenovanja ulice, z dne 19.5.2021 

(pozitivno mnenje k predlaganemu imenovanju ulice z 

imenom Trg Jožefa Gomboca v naselju Radlje ob Dravi); 

2. Potrdilo z dne 19.5.2021, da v naselju Radlje ob Dravi v 

občini Radlje ob Dravi ni ulice z imenom Trg Jožefa 

Gomboca. 

 

S strani Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen je bilo dne 

21.5.2021 izdano Mnenje o ustreznosti predlaganega 

poimenovanja ulice. 

 

Na spletni strani občine je bilo objavljeno predhodno 

posvetovanje z osebami na območju, na katero se spremembe 

nanašajo, vendar ni bila prejeta nobena pripomba, mnenje, 

vprašanje,… 

 

V veljavnem Odloku o določitvi in imenovanju ulic in cest v 

naselju Radlje ob Dravi se v 1. členu doda točka: 

»23. TRG JOŽEFA GOMBOCA, ki poteka od križišča z Mariborsko 

cesto ter križišča s Partizansko ulico.« 

 

Po sprejemu predlaganega odloka na seji Občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi bo le-ta objavljen v Medobčinskem 

uradnem vestniku. Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi bo 

v roku 3 dni od objave obvestila GURS. 30 dni po veljavnosti 

odloka pa bo GURS evidentirala spremembo podatkov v 

registru prostorskih enot. 

 

 

MNENJE STROKOVNE 

SLUŽBE: 

 

 

Gradivo so pripravile strokovne službe občine. 

 

V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Radlje ob 

Dravi lahko Občinski svet na obrazložen predlog predlagatelja 

odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi odlokov ali drugih 

aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem postopku, če gre za manj 

zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov.   

Ker so predlagane spremembe  in dopolnitve Odloka  

namenjene pravno urejenemu reševanju situacij tehnične 

narave in kot taka predstavlja pravno podlago Geodetski 

upravi RS za izvajanje številčenja stavb, se predlaga obravnava 

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi in 

imenovanju ulic in cest v naselju Radlje ob Dravi po skrajšanem 

postopku. 

 



OCENA FINANČNIH 

POSLEDIC: 

S poimenovanjem nove ulice v naselju Radlje ob Dravi bodo 

nastale neposredne finančne posledice za osebe, ki imajo na 

območju na katerega se spremembe nanašajo, prijavljeno 

stalno prebivališče in pravne osebe zasebnega in javnega 

prava, ki imajo na tem območju sedež. Le-te same zagotavljajo 

finančna sredstva za kritje stroške zamenjave dokumentov oz. 

listin v zvezi s poslovanjem. 

 

Primer ocene stroškov:  

 

Stroški za zamenjavo osebnih dokumentov na osebo so 

naslednji: vozniško dovoljenje 7,81 EUR, osebna izkaznica 9,26 

EUR, potni list 28,00 EUR, prometno dovoljenje 5,84 EUR. 

Navedene vrednosti stroškov so znižane, saj so občani pri 

menjavi veljavnih osebnih dokumentov upravičeni do oprostitve 

plačila stroškov upravnih taks.  

 

Zamenjava tablic hišnih številk: Strošek zamenjave tablice hišne 

številke znaša 18,30 EUR na tablico. 

 

 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Predlog Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi in imenovanju 

ulic in cest v naselju Radlje ob Dravi v predlagani vsebini. 
 

 

Pripravila: 

Maja KOŠIR, višja svetovalka 

 

Pregledala: 

mag. Katja BURJA KOTNIK, Vodja Urada za splošne zadeve in razvoj 

 
 

              mag. Alan BUKOVNIK 

              ŽUPAN 

 
 

 

 

 

Priloge: 

 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odlok o določitvi in imenovanju ulic  in 

cest v naselju Radlje ob Dravi; 

 Odlok o določitvi in imenovanju ulic  in cest v naselju Radlje ob Dravi (MUV, 1980); 

 Elaborat, z dne 20.4.2021; 

 Mnenje GURS, z dne 19.5.2021 (pozitivno mnenje k predlaganemu imenovanju ulice z 

imenom Trg Jožefa Gomboca v naselju Radlje ob Dravi); 

 Potrdilo z dne 19.5.2021, da v naselju Radlje ob Dravi v občini Radlje ob Dravi ni ulice z 

imenom Trg Jožefa Gomboca. 

 Mnenje Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen, o ustreznosti predlaganega 

poimenovanja ulice, z dne 21.5.2021; 

 Stališče Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter 

naravne in kulturne dediščine (bo posredovano po seji odbora). 



Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 

ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine 

Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/2016, 35/2017, 11/2019) ter v skladu z določili Zakona 

o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni 

list RS, št. 25/08) in Pravilnika o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, 

določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb (Uradni list RS, 

76/08) je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na ___. redni seji, dne _____________, 

sprejel  

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o določitvi in imenovanju ulic in cest v naselju Radlje ob Dravi 

 

1. člen  

S tem odlokom se spremeni in dopolnjuje Odlok o določitvi in imenovanju ulic in 

cest v naselju Radlje ob Dravi (MUV, 23.6.1980), v nadaljevanju: Odlok. 

 

2. člen 

Dopolni se 1. člen Odloka, tako da se doda zadnji odstavek: 

»23. TRG JOŽEFA GOMBOCA, ki poteka od križišča z Mariborsko cesto ter križišča s 

Partizansko ulico.« 

3. člen 

Ostala določila Odloka o določitvi in imenovanju ulic in cest v naselju Radlje ob 

Dravi (MUV, 23.6.1980) ostajajo nespremenjena. 

4.  člen 

Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.  

 

Številka: 031-0001/2021 

Datum: ______________ 

 

Župan Občine Radlje ob Dravi 

mag. Alan BUKOVNIK 




























