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Kidricevo • Prostorsko namovanje bo obCina urejala sarna 

zaposlili SO obcinsko urbanistko 
Skupna obeinska uprava (sou) oblin Spodnjega Podravja za lokalne skupnosti vregiji izvaja vee nalog s 
podroCij urejanja prostora, varstva okoya in prometa. Organizirani so tudi redarska, inSpekcijska, pravna in 
revizijska sluwa ter raeunovodstvo. 

Obcine dejavnosti, ki jih izvaja 
skupna uprava, koristijo razlicno. 
Zato je tudi razlicen njihov strosek 
sofinanciranja. Obcina Kidricevo, 
druga najvecja v regiji, je za dejav
nost sou Spodnje Podravje letno 
namenjala okoli 40.000 evrov. 
Se enkrat toliko je k temu znesku 
primaknila drZava, ki financira prib
lizno polovieo stro~kov delovanja 
sou. Z novim letom so se v Kidri
cevem odlocili, da bodo postopke 
prostorskega nacrtovanja izvajali 
z lastnim kadrom. Zaposlili so ob
cinsko urbanistko Ksenijo Sagadin, 
magistrieo inzenirko arhitekture. 
Opravljena ima izpita za poobla~
cenega arhitekta in obeinskega ur
banista. "Obeina je 5 tem pridobila 
hitrejsi, f1eksibilnejsi in boljsi servis 
zaobcane. Raeunamo, da bomo 
postopke, povezane z obcinskimi 
prostorskimi nacrti (OPN), izvajali 
hitreje. S to potezo smo se pribliza
Ii obcanom, ki lahko sedaj nekatera 
potrdila, ki 56 jih prej dobili na se
dezu SOU na Ptuju, dobijo na sede-

Ksenija Sagadin, kidriCevska obCinska urhanistka 

zu Obcine Kidricevo. To so potrdila 
o namenski rabi zemljisc in lokacij
ska informacija. V skladu z novo 
zakonodajo lahko sedaj na na~i ob
cini uredijo lokacijskopreveritev, 

Vkljucevali bodo tudi zunanje 
izvajalce 

Zupan Anton L~skovar in direktor obCinske uprave Damjan 
Napast poudarjata, da bode veCino dela pri pripravi OPN izvedli 
sami v okviru uprave in z novo zaposleno urbanistko, :?Unanje 
izvajalce bodo vkYucevali po potrebi, predvsem za pripravo 
strokovnih podlag, kot so presoje vplivov na okoYe, hidroloSke 
Studije ... "Najemali bomo izvajalce za strokovne podlage,ki 
zahtevajo specifiena znanja. Osnovno spreminjanje tekstualnega 
dela OPN, osnovne strokovne podlage, podatke 0 poselitvah in 
arhitektumih znacajih pokrajine bomo pripravYali sami. " 

Kot so navedli v vodstvu obCine Kidricevo, bo sou Spodnje 
Podravje za ryih v prihodnje Se vedno izvajala naloge s podroCij 
ravnanja s komunalnimi odpadki, medobCinske inSpekcije in 
redarstva, skupne notranje revizijske ter pravne sluzve. 

za potrebe pridobivanja gradbenih 
dovoljenj izdajamo potrdila skla
dnosti 5 prostorskim aktom. Urba
nistka je pri nas zaposlena za polni 
delovni cas. Z njeno prisotnostjo 
se lahko na potrebe, pobude in 
vloge obeanov odzivamo hitreje," 
je povedal direktor kidricevske ob
cinske uprave Damjan Napast. 

Zupan: "Odlocitev 
smotrna z 
organizacijskega 
vidika44 

Zupan Anton Leskovar je dodal, 
da se jim zaposlitev obcinske urba
nistke izplaca tudi po ekonomski 
plati. "Doslej smo za prostorsko 
nacrtovanje SOU letno placevali 
okoli 8.000 evrov, v upravi obcine 
Kidricevo sta bila 5 tem podrocjem 
kar preeej zaposlena tudi dva nasa 
sodelavea. Po novem imamo za te 
naloge zaposleno enD usluzbenko, 

nekaj malega se bo v postopke 
sicer se vedno vkljuceval direktor 
uprave Napast. Prej je bilo tako, 
da je vecina postopkov lezala na 
njegovih ramenih, sedaj bo tega 
dela preeej razbremenjen. Nacrtu
jemo, da bomo v prihodnje hkrati 
peljali vee postopkov OPN-jev. Prvi 
bo v koneni fazi sprejemanja, drugi 
v fazi jayne razgmitve, tretji v za
cetni fazi sprejemanja pobud ... 
Za ta~no dinamiko dela in hitrejsi 
tempo je dobro, da imamo v svoji 
hisi za to usposobljenega in odgo
vomega cloveka. · Raeunamo, da 
postopki posameznih OPN-jev ne 
bi smeli trajati vee kot dYe leti. Pod 
okriljem SOU smo prvi OPN spre
jemali sed em let, drugega bomo 
sedaj koneali v eetrtem letu. V teku 
imamo ze,tudi naslednjega, ki je 
pred javno razgmitvijo (za poslov
no eono Stmisee). Za letos naertu
jemo, da bi odprli se enega, ki bo 
odprt za pobude sirse javnosti." 

MoJca Zemljarlc 
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Tmovska vas. Obeina odkupila Kimovo hiSo 

Ena od moznostije 
ureditev parka 
Kaj storiti z nepremienino, ki zdaj zaradi dotrajanosti 
kazi podobo Tmovske vasi, se bo vodstvo obCine odloCilo 
po izdelavi idejnih naCrtov. 

Foto:SD 

HiSo med obansko stavbo in cerkvijo; v kateri je hila nekoc proo trgovi
na v T movski vast, bo odkupila obCina in najbri poruSila. 

V tmovskem proraeunu za leta 2019 so rezervirana sredstva za na
kup nepremienine v sredi~c(j Tmovske vasi, bolj znane kot Kimova 
hisa. Gre za zemlji~ce v xelikosti slabih 2000 m2 metrov, na katerem 
stoji stavba iz leta 1885, razdeljena na stanovanjski in poslovni del. 
Dozivela je ze boljse lase, saj je bila nekol v njej prva vaska trgovina. 
Zaradi svoje dotrajanosti danes kazi obcinsko sredisee, ki zadnja leta 
dobiva novo, sodobnej~o podobo, in pray zato je padla ideja 0 odku
pu. Lastnik je v prodajo privolil po dolgotrajnih pogajanjih, slednjic so 
.se dogovorili za kupnino v visini dobrih 80.000 evrov. Kupnino bo ob
eina izplacala do 31. maja. 

»Res je, da ne gre za malo denarja, govorimo pa 0 pomembni loka
eiji v samem srediscu naselja, zato sem preprican, da nalozba ne bo 
zgre~ena. Predlogov, kaj storiti z nepremienino, je vee, 0 vseh se ne 
zelim govoriti, bomo pa naredili idejne studije in se potem odloeili. Za 
zdaj je najbolj realna rusitev objekta in izgradnja prostora za druzenje, 
preostali del pareele pa bi lahko uredili v park, ki nam v srediscu pri
manjkuje,« je povedal zupan Alojz Benko. 
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