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JOŠKO NOVAK
IRENA LEPOŠA

hvala za štiri leta uspešnega sodelovanja. V tem času smo na ravni cele
občine izgradili 70 kilometrov nove infrastrukture (ceste, kanalizacijo,
vodovode, itd.) in uresničili investicije v skupni vrednosti 30 milijonov
EUR, od tega 15 milijonov EUR iz nepovratnih sredstev.
Uvedli smo princip enakomernosti razvoja krajevnih skupnosti in tudi v
vaši krajevni skupnosti je bilo izvedenih precej projektov. Tako želimo
tudi nadaljevati.
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Vsem krajankam in krajanom ter članom sveta krajevne skupnosti se
iskreno zahvaljujem. Brez vaše pomoči in podpore ne bi bilo rezultatov.
Z željo po dobrem sodelovanju tudi v prihodnje, vas prijazno
pozdravljamo in prosimo za podporo na volitvah 5. oktobra 2014.
Kandidatka za županjo, mag. Olga Karba
in neodvisna lista Olge Karba

120 let PGD

zbor krajanov

KS cezanjevci
Branoslavci, Cezanjevci, Vidanovci, Vogričevci, Zgornji Kamenščak

dogodki v ks cezanjevci

 Prenovljen gasilski dom v Cezanjevcih
 Bivalna enota za potrebe šole

Izvedeno
Izvedeno
Izvedeno
Izvedeno

Svečana seja

Skupščina Gasilske
zveze Branoslavci

postavitev temeljnega kamna za OŠ

 Zamenjava strešne kritine na bloku v Cezanjevcih
 Ureditev postajališča za otroke v Vogričevcih

 Zamenjava strešne kritine na telovadnici Osnovne šole Janka Ribiča
 Otroška igrala v Cezanjevcih

 Obnova pokopališča z mrliško vežico

 Obnova spomenika Janka Ribiča v Cezanjevcih
 Projektna dokumentacija za nov vrtec

V sklopu projekta sistema C

Izvedeno

 Vodovod Branek v skupni dolžini 1.281 m

cicibaniada

Konkretne

predstavitev proračuna

obljube

za

KS

Spominska slovesnost

cezanjevci

 Izgradnja vrtca (že izdan sklep o izbiri izvajalca).
 Izgradnja pločnika od stare šole do vrtca.
 Izgradnja šole ter športne dvorane.
 Izgradnja cevovoda Branek in cevovoda za VH Branek

(že podpisana pogodba).

 Vodovod do vodohrana VH Branek v skupni dolžini 572 m

v t e k u Sklep o izbiri izvajalca za izgradnjo vrtca

Igrala v Cezanjevcih

Gasilski dom

Prikaz nove osnovne šole

Nova streha na bloku

Nova streha na bloku

