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Spoštovane občanke in občani!

SREcANJA S KRAJANI PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

Spoznali ste me.

s kandidatko za zupanjo, kandidati za clane sveta obcinskega

Držim besedo in povezujem ljudi dobrega srca in
poštenih namer.

sveta in svete krajevne skupnosti

Ne pristajam na špekulacije.

sobota, 20. 9. ob 17.00
Srečanje vseh kandidatov in simpatizerjev na CVENU.

v

Nisem se in se tudi ne bom spremenila po volitvah.
Hvala, ker sem smela biti vaša županja.
Če mi ponovno zaupate to nalogo, zaupajte tudi
moji novi, neobremenjeni in neodvisni listi, s katero
bomo delali vse to kar piše na letaku in mnogo več.
Veselim se dobrega dela, ki je pred nami in
neomajano verjamem v vas ter našo občino.
mag. Olga Karba

Dodatne usmeritve

v

v

ponedeljek, 22. 9. ob 16.30
KS Radoslavci v gasilskem domu v Radoslavcih.
torek, 23. 9. ob 18.00
KS Mala Nedelja v kulturnem domu v Mali Nedelji.

v

petek, 26. 9. ob 18.00
KS Železne dveri v gasilskem domu v Radomerju.
ponedeljek, 29. 9. ob 17.00
KS Krištanci, Šalinci, Grlava v gasilskem domu v Šalincih.

torek, 30. 9. ob 17.00
KS Stročja vas v gasilskem domu v Stročji vasi.

2. Pridobitev energetskih izkaznic za
javne stavbe in izvajanje LEK-a
(zmanjševanje porabe energije v javnih
stavbah) ter pridobivanje energije iz
obnovljivih virov.

sreda, 1. 10. ob 18.00
KS Cven v Zadružnem domu na Cvenu.

4. Nadaljevanje prostorskega
načrtovanja za potrebe občanov in
gospodarstva.
5. Zavzemanje za ureditev problematike
v zvezi z erozijskimi območji (plazovi) in
poplavno ogroženostjo s strani države, ki
je pristojna za to področje.

v

za naso obcino

ljutomer

ob 19.00
KS Cezanjevci v telovadnici OŠ Cezanjevci.

1. Izdelava strokovnih podlag za
odvajanje in čiščenje odpadnih voda za
naselja izven prispevnih območij ČN
Ljutomer.

3. Spodbujanje zaposlovanja mladih na
kmetijah v smislu predelave in prodaje
lastnih pridelkov in socialnega
podjetništva.

z odprtim srcem

ob 19.00
KS Stara cesta v gasilskem domu v MekotnjakStara cesta.

četrtek, 2. 10. ob 18.00
KS Ljutomer v Kulturnem domu v Ljutomeru.
nedelja, 5. 10. od 7.00 do 19.00
VSI NA VOLITVE, obkrožit št.
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- za županjo

hvala.
- za občinski svet

in izvolit člane v svetih KS skupine volivcev
Naprej z Olgo Karba.

NAPREJ Z OLGO
in neodvisno listo.

konkretne

obljube

po

Krajevnih

v

KS



ZELEZNE

KS

DVERI:

Rekonstrukcija ceste proti Jeruzalemu.
Vzpostavitev kolesarskih in pešpoti na
turističnem območju Jeruzalema.




v

KS

v

Kristanci,

salinci,

grlava:

Izgradnja transportnega vodovoda Šalinci—
Banovci (že podpisana pogodba).
 Preplastitev ceste in ureditev avtobusnih
postajališč v vseh naseljih.
 Zamenjava dotrajanih azbestnih
vodovodnih cevi.


KS











Mala

nedelja:

Izgradnja ceste Bučkovi-Drakovci (že
podpisana pogodba).
Dokončanje vodohrana in prečrpalne
postaje Špindler in Moravski vrh (že
podpisana pogodba).
Dokončanje cevodovoda VH Moravski vrh-VH
Mala Nedelja (že podpisana pogodba).
Sanacija vseh cest po izgradnji vodovoda
vključno z rekonstrukcijo ceste BučkovciMoravski vrh (že podpisana pogodba) in
izgradnja ceste Kesovščak (že izdelana
potrebna dokumentacija).
Ureditev pešpoti ali hodnika za pešce od
Bioterm do Male Nedelje (že izdelana
potrebna dokumentacija).
Zunanja ureditev okolice pri OŠ Mala
Nedelja.
Ureditev problematike prostorov za
izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje.

*to so obljube, ki smo jih oblikovali skupaj med našimi
razpravami in srečanji. Iskreno smo hvaležni vsem občanom,
ki so prispevali svoje ideje in čas. Seveda je potreb še več,
zato naj ta seznam služi kot izhodišče za razprave in
dopolnitve med našimi obiski po krajevnih skupnostih.
















KS

LJUTOMER:
Dokončanje začete rekonstrukcije
komunalne infrastrukture na Juršovki
(obstoječe naselje).
Dokončanje I. faze komunalne ureditve
Puchove poslovne cone.
Izgradnja pločnika proti Kamenščaku (že
izdan sklep o izbiri izvajalca).
Izgradnja kanalizacije Spodnji Kamenščak
(že izdelana potrebna dokumentacija).
Izgradnja kanalizacije v delu Babinec in
sanacija ceste (že izdelana potrebna
dokumentacija).
Rekonstrukcija cestne infrastrukture na
Juršovki (obstoječe naselje — že izdelana
idejna zasnova Juršovke kot območje
prijaznega prometa) .
Komunalna ureditev novega stanovanjskega
naselja Juršovka-Kamenščak.
Rekonstrukcija Volkmerjeve ulice.
Prometna ureditev na Ormoški, Fulneški in
ulici Slavka Osterca.
Izgradnja rokometnega igrišča.
Adaptacija Glasbene šole (že izdelana
potrebna dokumentacija)
Adaptacija Doma kulture.
Izgradnja prizidka k vrtcu Ljutomer.
Ureditev dnevnega centra aktivnosti za
starejše in povezovanje generacij.
v

KS

STROCJA

VAS:

Sanacija ceste proti gasilskemu domu mimo
osnovne šole in doma dementnih.
 Sanacija nove OŠ v Stročji vasi.
 Zamenjava dotrajanih azbestnih
vodovodnih cevi.
 Sanacija cest v naselju Pristava.


skupnostih

*

CVEN:

Dokončanje začete izgradnje fekalne
kanalizacije na Moti in delu Cvena.
 Izgradnja vodnega vira Mota (že podpisana
pogodba).
 Izgradnja fekalne kanalizacije na Spodnjem
in Zgornjem Krapju ter preostalem delu
Cvena (že izdelana potrebna
dokumentacija) s preplastitvijo cest.


KS

RADOSLAVCI:

Dokončanje izgradnje vodohrana in
prečrpalne postaje Radoslavski breg in
vodovoda Marinščak (že podpisana
pogodba).
 Zagotovitev priključka na javno vodovodno
omrežje vsem gospodinjstvom v naseljih
Radoslavci in Precetinci (že izdelana
potrebna dokumentacija).


KS

STARA

CESTA:

Nadaljevanje rekonstrukcije ceste ŽerovinciStara cesta.
 Rekonstrukcija ceste Desnjak–Lahonci (že
izdelana potrebna dokumentacija) in oskrba
s pitno vodo za naselje Kozara.


KS

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).


******
Pripravljamo načrt za sanacijo poškodovanih
cest po posameznih krajevnih skupnostih, s
katerim bi lahko to nujno področje urejali s
pomočjo dodatnih nepovratnih sredstev.

