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Naprej z olgo
in neodvisno listo.
Spoštovane krajanke in krajani KS Krištanci, Šalinci in Grlava,
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.
Zato, ker smo uvedli princip enakomernosti razvoja krajevnih skupnosti,
se je tudi v vaši krajevni skupnosti do tega trenutka izvedlo za cca.
1,7 milijona EUR investicij. Tako želimo tudi nadaljevati.
Vsem krajankam in krajanom in članom sveta krajevne skupnosti se
iskreno zahvaljujem. Brez vaše pomoči in podpore ne bi bilo rezultatov.
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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

v
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113-letnica PGD Grlava
in prevem novega vozila

Sestanek s krajani za Sistem C

v
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dogodki v ks kristanci, salinci, grlava
Otvoritev kanalizacijskega
omrežja v Krištancih

Predstavitev proračuna

 Izgradnja kanalizacijskega omrežja.

Izvedeno
 Transportni vodovod Šalinci Banovci - 4.000 m (sistem C).
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v
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za

v
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grlava:

 Izgradnja transportnega vodovoda Šalinci— Banovci (že

podpisana pogodba).
 Preplastitev ceste in ureditev avtobusnih postajališč v

vseh naseljih.
 Zamenjava dotrajanih azbestnih vodovodnih cevi.

Izvedene investicije

