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NASELJih:
Spoštovane krajanke in krajani KS MALA NEDELJA,
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SONJA KRAJNC

TOMAŽ ŠIŠERNIK

Zato, ker smo uvedli princip enakomernosti razvoja krajevnih skupnosti,
se je tudi v vaši krajevni skupnosti do tega trenutka izvedlo za cca.
2,3 milijona EUR investicij. Tako želimo tudi nadaljevati.

#BODISLAVCI
1

MILAN MURKOVIČ
V

V

#KURSINCI
2
5

VILJEM VAJDA
SVETLANA OLETIČ

#BucKOVCI
2

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.

ANA KOCBEK
za KS obkrožite
vašega kandidata

Vsem krajankam in krajanom se iskreno zahvaljujem, še posebej pa
predsedniku krajevne skupnosti, gospodu Vilku Vajda, in članom sveta
krajevne skupnosti. 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

KS Mala NEdelja

dogodki v ks Mala nedelja

Bodislavci, Bučkovci, Drakovci, Kuršinci, Mala nedelja, Moravci
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Srečanje kmetic Pomurja

 Prenova športnega igrišča pri Mali Nedelji

Slovesnost pri
Mali Nedelji

15 let društva vinogradnikov

 Izdelana dokumentacija za izgradnjo pločnika od Bioterm do Male

Nedelje.

 Izdelana dokumentacija za preplastitev LC Bučkovci-Moravski vrh.
 Prenova pokopališča (KS).

90 let godbe na pihala

Škojski klic dobrote

Zbor občanov

 Zgrajen vodovod Godemarci – Špindler.

 Zgrajen vodovod Špindler – Moravski vrh.

 Zgrajen vodohran in prečrpalna postaja Moravski vrh.
 Zgrajen vodovod Vinščak.
 Zgrajen vodovod Ermenščak.

Otvoritev
godbenega doma

 Izvedena pripravljalna dela na vodovodu Novi vrh.

Prenova športnega igrišča

Postavitev sončne elektrarne

Konkretne

Prireditev
gasilskega društva
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KS
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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
Bučkovci-Moravski 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).



Ureditev problematike prostorov za izvajanje dejavnosti predšolske
vzgoje.



Zunanja ureditev okolice pri OŠ Mala Nedelja.

