5. oktobra pridite na volitve!
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NEODVISNA LISTA OLGE KARBA
»Z ODPRTIM SRCEM ZA OBČINO LJUTOMER«
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obcinske

BORO ZEMLJAK
SUZANA KOLBL
JANKO ŠPINDLER
NADA MARINIČ
MARJAN MUNDA
dr. NADJA TRILLER
mag. MILKO LEBARIČ

preferenčni glas za
vašega kandidata:
na glasovnico vpišite
njegovo številko

Naprej z olgo
in neodvisno listo.
Spoštovane krajanke in krajani KS Stara Cesta,

KANDIDATI

ZA

SVET

KRAJEVNE

# Desnjak
1
2
3

NATALIJA KRALJ
ROBERT KOSMAJER
ZLATKO KRALJ

SKUPNOSTI

DAMJAN NOVAK
ANITA KUMER
SILVO POTOČNIK

NASELJih:

# stara cesta
5
6
8

MILICA ŠPINDLER
MANUELA KUHAR
JANKO ŠPINDLER

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.
Vsem krajankam in krajanom ter članom sveta krajevne skupnosti se
iskreno zahvaljujem. Brez vaše pomoči in podpore ne bi bilo rezultatov.

# Mekotnjak
1
2
5

V

obkrožite
svojega
kandidata

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 Stara cesta

zaključna prireditev v vrtcu

Otvoritev lokalne ceste Hujbar

Desnjak, Mekotnjak, Stara cesta

dogodki v ks stara cesta

zbor krajanov



Izvedeno
Izvedeno
Izvedeno

Delno je realizirana izgradnja ceste Žerovinci — Stara cesta.

 Izdelana je projektna dokumentacija za rekonstrukcije ceste v

Desnjaku, ki bo služila za izvedbo.

 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v naselju Mekotnjak.
 Obnova javne poti Hujbar.

Rekonstrukcija vodovodnega
omrežja v naselju Mekotnjak

Obnova javne poti Hujbar

Konkretne

predstavitev proračuna

obljube

za

KS

stara

otvoritev ceste

cesta

 Nadaljevanje rekonstrukcije ceste Žerovinci-Stara cesta.
 Rekonstrukcija ceste Desnjak–Lahonci (že izdelana

potrebna dokumentacija).
 Oskrba s pitno vodo za naselje Kozara.

Rekonstrukcija ceste v Desnjaku

Rekonstrukcija ceste
Žerovinci - Stara cesta

