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

KANDIDATI

2

svetnike

SREČKO MIHORIČ
ANTON ŠNAJDER
MARJETA KUHAR

ljutomer
Naprej z olgo
in neodvisno listo.
Spoštovane krajanke in krajani KS Stročja vas,
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.
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

50 let vrtca Stročja vas

dobrodelni koncert OŠ Stročja vas

KS Strocja vas
Globoka, Nunska Graba, Podgradje, Presika,
Pristava, Rinčetova Graba, Stročja vas

v

Izvedeno
Izvedeno
Izvedeno
Izvedeno
Izvedeno

 Sanacija dovozne ceste do OŠ Stročja vas z javno razsvetljavo.

dogodki v ks strocja vas

 Upoštevanje plačanega krajevnega samoprispevka pri obračunu

komunalnega prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje
(na priključek 300 EUR).

sestanek s krajani
KS Stročja vas otvoritev Doma dementnih

zbor krajanov

 Zbirni kanal Pristava-Stročja vas.

 Tlačni vod kanalizacijskega omrežja Stročja vas (2.faza).

 Rekonstrukcija salonitnega cevovoda v naselju Stročja vas.
 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v naselju Presika.
 Sekundarno kanalizacijsko omrežje Pristava.

V

Konkretne

 Izvedena preplastitev cela ceste na Podgradju.

za

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.

 Zgrajena fekalna kanalizacija v Stročji vasi.
 Rekonstruirana LC odsek Pristava-Mota.

obljube

 Rušitev objekta starega vrtca v Stročji vasi za potrebe doma dementnih.

 Dokončanje kanalizacijskega omrežja v naseljih Stročja vas in Pristava

v teku

Sekundarno kanalizacijsko
omrežje Pristava

Rekonstrukcija LC
Stročja vas - Podgradje

Zbirni kanal Pristava Stročja vas Postavitev sončne elektrarne na OŠ

Dom za oskrbo dementnih oseb

