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Uredniški odbor Javnega občinskega glasila Kopitarjev 
glas je v skladu s 13. členom Odloka o javnem občinskem 
glasilu Kopitarjev glas (Uradno glasilo Občine Vodice, 
št. 2/13, 12/14 in 7/18) določil in objavil pravila (obseg, 
pogoje in način) za predstavitev kandidatov, političnih 
strank in njihovih programov v času volilne kampanje za 
lokalne volitve 2018 v Občini Vodice.

Na podlagi teh določil in pravil je uredniški odbor Kopi-
tarjevega glasa vse politične stranke in liste kandidatov 
za volitve članov Občinskega sveta ter kandidate za žu-
pana Občine Vodice obvestil, da bo za letošnje lokalne 
volitve izšla posebna, predvolilna številka Kopitarjevega 
glasa. Politične stranke in kandidati za župana so bili po-
zvani, da nam predstavitvene objave pošljejo do petka, 
26. oktobra 2018, do 23:59 ure.

Do zgoraj navedenega roka smo prejeli eno predstavitev 
kandidata za župana in tri predstavitve strank oziroma 
kandidatnih list v naslednjem časovnem vrstnem redu.

• LISTA SDS 26. 10. 2018 ob 13:09
• KANDIDAT ZA ŽUPANA – Aco Franc Šuštar 

26. 10. 2018 15:29
• LISTA SRCE OBČINE VODICE  

26. 10. 2018 ob 15:37
• LISTA NSI 26. 10. 2018 23:55

Zaporedje brezplačnih predstavitev organizatorjev volil-
ne kampanje določa datum prejetja popolnega gradiva po 
elektronski pošti.

Odgovorni urednik mora v skladu s 13. členom Odloka o 
javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas vsem organiza-
torjem zagotoviti enake pogoje za objavljanje. Ker LISTA 
NEODVISNIH KRAJANOV ni pravočasno poslala pred-
stavitve in je to storila tri dni po določenem roku (29. 
oktobra 2018 ob 13:58), je urednica na podlagi 13. člena 
Odloka o zagotavljanju enakopravnih pogojev zahtevala 
pisno strinjanje preostalih kandidatnih list, kot pogoj za 
objavo predstavitve Liste neodvisnih krajanov. 

Do 31. oktobra 2018 je urednica prejela pisna strinjanja, 
ki se hranijo v uredništvu, zato je v tej izredni volilni šte-
vilki objavljen tudi program Liste neodvisnih krajanov. 

Volivkam in volivcem želimo pravilno in dobro iz-
biro, strankam pa uspešno uvrstitev na lokalnih 
volitvah 2018.

Uredniški odbor
Kopitarjevega glasa

LOKALNE VOLITVE 2018
Pripravili smo posebno številko Kopitarjevega glasa. Namenjena je vsem volilnim 
upravičencem, ki boste v nedeljo, 18. novembra 2018, oddali svoj glas za župana in občinske 
svetnike.

Predčasno glasovanje
Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo 18. novem-
bra 2018 odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so 
sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v sredo, 14. 
novembra 2018, in sicer za območje celotne občine na 

volišču št. 13801003, Dvorana kulturnega doma Vodice, 
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.
 
Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasova-
nja, prosimo, da imajo s seboj osebni dokument, ki izka-

POMEMBNE INFORMACIJE V ZVEZI Z 
LOKALNIMI VOLITVAMI 2018
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zuje njihovo identiteto, obrazec za predčasno glasovanje 
št. 901 in obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico 
glasovati v nedeljo, 18. novembra 2018.

 
Glasovanje na domu
Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, 
ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, 
kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred vo-
lilnim odborom na svojem domu.

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora 
najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do sre-
de, 14. novembra 2018, poslati Volilni komisiji Občine 
Vodice zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku nave-
de svoje osebne podatke, če tega ne more storiti sam, lah-
ko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, 
sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svo-
je osebne podatke in tudi identifikacijsko številko oseb-
nega dokumenta).

Glasovanje s pomočjo druge osebe
Če volivec zaradi telesne hibe ali nepismenosti ne bi mo-
gel glasovati brez pomoči druge osebe, lahko pripelje s 
seboj na volišče osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma 
oddati glasovnico.

Obrazci za posebne oblike glasova-
nja
Obrazci za uresničevanje zgoraj navedenih pravic so do-
stopni na uradni spletni strani Občine Vodice (https://
www.vodice.si/objava/157023), v sprejemni pisarni Ob-
čine Vodice, zanje pa lahko zaprosite tudi po telefonu 
01/833-26-10 ali po elektronski pošti obcina@vodice.si.

Vse druge informacije v zvezi z volitvami se sproti obja-
vljajo na spletni strani Občine Vodice, pod zavihom »Lo-
kalne volitve 2018« (https://www.vodice.si/objave/101)
  

Občinska volilna komisija

Občinski svet Občine Vodice je v mandatu 2014–2018 
opravil 34 rednih sej in 4 dopisne seje.

V mandatu so kot posvetovalna telesa Občinskega sveta 
Občine Vodice delovali naslednji odbori:
• Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imeno-

vanja,
• Odbor za pravne akte,
• Odbor za finance in varstvo uporabnikov javnih do-

brin,
• Odbor za družbene dejavnosti in varstvo pred narav-

nimi in drugimi nesrečami,
• Odbor za komunalo in urejanje prostora,
• Odbor za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem in
• Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Udeležba na rednih in izrednih sejah je prikazana v spo-
dnji tabeli.

Občinska uprava Občine Vodice

SEJE OBČINSKEGA SVETA

ZAP.ŠT.
ČLANI OBČINSKEGA 

SVETA

SEJE
OBČINSKEGA

SVETA
(34 rednih sej)

1 MARJAN PODGORŠEK 34

2 ANTON KOSEC 34

3 MIRAN VERTAČNIK 34

4 MOJCA LOČNIŠKAR 33

5 PETER PODGORŠEK 33

6 ŽIGA JANEŽIČ 32

7 ANTON ALJAŽ 32

8 MARGARETA BARLE 32

9 DAMIJAN REPNIK 32

10 MIJA CANKAR 31

11 JOŽE PODGORŠEK 31

12 ROK CANKAR 30

13 ANTON KOKALJ 24

14 ANDRAŽ HÖNIGSMAN 23

15 ANTON LOGAR 5

Uvodnik
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Aco Franc Šuštar, kandidat za župana
Spoštovane občanke in spoštovani 
občani, cenjeni sosedje in sokrajani, 
dragi znanci ter prijatelji,
dovolite mi, da se vam in vsem tistim, ki ste se v zadnjih letih 
priselili v našo občino, znova predstavim in povzamem nekaj 
svojih misli. Idej, energije in načrtov za novi mandat mi na-
mreč še ni zmanjkalo, hkrati pa želim dokončati vse že začete 
projekte v občini, za kar sta potrebna čas in podpora naših 
krajanov ter prijateljev. Menim, da so vsi našteti deležniki po-
membno vplivali na odločitev, da znova kandidiram za župa-
na. Izvedeno delo v preteklih letih je pripomoglo k izboljšanju 
socialnih, poslovnih, bivanjskih in varnostnih razmer v naši 
občini. Toda občina še vedno nima ustreznega upravno trgo-
vskega in kulturnega središča, projekt izgradnje kanalizacije 
še ni dokončan, potrebno pa bo zgraditi tudi športno dvorano. 
Kot povsod je tudi pri teh investicijah potrebno zagotoviti vire 
za njihovo realizacijo, ki v premajhnem občinskem proračunu 
nikoli niso zadostni, zato jih bomo iskali tudi v drugih možnih 
oblikah.

Sem Aco Franc Šuštar, sin matere Cilke in očeta Franca iz 
Bukovice. Rojen sem leta 1968 v Ljubljani, poročen z ženo 
Tino, s katero imava dve hčeri in vnuka. Stanujemo v lastni 
družinski hiši v Bukovici. Po izobrazbi sem diplomirani eko-
nomist, zadnjih osem let pa svoje delo župana opravljam pro-
fesionalno. V javni sektor sem prišel iz gospodarstva, kjer sem 
kot ustanovitelj, direktor in lastnik dveh družinskih podjetij 
ustvarjal več kot 25 let. Z veseljem sodelujem in se družim z 
dobronamernimi ljudmi, nikoli mi ni težko prisluhniti in se 
pogovoriti z drugače mislečimi, kot tudi ne upoštevati številne 
modrosti starejših in izkušenejših ljudi. Kadar mi čas dopu-
šča, z veseljem prevzemam dodeljene naloge in odgovornosti 
pri Prostovoljnem gasilskem društvu Bukovica-Utik. Veselim 
se druženja s prijatelji na rekreaciji pri nogometu, jadranju in 
smučanju. To so tudi moji najljubši športi, a se z veseljem ude-
ležim tudi drugih kulturnih, družbenih in družabnih dejav-
nosti. Rad imam glasbo, rad plešem in rad obiščem gledališče. 
Trudim se živeti čim bolj preprosto in po načelu »Zdrav duh v 
zdravem telesu«. 

Za župana Občine Vodice znova kandidiram, ker želim 
začete projekte dokončati in v naše kraje pripeljati še nove. 
Prav tako sem prepričan, da sem v osmih letih skupaj z mojo 

Aco Fran Šuštar,
kandidat za župana

ekipo uspešno vodil našo občino. Navkljub pomanjkanju fi-
nančnih sredstev smo dokazali, da znamo tudi v manj ugodnih 
okoliščinah izpeljati še tako zahtevne naloge in prepotrebne 
investicije. In dejstvo je, da smo uspešno izvedli več kot sto 
projektov. Seveda je temu potrebno dodati, da je občini uspe-
lo pridobiti več kot 6 milijonov evrov nepovratnih razvojnih 
evropskih sredstev, na kar sem še posebej ponosen. Posebno 
pozornost bo v prihodnje potrebno nameniti tako potrebam 
ljudi kot tudi okolju. Najprej bomo dokončali in zaključili iz-
gradnjo hrbtenice fekalne kanalizacije C0, nato bomo celovito 
komunalno uredili več kot 20 cest, odsekov in ulic po občini. 
Sočasno bomo gradili še dva najpomembnejša občinska pro-
jekta, za katera že imamo vložena gradbena dovoljenja, in si-
cer za gradnjo novega modernega trgovsko upravnega in zdra-
vstveno kulturnega središča v Vodicah ter novo večnamensko 
športno dvorano ob osnovni šoli v Vodicah, da o kolesarskih in 
telekomunikacijskih povezavah niti ne govorimo. Dela in izzi-
vov imamo še veliko, a prepričan sem, da nam bo s skupnimi 
močmi vse naštete projekte uspelo zaključiti in tako kot v za-
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Aco Fran Šuštar,
kandidat za župana

ključku tega mandata, našo občino ponovno pustiti občanom 
v bistveno boljšem stanju in kondiciji, kot smo jo prejeli pred 
osmimi leti. 

Aco Franc Šuštar, 
kandidat za župana 
Menim, da sem s svojim dosedanjim zgledom, delom in odgo-
vornostjo ter s svojo željo in energijo dokazal, da je s povezo-
vanjem in spoštovanjem mogoče okrepiti medsebojne odnose. 
Ponosen sem, da si naši občani navkljub hitremu tempu življe-
nja vzamejo čas za druženje, kar dokazuje tudi dejstvo, da je 
na območju občine aktivnih 30 društev, za katere se trudimo 
zagotoviti osnovne finančne in prostorske vire za njihovo de-
lovanje v občinskih stavbah. Dobre odnose imamo z vsemi 
sosednjimi občinami, z državo, še posebej z Mestno občino 
Ljubljano, LUR, Turizmom Ljubljana, LPP, Snago, Vo-ko in 
drugimi zavodi. Vse to z namenom, da bomo skupaj kos zasta-
vljenim nalogam, skupnim občinskim ali državnim projektom, 
prepotrebnim razvojnim strategijam in potrebam naše obči-
ne ter boljšemu skupnemu življenju naših občank in občanov. 
Na prvo mesto sem vedno postavljal krajane in občane ter in-
stitucije, torej skupno dobro, šele nato sem sledil predlogom 
posameznikov. Če na kratko povzamem, lahko rečem, da sem 
in bom tudi v prihodnje deloval skladno z našim sloganom ali 
načelom: »Vsi za občino, občina za vse.« 

ZAVEZA DOPOLNJENEGA 
RAZVOJNEGA PROGRAMA

Dovolite mi, da vam znova predstavim svojo zavezo do-
polnjenega razvojnega programa, ki ga v celoti podpira tudi 
vseh 15 kandidatov na naši listi SRCE OBČINE VODICE. 
Program, vizija in cilji zajemajo bistvene točke trajnostne-
ga razvoja naše občine. V nadaljevanju vam predstavljam že 
izvedene ali dodatno načrtovane aktivnosti naše liste SRCE 
OBČINE VODICE, ki daje prednost predvsem občinskim inte-
resom za dobro celotne lokalne skupnosti. 

Kot župan sem se in se bom ZAVZEMAL za boljše ži-
vljenjske pogoje vseh naših občank in občanov, skupno dobro 
ter za čim bolj enakomeren razvoj v vseh 16 vaseh. Sem sodi 
izgradnja kvalitetne infrastrukture, tako vzgojno-izobraže-
valne kot cestne in komunalne, izgradnja središča Vodic, ter 
izgradnjo nove večnamenske športne dvorane ob šoli v Vodi-
cah. Zavzemal se bom za še večjo varnost naših otrok, občank 
in občanov, izgradnjo pločnikov, kolesarskih povezav in javne 
razsvetljave ter seveda za čim prejšnjo izgradnjo nove vodiške 
obvozne ceste, za katero so že zagotovljena vsa zemljišča in se 
pridobiva gradbeno dovoljenje.

Sem in bom SKRBEL za še boljše delovanje občine ter njeno 
hitro, odprto in prijazno komunikacijo z občani in s sosednjimi 
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občinami. Občina bo še naprej delovala kot servis vsem ob-
čanom, enakopravno, pravično in pregledno. Izvedli smo do-
datne e-storitve, ki občanom že omogočajo hitre in enostavne 
komunikacijske informacije, rešitve in poti.

Sem in bom PODPIRAL delovanje vrtca, šole in lokalnih 
društev (kulturnih, športnih, civilnih, mladinskih, upokojen-
skih in gasilskih), posameznih uspešnih športnikov, glasbeni-
kov in kmetij ter podjetij v naši občini, ki prispevajo k osebno-
stnemu, družinskemu, družbenemu, okoljskemu in podjetni-
škemu razvoju. Na področju turizma se bom še naprej zavze-
mal za povezovanje v regionalne turistične organizacije, prek 
katerih bomo združili občinske ponudnike in tako povezali ter 
spodbudili turistično dejavnost v naši občini.

Aco Franc Šuštar,  
kandidat za župana 
Sem se in se bom VKLJUČIL v razvojna prizadevanja ter 
v učinkovito črpanje in rabo evropskih in zasebnih sredstev, 
s katerimi bomo gradili kanalizacijsko, cestno in drugo infra-
strukturo ter izgradili središče Vodic in dokončno uredili no-
tranje in zunanje športne prostore za potrebe šole, športa in 
rekreacije. S tem bomo izboljšali kvaliteto bivanja in zdravje 
večine občanov ter povečali blaginjo naše občine. 

Sem in bom OHRANIL čisto in zeleno občino, ki je in bo v 
središču Slovenije, med vsemi bližnjimi kraji in mesti, ohrani-
la pristno lokalno vodiško identiteto. To pomeni, da bo razvoj 
občine zmeren, načrtovan in urejen. Zavzemal se bom le za in-
dividualno gradnjo stanovanj predvsem za naše občane, naše 
otroke, ki želijo ostati v tem lepem okolju, in hkrati prepre-
čeval oziroma prepovedoval gradnjo strnjenih in blokovskih 
naselij. 

Sem in bom DELOVAL v korist naše občine in naših 16 kra-
jev ter skupaj z ekipo vseh petnajstih kandidatk in kandidatov 
za občinski svet in skupaj z mojo strokovno ekipo se v tem za-
pisanem dokumentu vsi skupaj zavezujemo, da bo naš način 
dela še naprej pošten, pravičen in pregleden.

V veliko čast si štejem, da me vsi kandidati liste SRCE OB-
ČINE VODICE podpirajo kot kandidata za župana in tudi, 
da kandidiram na tej listi. V izjemno veselje mi bo z njimi in 
vsemi izvoljenimi svetniki deliti misli in ideje ter opravljati to 
pomembno, zahtevno in odgovorno delo vodenja in upravlja-
nja vseh občinskih virov. Pa naj si bodi to finančnih, stvarnih 

ali človeških virov. Idej za izboljšanje življenja je v moji glavi 
še veliko, v vaših pa verjetno še mnogo več. Zato vas vabim 
in bom hkrati vesel, da boste aktivni tudi po volitvah ter da 
mi boste vaše ideje zaupali na kakršenkoli način. Pomemben 
doprinos k temu razvojnemu programu, načinu dela in razmi-
šljanja ter k našim potrebam so dodali tudi moji prijatelji, ki 
so mimogrede tudi vaši prijatelji ali sosedje. Seveda smo sku-
paj že v preteklih letih oblikovali ustrezne rešitve in predloge, 
ki so prednostno v korist skupnemu dobru oziroma naši lepi 
občini. Nekatere so danes že v realizaciji ali pa so zapisane 
v Proračunu Občine Vodice ter bodo realizirane v najkrajšem 
možnem času.

Spoštovani, 

v veliko čast in veselje mi bo, če me boste na lokalnih vo-
litvah, ki bodo v nedeljo, 18. novembra 2018, z vašim gla-
som podprli. S tem boste zagotovili nadaljevanje prijazne, 
povezovalne in razvojne politike, začrtane smeri in dokonča-
nje že začetih socialnih in infrastrukturnih projektov ter tako 
bistveno doprinesli k nadaljevanju dobrih odnosov in nadalj-
njega razvoja naše občine. Seveda boste z vašo udeležbo in 
vašo podporo zagotovili pot k naši skupni zmagi na lokalnih 
volitvah 2018. Vnaprej se vam za vaš glas lepo zahvaljujem.

 »Vsi za občino, občina za vse«.

Lepo vas pozdravljam.
Vaš župan in kandidat za župana Aco Franc Šuštar 

Aco Fran Šuštar,
kandidat za župana6 Lokalne volitve 2018









Lista SRCE OBČINE
VODICE

Spoštovane občanke in spoštovani 
občani, dragi prijatelji, spoštovani 
sosedje in sokrajani,

vabimo vas, da nas na letošnjih lokalnih volitvah 
znova podprete in s tem zagotovite nadaljevanje 
razvoja naše občine ter dobrega projektnega in 
medsebojnega sodelovanja v Občinskem svetu 
Občine Vodice. 

Za nami je še eno uspešno in s projekti bogato 
leto, prav tako je za nami že drugi uspešen man-
dat. Skupaj smo izvedli nešteto pomembnih in 
zanimivih projektov, ki so namenjeni prebival-
cem vseh generacij. Največjo pozornost smo po-
svetili najmlajšim in najstarejšim občanom, do-
bro pa smo sodelovali tudi z vsemi tridesetimi 
društvi, z obema zavodoma, z drugimi instituci-
jami ter s sosednjimi občinami in državo. 

V zadnjih osmih letih smo dokazali, da znamo, 
želimo in da zmoremo delovati v korist občine 

in občanov. Delovali in vodili smo občino strogo 
nepolitično. Naša politika je bila le politika sode-
lovanja, razvoja in spoštovanja.

Predstavljamo vam program liste SRCE OB-
ČINE VODICE in njene kandidate za volitve v 
občinski svet. Lista SRCE je nosilec desetletnega 
občinskega razvojnega programa, ki ga občina 
intenzivno izvaja. Nekateri razvojni projekti so 
že dokončani, drugi pa so v teku in bodo zaklju-
čeni v prihodnjih letih.

Dosedanje aktivnosti kandidatne liste in župana 
ob pomoči dodatne strokovne ekipe dajejo pred-
nost predvsem občinskim, javnim in družbenim 
interesom, torej celotni lokalni skupnosti. Naš 
projekt smo poimenovali

»Vsi za občino,
občina za vse«.

Predstavitev kandidatov in programa 
neodvisne kandidatne liste 

SRCE OBČINE VODICE
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Lista SRCE OBČINE
VODICE

Kot lista se bomo zavzemali za boljše ži-
vljenjske pogoje vseh naših občank in občanov, 
skupno dobro ter za enakomeren razvoj v vseh 
16 vaseh. Sem sodi izgradnja kvalitetne infra-
strukture, tako cestne kot komunalne, izgradnja 
središča Vodic in večnamenske športne dvorane 
ter za čim prejšnjo izgradnjo nove vodiške obvo-
zne ceste. Najpomembnejši projekti za naslednji 
mandat so:

• Izgradnja središča Vodic in večnamenske 
športne dvorane

• Izgradnja hrbtenice kanalizacije C0 od Vodic 
do Ljubljane

• Izgradnja komunalne in cestne infrastruktu-
re po vseh naseljih

• Izgradnja optične povezave do vsake hiše

• Izgradnja vodiške obvoznice in protihrupnih 
ograj

• Izgradnja varnih kolesarskih in peš poti
• Izgradnja dodatnih otroških igrišč po občini

Na področju infrastrukture za dejavnosti vzgoje 
in izobraževanja smo uspešno izvedli protipo-
tresno in statično ter energetsko sanacijo šole. 
V nadaljevanju pa tudi prve štiri zgoraj opisane 
projekte, ki našo šolo in vrtec postavljajo med 
najlepše v državi.

Podpirali bomo delovanje vseh društev (kul-
turnih, športnih, civilnih, mladinskih, upo-
kojenskih in gasilskih), posameznih uspešnih 
športnikov in glasbenikov ter podjetij in kmetij 
v naši občini. Na področju turizma se bomo za-

POVZETEK PROGRAMA
LISTE SRCE OBČINE VODICE
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vzemali za povezovanje v regionalne turistične 
organizacije, prek katerih bomo združili občin-
ske ponudnike in med drugim povezali in spod-
budili turistično dejavnost v naši občini.
• Zagotovili bomo še boljše finančne in pro-

storske vire
• Uredili bomo dodatne prostore v dvorani v 

Skaručni in Utiku
• Izvedli bomo spremembe in dopolnitve pro-

storskih načrtov
• Označili in uredili bomo kolesarske in pešpo-

ti

Za delovanje društev, podjetij in za potrebe ob-
čanov je potrebno v najkrajšem možnem času 
zgraditi novo občinsko središče, ki bo sestavlje-
no iz treh gradbenih dovoljenj, ki so v pridobiva-
nju. Gradnja projekta je predvidena v letu 2020 
oziroma prej, če bodo zagotovljeni finančni viri.

Vključili se bomo v razvojna prizadevanja ter v 
učinkovito črpanje in rabo evropskih in drugih 
sredstev, s katerimi bomo gradili kanalizacijsko, 
cestno ter drugo infrastrukturo in izgradili sre-
dišče Vodic ter športno dvorano. S tem bomo iz-
boljšali kvaliteto bivanja občanov, varovali oko-
lje ter povečali blaginjo naše občine Vodice.

Ohranili bomo čisto in zeleno občino, ki je in 
bo v središču Slovenije, med vsemi bližnjimi 
kraji in mesti, ohranila pristno lokalno vodiško 
identiteto. To pomeni, da bo razvoj občine zme-
ren, načrtovan in urejen, ohranjali bomo indivi-
dualno gradnjo stanovanj predvsem za naše ob-
čane in naše otroke, ki želijo ostati v tem lepem 
okolju. Hkrati bomo preprečevali in prepovedali 
gradnjo blokovskih naselij.

Lista Sodelovanja, Razvoja, Celovitosti, Enotno-
sti vas vabi na lokalne volitve. Z vašo podporo 
naši listi, našemu programu in našemu ter žu-
panovemu delu boste zagotovili nadaljevanje 
prijazne, povezovalne in razvojne politike, za-
črtane smeri in dokončanje že začetih socialnih 
in infrastrukturnih projektov ter tako bistveno 
doprinesli k nadaljevanju dobrih odnosov in na-
daljnjega razvoja naše občine. Z vašo udeležbo 
in podporo boste zagotovili pot k naši skupni 
zmagi na izredno pomembnih lokalnih volitvah 
2018. Vnaprej se vam za vaš glas lepo zahvalju-
jemo.

Z lepimi pozdravi, 
vaši kandidati za občinski svet

Liste SRCE OBČINE VODICE

pogled iz juga na Kopitarjev trg s stopniščem, knjižnico in občinsko upravo

terasa - pogled iz knjižnice proti poslovnim, upravnim in zdravstvenim prostorom pogled s parkirišča na trgovine in lokale

pogled iz večnamenske dvorane in info točke proti parku pod lipami pogled iz knjižnice proti cerkvi sv. Marjete ter na teraso pred knjižnico
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