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1. PISMO ŽUPANA OBČINE VODICE 
 

Spoštovani občani, svetniki, odborniki in sodelavci, 
 

V zadnjih dveh mandatih smo dokazali, da želimo in znamo sodelovati ter delovati v korist 
naše občine in občanov, ne ozirajoč se na predhodne težave ter zapuščene napake, ki so 

bile v teh letih prepoznane. Večino od njih smo uspešno odpravili, druge pa smo po najboljši 

moči sanirali. Naša vizija je slediti ciljem učinkovitosti in gospodarnosti, predvsem pa 

odgovornosti in odličnosti pri razvoju naše lepe občine. 

 

Z veseljem ugotavljam, da smo v letu 2018 vse zastavljene cilje tako na socialnem področju 

in na področju tekočega vzdrževanja naše infrastrukture kot tudi na področju izvedenih 

investicij izvedli uspešno. Skupaj smo opravili pomemben napredek pri izboljšanju kakovosti 

bivanja na različnih področjih ter prepoznavnosti naše občine v širšem prostoru. 

 

Glede na naše vloženo delo in omejena kadrovska ter finančna sredstva smo pripravili in 

izvedli veliko uspešnih projektov. Njihove koristi se že (ali pa se bodo v bližnji prihodnosti) 

odražajo v našem času in prostoru, saj občanom vseh generacij nudijo boljše bivanjske 

pogoje in večjo varnost. Kljub okrnjenim finančnim virom, na področju investicij ocenjujem, 

da dokaj uspešno sledimo naši razvojni strategiji in potrebam občine. Veseli me dejstvo, da 

smo bili med najuspešnejšimi občinami pri pridobitvi in črpanju nepovratnih evropskih 

razvojnih finančnih sredstev, ki so še kako potrebne za naša nadaljnja prizadevanja k 

trajnostnemu razvoju naših krajev. 

 

Izredno veliko pozornosti smo vložili v to, da smo na vseh področjih, opisanih v pričujočem 

letnem poročilu, v celoti ohranili, ponekod pa celo presegli dosedanje standarde. Tudi v 

prihodnje si bomo prizadevali, da naše znanje in energijo usmerjamo izključno v nadaljnji 

razvoj občine z namenom, da zagotovimo še boljše in še varnejše bivanjsko okolje.  

 

Z vami in za vas se že veselim novih priložnosti in novih izzivov v mandatu 2018 - 2022. 

Prepričan sem, da bomo skupaj z vami tudi v prihodnje pisali nove zgodbe.   

 

Aco Franc Šuštar 

  

V letu 2018 smo spisali nekaj odličnih novih zgodb, ki 

pripovedujejo, da je za nami poslovno uspešno in z dogodki 

obilno leto. Ob zaključku mojega drugega mandata smo 

kljub volilnemu letu pripravili in izvedli številne zanimive ter 

raznovrstne projekte, ki so namenjeni prebivalcem vseh 

generacij. Posebno pozornost smo tudi letos posvetili našim 

najmlajšim in najstarejšim občanom, obenem pa smo dobro 

sodelovali tudi z vsemi tridesetimi društvi, z obema javnima 

zavodoma, s sosednjimi občinami in z ostalimi institucijami. 
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2. PREDSTAVITEV OBČINE VODICE 
 

Naziv in naslov: Občina Vodice  

Kopitarjev trg 1 

1217 Vodice 

Davčna številka: SI 61348139 

Matična številka: 5874637 

Telefonska številka:   01 833 26 10 

Faks številka:   01 833 26 30 

E-mail: obcina@vodice.si 

Odgovorna oseba/zakoniti zastopnik: Aco Franc Šuštar, župan 

Občinski svet: 15 članski 

Nadzorni odbor:                                    5 članski 

 

 OSNOVNI STATISTIČNI PODATKI 2.1

 

Občina Vodice je bila ustanovljena 1. 1. 1995 in obsega 16 naselij, ki so našteta po 

abecednem vrstnem redu: Bukovica pri Vodicah, Dobruša, Dornice, Koseze, Polje pri 

Vodicah, Povodje, Repnje, Selo pri Vodicah, Skaručna, Šinkov Turn, Torovo, Utik, Vesca, 

Vodice, Vojsko, Zapoge. 

 

Skupna površina občine Vodice znaša 31,4 km2, na kateri prebiva 4.904 občanov, in sicer 

2477 moških in 2427 žensk (zadnji uradni podatek na dan 1. 7. 2018). Gostota naseljenosti 

je 158,2 prebivalca na km2.  

 

Število prebivalcev že več let narašča, kot je razvidno iz sledečih podatkov: 

- v letu 1991   3.650 prebivalcev, 

- v letu 2010   4.581 prebivalcev, 

- v letu 2011   4.681 prebivalcev, 

- v letu 2012   4.735 prebivalcev, 

- v letu 2013   4.798 prebivalcev, 

- v letu 2014   4.783 prebivalcev, 

- v letu 2015   4.807 prebivalcev, 

- v letu 2016   4.811 prebivalcev, 

- v letu 2017   4.860 prebivalcev, 

- v letu 2018   4.904 prebivalcev. 

 

Občina ima pozitiven naravni prirast, v letu 2018 se je rodilo 17 ljudi več, kot jih je umrlo. 

Dolžina lokalnih cest in javnih poti je 62,23 km. 

 

 

mailto:obcina@vodice.si
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 DEJAVNOST OBČINE VODICE 2.2

 

Občina Vodice samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena določene z zakoni, 

Statutom Občine Vodice in drugimi občinskimi predpisi. Njene obveznosti na različnih 

področjih določa več kot 100 področnih zakonov in podzakonskih aktov, ki jih mora 

upoštevati pri izvajanju svojih nalog. 

 

Občina Vodice za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge: 

- upravlja z občinskim premoženjem, 

- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge 

s področja gostinstva, turizma in kmetijstva, 

- načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v 

prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi 

zemljišči, 

- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega 

sklada stanovanj, 

- v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe, 

- pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka 

in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele, 

- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in 

odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, 

- ureja in vzdržuje vodovodne in druge komunalne objekte, 

- ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki so pomembni za razvoj občine in za 

kvaliteto življenja njenih prebivalcev, 

- pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijsko-dokumentacijsko, društveno in drugo 

dejavnost na svojem območju, 

- pospešuje razvoj športa in rekreacije, 

- pospešuje kulturno-umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih 

programov, zagotavlja splošno-izobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z 

zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju, 

- gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne 

površine, v skladu z zakonom ureja promet v občini ter preko skupnega organa 

opravlja naloge občinskega redarstva, 

- organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe, 

- organizira komunalno-redarsko službo in skrbi za red v občini, 

- skrbi za požarno varnost, 

- organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, 

- določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in 

opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, 

s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno, 

- sprejema statut občine in druge splošne akte, 

- organizira občinsko upravo, 

- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 

 

Občina Vodice v okviru sprejetega proračuna vodi dejavnosti na vseh navedenih področjih, 

ki so združene v 17 politik, 30 glavnih programov, 55 podprogramov in 142 proračunskih 

postavk. Vsaka od proračunskih postavk v povprečju obsega približno 5 posamičnih 
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projektov, kar pomeni, da letno izvedemo preko 700 najrazličnejših, večjih in manjših, 

projektov. 

 

3. ORGANI OBČINE VODICE 
 

Občina ima tri medsebojno soodvisne, toda samostojne organe, katerih temeljne naloge in 

pristojnosti opredeljuje Zakon o lokalni samoupravi. 

 

Organi Občine Vodice so: 

- Župan Občine Vodice: Aco Franc Šuštar je zakoniti zastopnik, ki predstavlja in vodi 

občino.  

- Občinski svet Občine Vodice je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru 

pravic in dolžnosti občine. Občinski svet šteje 15 članov. 

- Nadzorni odbor Občine Vodice je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. 

Nadzorni odbor sestavlja 5 članov. 

 

Organigram Občine Vodice: 
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 ŽUPAN 3.1

 

Župan Aco Franc Šuštar kot profesionalni župan Občino Vodice vodi od leta 2010. V letu 

2018 so mu volivci na lokalnih volitvah zaupali tretji mandat. Temeljne naloge župana so 

zlasti, da predstavlja in zastopa Občino Vodice, predlaga Občinskemu svetu v sprejem 

proračun in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti Občinskega sveta 

ter da skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev Občinskega sveta. Obenem je pristojen za 

vodenje in nadzor nad delom občinske uprave, katere delo usmerja direktorica občinske 

uprave. Aco Franc Šuštar kot župan in človek vseskozi deluje in vodi Občino Vodice 

povsem nepolitično. V Občinskem svetu vodi politiko dialoga, razvoja in napredka.  

 

 PODŽUPAN 3.2

 

Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan. Za pomoč pri 

opravljanju nalog župana je funkcijo podžupana v letu 2018 izvajal Marjan Podgoršek. 

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu, ga nadomešča ob njegovi odsotnosti in 

opravlja posamezne naloge v pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. 

 

 OBČINSKI SVET OBČINE VODICE 3.3

 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine 

Vodice. Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu za obdobje štirih let in šteje 15 

članov. 

 

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem: 

- sprejema statut občine, 

- sprejema odloke in druge občinske akte, 

- sprejema prostorske in druge načrte razvoja občine, 

- sprejema občinski proračun in zaključni račun proračuna, 

- imenuje in razrešuje predsednika in namestnika predsednika ter člane nadzornega 

odbora, 

- imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih 

podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina, 

- imenuje in razrešuje predsednika in namestnika predsednika ter člane odborov in 

komisij občinskega sveta, 

- nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev 

občinskega sveta, 

- odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja in sprejema načrte ravnanja s 

premoženjem občine, 

- sprejema sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča, 

- odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in ta statut. 
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Občinski svet Občine Vodice je v mandatu 2014 – 2018 sestavljalo 15 članov, iz 3 političnih 

strank in 2 list, in sicer: 

- Marjan Podgoršek     (Lista SRCE Občine Vodice), 

- Mija Cankar               (Lista SRCE Občine Vodice), 

- Žiga Janežič              (Lista SRCE Občine Vodice), 

- Andraž Hönigsman    (Lista SRCE Občine Vodice), 

- Anton Kosec               (Lista neodvisnih krajanov), 

- Margareta Barle         (Lista neodvisnih krajanov), 

- Rok Cankar                (Lista neodvisnih krajanov), 

- Miran Vertačnik          (Lista neodvisnih krajanov), 

- Peter Podgoršek        (Slovenska demokratska stranka), 

- Anton Aljaž                (Slovenska demokratska stranka), 

- Damijan Repnik         (Slovenska demokratska stranka),  

- Anton Kokalj              (Nova Slovenija – krščanski demokrati), 

- Mojca Ločniškar        (Nova Slovenija – krščanski demokrati), 

- Jože Podgoršek        (Nova Slovenija – krščanski demokrati), 

- Anton Logar              (Socialni demokrati). 
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V letu 2018 so potekale lokalne volitve, na katerih je bilo v Občinski svet Občine Vodice za 

mandat 2018 – 2022 izvoljenih naslednjih 15 članov, iz 2 političnih strank in 2 list: 

- Branko Bogovič (Lista SRCE Občine Vodice), 

- Maja Drešar (Lista SRCE Občine Vodice), 

- Žiga Janežič              (Lista SRCE Občine Vodice), 

- Rudi Kopač (Lista SRCE Občine Vodice), 

- Silva Kralj (Lista SRCE Občine Vodice), 

- Anton Kosec               (Lista neodvisnih krajanov), 

- Margareta Barle         (Lista neodvisnih krajanov), 

- Dr. Jože Podgoršek (Lista neodvisnih krajanov), 

- Miran Vertačnik          (Lista neodvisnih krajanov), 

- Luka Rozman (Lista neodvisnih krajanov), 

- Anton Kokalj              (Nova Slovenija – krščanski demokrati), 

- Ddr. Tomaž Gyergyek (Nova Slovenija – krščanski demokrati), 

- Tilen Jeraj (Nova Slovenija – krščanski demokrati), 

- Milan Čebulj (Nova Slovenija – krščanski demokrati), 

- Jaka Šimnovec (Slovenska demokratska stranka). 

 

 
 

Občinski svet deluje konstruktivno ter izključno projektno, predlagane sklepe večinoma 

sprejema soglasno, le izjemoma s kakšnim glasom proti. Odločitve sprejema na sejah, ki 

praviloma potekajo vsak tretji torek v mesecu, razen v času šolskih počitnic ali praznikih. V 

letu 2018 je bilo 7 rednih, 2 dopisni in 1 konstitutivna seja Občinskega sveta. 

 

V letu 2018 je Občinski svet Občine Vodice sprejel 22 sklepov, 9 odlokov, 1 pravilnik, 1 

zaključni račun proračuna, 1 spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vodice, 1 

spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta, 1 spremembe in dopolnitve 

Poslovnika Nadzornega odbora, 2 poročili o izidu volitev, 1 program dela občinskega sveta. 

 

 



 

 

V spodnji tabeli je prikaz sprejema navedenih predpisov po posameznih sejah Občinskega sveta: 

 

SEJA, DATUM SKLEP ODLOK OSTALO 

30. REDNA SEJA, 

27.2.2018 

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun višine 

občinske takse v Občini Vodice 
 

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v 

Vrtcu Škratek Svit Vodice 
 

Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu 

v Občini Vodice za leto 2018 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

ZN_Vodice-9   
 

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 

ZN_Vodice-9             

 

31. REDNA SEJA, 

20.3.2018 

Sklep o imenovanju članov Sveta uporabnikov javnih 

dobrin 
 

Sklep o popravi Sklepa o določitvi cen programov 

predšolske vzgoje v Vrtcu Škratek Svit Vodice 

 

 Spremembe Poslovnika Nadzornega odbora Občine 

Vodice 
 

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta 

Občine Vodice 
 

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vodice   

32. REDNA SEJA, 

17.4.2018 

 

 

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi 

javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Škratek 

Svit Vodice 
 

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi 

javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola 

Vodice             

Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2017 
 

Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi plačil za 

funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih 

teles v Občini Vodice             

 

33. REDNA SEJA, 

19.6.2018 

Sklep o potrditvi cen storitve obvezne gospodarske 

javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode v občini Vodice 
 

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije             
 

Sklep o določitvi vrednosti pravnih poslov za katere 

vključitev v obvezni načrt ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Občine Vodice za leto 2018 ni obvezna 
 

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu 

ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vodice 

za leto 2018 

Odlok o potrditvi cen storitve obvezne gospodarske 

javne službe oskrba s pitno vodo v občini Vodice       
 

Odlok o turistični taksi v Občini Vodice             
 

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vodice za leto 

2018 
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu Občine Vodice           

 

34. REDNA SEJA, 

4.9.2018 

Sklep o določitvi volišč za izvedbo volitev v občinski 

svet in župana Občine Vodice na lokalnih volitvah 2018 
 

Ugotovitveni sklep o potrebnem številu podpisov za 

podporo kandidaturi za župana v Občini Vodice za 

lokalne volitve 2018 
 

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o javnem 

občinskem glasilu Kopitarjev glas             

 



 

 

Ugotovitveni sklep o potrebnem številu podpisov za 

določanje kandidatov za člane občinskega sveta v 

posamezni volilni enoti 
 

Sklep o delni povrnitvi stroškov organizatorjem volilne 

kampanje za lokalne volitve v Občini Vodice za volilno 

leto 2018 

4. DOPISNA SEJA, 

17.9.–21.9.2018 

Sklep o spremembi Sklepa o delni povrnitvi stroškov 

organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v 

Občini Vodice za volilno leto 2018 

 

    

 

1. REDNA 

(KONSTITUTIVNA) 

SEJA, 

27.11.2018 

Sklep o potrditvi mandatov izvoljenim članom 

Občinskega sveta Občine Vodice 
 

Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Občine Vodice 
 

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu 

Občinskega sveta Občine Vodice 
 

Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 Poročilo o izidu volitev za župana Občine Vodice na 

lokalnih volitvah dne 18.11.2018 
 

Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta Občine 

Vodice na lokalnih volitvah dne 18.11.2018 

1. DOPISNA SEJA, 

28.11.-29.11.2018 

Sklep o predlogu za imenovanje člana oziroma 

namestnika člana okrajne volilne komisije 

  

2. REDNA SEJA, 

18.12.2018 

Sklep o potrditvi mandata nadomestne članice 

Občinskega sveta Občine Vodice 
 

Sklep o začasnem financiranju Občine Vodice v 

obdobju od januarja do marca 2019 
 

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun 

Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 

2019 

 Program dela Občinskega sveta Občine Vodice za leto 

2019 – predlog 
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 DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA 3.4

 

Odbori in komisije so delovna telesa Občinskega sveta Občine Vodice, ki v okviru svojega 

delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti Občinskega sveta in mu dajejo 

mnenja in predloge. V letu 2018 je bilo skupno 17 sej stalnih delovnih teles, od tega: 

- 5 rednih in 1 dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 

- 3 redne seje Odbora za finance, 

- 2 redni seji Odbora za pravne akte, 

- 4 redne seje Odbora za komunalo in urejanje prostora, 

- 2 redni in 3 dopisne seje Odbora za družbene dejavnosti in varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami, 

- 1 redna seja Odbora za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem. 

 

 NADZORNI ODBOR 3.5

 

Nadzorni odbor Občine Vodice je najvišji organ nadzora javne porabe v Občini Vodice. V 

okviru svoje pristojnosti Nadzorni odbor: 

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Občine Vodice, 

- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, 

- nadzoruje finančno poslovanje porabnikov proračunskih sredstev. 

Nadzorni odbor Občine Vodice so v mandatu 2014 – 2018 sestavljali naslednji člani: 

- predsednica Andreja Rahne, 

- namestnica predsednice Mateja Gubanec, 

- član Tomaž Merše, 

- članica Maja Drešar, 

- članica Jana Baliž. 

Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na 8 rednih sejah. Opravil je 4 nadzore, na podlagi 

katerih je izdal 3 pozitivna mnenja ter 1 delno pozitivno mnenje, delno mnenje s pridržkom. 

Podanih je bilo skupno 14 priporočil za izboljšanje poslovanja, katera se že upošteva pri 

delu Občine Vodice.  

 

 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 3.6

 

Občina Vodice ima občinsko volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki skladno z 

Zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter 

varstvo zakonitosti volilnih postopkov. 

 

Občinsko volilno komisijo v mandatu 2018 – 2022 sestavljajo naslednji člani: 

- predsednik Janko Bilban, 

- namestnica predsednika Irena Švara Strojin, 

- članica Greta Rozman, 

- namestnica članice Milena Kristan, 

- članica Marija Borčnik, 

- namestnik članice Anton Jeras, 

- član Sašo Sodnik, 

- namestnik člana Jernej Srebot. 
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Dne 18. novembra 2018 je v Republiki Sloveniji potekal prvi krog glasovanja na lokalnih 

volitvah, na katerih smo v občini Vodice volili župana in člane občinskega sveta za mandat 

2018 – 2022. Občinska volilna komisija je na 9 rednih in 1 dopisni seji izvedla vse aktivnosti 

za izvedbo lokalnih volitev občinske volilne komisije, in sicer je bilo opravljeno sledeče: 

- priprava sklepa o določitvi volišč, 

- priprava ugotovitvenega sklepa o potrebnem številu podpisov za podporo 

kandidaturi za župana in kandidatov za člane občinskega sveta, 

- priprava in objava pogojev za pridobitev pravice do uporabe prostorov za namen 

organizacije predvolilnih shodov v času volilne kampanje, 

- priprava in objava pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na 

območju občine Vodice v času volilne kampanje in izdaja sklepov na podlagi 

podanih vlog, 

- priprava poziva, izvedba postopka pridobivanja soglasij kandidatov ter priprava 

sklepa o imenovanju volilnih odborov za izvedbo glasovanja ter priprava posameznih 

odločb na tej podlagi, 

- priprava sklepa o razrešitvi članic volilnih odborov in imenovanju nadomestnih članic 

ter priprava odločb na tej podlagi, 

- priprava odločb o potrditvi kandidature za župana in štirih kandidatur za člane 

občinskega sveta, 

- priprava sklepa o postopku izvedbe javnega žreba za določitev vrstnega reda 

kandidatur na seznamu kandidatur in list kandidatov na rednih lokalnih volitvah, 

- priprava poročila o izidu volitev za župana in poročila o izidu volitev članov 

občinskega sveta ter potrdil o izvolitvi na tej podlagi. 

Lokalne volitve 2018 so v vseh treh volilnih enotah (Vodice, Skaručna in Utik) in 
vseh sedmih voliščih (Vodice, Skaručna, Repnje, Zapoge, Polje pri Vodicah, Utik in 
Koseze) potekale skladno z zakonom in brez zapletov. 
 

    
 

4. SPLOŠNE STORITVE 
 

Za uresničevanje zastavljenih ciljev ter izvajanje učinkovitega in gospodarnega ravnanja s 

proračunskimi sredstvi skrbijo vsi zaposleni v občinski upravi, ki je organizirana v skladu s 

Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Vodice. V letu 2018 je 

občinska uprava sprejela približno 1100 strank in jim v skladu z možnostmi posredovala 

zahtevane informacije. V podatkovno bazo je bilo vpisanih 6720 dokumentov, od tega 3371 

prejetih, 2556 odposlanih, 793 lastnih in 30 sejnih. Evidentiranih je bilo 1805 zadev, od tega 

711 upravnih postopkov. Večina upravnih postopkov se je procesno zaključila v letu 2018, 

nekateri pa so se prenesli v leto 2018. 
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 OBČINSKA UPRAVA 4.1

 

Občinska uprava je enovita in izvaja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in 

administrativne naloge na področju: 

- splošnih zadev, 

- normativno pravnih zadev, 

- upravnih zadev, 

- javnih financ, 

- gospodarskih dejavnosti in kmetijstva, 

- družbenih dejavnosti, 

- varstva okolja in urejanja prostora,  

- gospodarskih javnih služb in infrastrukture, 

- urejanja prostora, 

- inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva, 

- gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, 

- urejanja prometa, 

- stanovanjskega gospodarstva in drugih nalog iz občinske pristojnosti. 

 

Delo občinske uprave je tesno povezano z Občinskim svetom, Nadzornim odborom in 

delovnimi telesi Občinskega sveta, medobčinskim in drugimi inšpektorati,  javnimi zavodi in 

podjetji, vrtcem, osnovno šolo, občinskimi društvi, sosednjimi občinami, različnimi združenji 

in agencijami, ministrstvi, državnimi, evropskimi in nevladnimi institucijami. 

 

Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave vodi direktorica občinske 

uprave Majda Peterlin. V letu 2018 je bilo v občinski upravi 12 zaposlenih, ki so opravljali 

naloge po posameznih področjih skladno s sistemizacijo delovnih mest in sklenjenimi 

pogodbami o zaposlitvi. Po potrebi se sklicujejo kolegiji občinske uprave, katerih se je v letu 

2018 zvrstilo 11. 

 

5. ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO  
 

Samoupravna lokalna skupnost deluje na področju socialnega varstva na osnovi zakonsko 

predpisanih obveznosti in pristojnosti, poleg teh pa Občina Vodice izvaja še dodatne 

aktivnosti in programe, ki našim občanom zagotavljajo karseda varno in zdravo okolje. 

Naloge na področju socialnega varstva lahko razdelimo v naslednje vsebinske sklope: 

- izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih 

aktov, 

- zagotavljanje in izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o enkratni denarni 

pomoči v Občini Vodice,  

- denarna pomoč ob rojstvu otroka in subvencioniranje varstva predšolskih otrok. 

Kljub vsakoletnim finančnim omejitvam s ponosom ugotavljam, da je Občina Vodice v 

svojem proračunu za leto 2018 ohranila obstoječe standarde socialnega varstva. 

 

 NAGRADA NOVOROJENCEM 5.1

 

Ob rojstvu otroka Občina Vodice na osnovi vloge staršev prispeva 220 EUR simbolične 
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denarne pomoči. 

 

V letu 2018 je bila izplačana denarna pomoč 41 upravičencem. 

 
 SUBVENCIONIRANJE VARSTVA PREDŠOLSKIH OTROK 5.2

 

S tem ukrepom se lajša stiska staršev otrok s stalnim bivališčem v občini Vodice, ki so 

starejši od enega leta in niso vključeni v programe predšolske vzgoje, ker so bili zaradi 

prezasedenosti vrtca zavrnjeni oziroma so na čakalni listi za vključitev v vrtec. 

 

V letu 2018 ni bilo potreb po subvenciji varstva predšolskih otrok. Vsi ki so se želeli vpisati 

so našli mesto v vrtcu.  

 

 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNINE STANOVANJ 5.3

 

Občina Vodice zagotavlja sredstva za sofinanciranje plačila neprofitnih in tržnih najemnin 

občanov, ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo. 

 

V letu 2018 je Občina Vodice sofinancirala plačilo najemnine stanovanja 5 občanom. 

 

 OBČINSKE ENKRATNE DENARNE POMOČI  5.4

 
Enkratne denarne pomoči so namenjene občanom brez dohodkov in premoženja, ki so se 

zaradi različnih okoliščin in težkih socialnih razmer znašli v finančni stiski.  

 

V to postavko so vključena sredstva za: 

- nakup šolskih potrebščin, 

- nakup ozimnice ali kurjave, 

- kosila osnovnošolcev, 

- doplačila nujnih zdravstvenih storitev, ki jih ne pokriva Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije, 

- premostitev trenutne materialne ogroženosti, 

- kritje pogrebnih stroškov ob pogojih po odloku. 

 

Za občinske enkratne denarne pomoči je bilo v letu 2018 izdanih 19 pozitivnih odločb. 

 

 DRUŽINSKI POMOČNIK  5.5

 

Upravičenci, ki na Centru za socialno delo Ljubljana Šiška uveljavijo status družinskega 

pomočnika, so upravičeni do mesečnega dohodka, v višini minimalne bruto plače. 

 

V občini Vodice je s statusom družinskega pomočnika trenutno 1 oseba.  

 

 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NEZAVAROVANIH OSEB  5.6

 

Občina Vodice je v letu 2018 plačevala prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje v 

višini 31,36 EUR na osebo mesečno za približno od 50 do 60 nezavarovanih oseb. 
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 POMOČ NA DOMU  5.7

 

Za opravljanje storitve javne službe pomoč in nega na domu je Občina Vodice podelila 

koncesijo Zavodu za pomoč in nego na domu Comett d.o.o. Koncesionarju se zagotavljajo 

sredstva za plače zaposlenega na območju občine Vodice in za materialne stroške na 

podlagi usklajenih in potrjenih cen na občinskem svetu. V letu 2018 je bilo opravljenih 

2058,5 efektivnih ur storitve pomoč družini na domu. Storitev je v letu 2018 uporabljalo 

povprečno 10 občanov.  

 

 DOMSKA OSKRBA  5.8

 

Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in drugih socialnih 

zavodih. S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste 

občane, ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje 

osnovnih stroškov. Občina Vodice je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo 19 

oskrbovancem. 

 

Trenutno so naši občani nameščeni v naslednjih zavodih: 

- Dom starejših občanov Ljubljana Šiška, 

- Dom počitka Mengeš, 

- Centri starejših DEOS, 

- Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate, 

- Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa, Radovljica, 

- Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, 

- Varstveno delovni center Tončke Hočevar, 

- Dom Lukavci, 

- Čebela dnevno varstvo Karitas. 

- Dom Lenart, ... 
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Število nastanjenih v domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje, zato se 

na teh proračunskih postavkah vsako leto zagotavlja več sredstev, le v letu 2018 je bilo 

izplačanih nekaj manj sredstev kot leto poprej, in sicer 177.283,61EUR. 

 

 SUBVENCIONIRANJE IN DOSTAVA KOSILA STAREJŠIM OBČANOM 5.9

 

Namen ukrepa je starejšim občankam in občanom, invalidnim in kronično bolnim osebam 

ter hudo bolnim otrokom zagotoviti dnevni topli obrok, ki si ga sami težko ali ne morejo 

pripraviti oziroma za pripravo nimajo ustreznih pogojev. 

 

Pripravo in dostavo subvencioniranih kosil je v letu 2018 v povprečju prejemalo približno 28 

upravičencev. 

 

6. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 
 

V področje proračunske porabe za izobraževanje sodijo odhodki za financiranje: 

- izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, 

- financiranje zasebnih vrtcev, 

- izvajanje javnega osnovnošolskega programa vzgoje in izobraževanja, 

- stroški investicij in investicijskega vzdrževanja vzgojno-izobraževalne infrastrukture, 

- osnovnega glasbenega izobraževanja,  

- izobraževanje odraslih,  

- druge izobraževalne programe, 

- različne oblike pomoči šolajočim. 

 VRTCI 6.1

 

6.1.1 Vrtec Škratek Svit Vodice  

  

Vrtec Škratek Svit Vodice sestavljajo 3 enote, ki jih skupno tvori 14 oddelkov. V vrtcu je 

zaposlenih 47 oseb, ki skrbijo za dobro počutje 249 otrok razporejenih v naslednje oddelke: 

- centralni Vrtec Vodice z 8 oddelki in 142 otroci, 

- enota Skaručna s 3 oddelki in 52 otroci, 

- enota Utik z 2 oddelkoma in 34 otroci, 

- enota Zapoge z 1 oddelkom in 14 otroci (najeti prostori do konca meseca junija). 
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Iz letnega poročila Vrtca Škratek Svit Vodice za leto 2018 izhaja, da vzgojno in 

izobraževalno delo v vrtcu temelji na predpisanih pedagoških ciljih, ki so obogateni z 

različnimi projekti vrtca in dejavnostmi. V okviru nadstandarda, ki ga pretežno omogoča 

Občina Vodice, so bile izvedene sledeče brezplačne dejavnosti: 

plavalni tečaj, ter drugi projekti (projekt Gozd) kot npr: gledališke predstave (Kuc Kuc), 

plesno glasbena predstava,  skupne prireditve v Kulturnem domu Vodice, šola za starše, ... 

- plavalni tečaj, 

- letovanje otrok iz socialno in materialno ogroženih družin, 

- projekt Gozd, 

- skupne prireditve v Kulturnem domu za starše, 

- šola za starše in druge.  

 
Javni zavod vrtec Škratek Svit Vodice vodi ravnateljica Hedvika Rosulnik. 
 

 
 

6.1.2 Drugi vrtci  

 

Občina Vodice plačuje oskrbnino za 26 otrok iz območja občine Vodice, ki obiskujejo vrtce 

izven naše občine. Med njimi jih največ obiskuje javne vrtce Mestne občine Ljubljana ter 

vrtce v drugih občinah (Trzin, Kamnik, Postojna, Trebnje, Šenčur). Z zasebnimi vrtci, kot so 

Montessori inštitut, Zavod sv. Stanislav, Zavod Grega in Otroška igralnica Malina, so 

podpisane enoletne pogodbe. 

 

 OSNOVNA ŠOLA  6.2

 

6.2.1 Osnova šola Vodice 

 

Osnovno šolo Vodice sestavljata: 

- Centralna enota Osnovna šola Vodice z 22 oddelki, 

- Podružnična osnovna šola Utik s 3 oddelki. 



Letno poročilo župana 2018 

 

 

 
   21 

 
 

V šolskem letu 2018/2019 je bilo v obe enoti Osnovne šole Vodice skupaj vpisanih 540 

učencev, ki so bili porazdeljeni v 25 oddelkov devetletne osnovnošolske dejavnosti. Za 

njihovo dobro počutje je skrbelo 67 zaposlenih v šoli, med katerimi je 52 strokovnih 

delavcev. Izvajali so tudi 6,4 oddelkov podaljšanega bivanja ter 3 oddelke jutranjega varstva 

in 1 oddelek jutranjega varstva za vozače. Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola 

Vodice vodi ravnatelj Jure Grilc. 

 

V zadnjih letih število učencev vztrajno narašča, kar je posledica pozitivnega prirasta in 

priseljevanja mladih družin v občino Vodice. 

             
 

Cilji osnovnošolskega izobraževanja za leto 2018 so bili poleg izvedbe opredeljenih 

programov skladno s predmetnikom ter doseganje zastavljenih učnih rezultatov usmerjeni v 

dobro medsebojno sodelovanje in komunikacijo učencev, staršev in učiteljev. Občina 

Vodice ocenjuje, da so bili zadani cilji za leto 2018 na področju osnovnošolskega 

izobraževanja doseženi. Osnovna šola Vodice je v samem vrhu slovenskih osnovnih šol, 

tako po znanju in programih kot po standardih in pogojih za delo in učenje. Osnovni šoli 

Vodice manjka le še ustrezna zunanja in notranja športna infrastruktura, za katero se že 

pridobiva gradbeno dovoljenje. 

  

  PREVOZ UČENCEV, DIJAKOV IN OBČANOV 6.3

 

Občina Vodice učencem zagotavlja pravico do brezplačnega prevoza v šolo na integriranih 

linijah Ljubljanskega potniškega prometa številka 60, 61 in 30. V letu 2018 je z izvajalcem 

Ljubljanskim potniškim prometom dogovorjenih nekaj izboljšav in v dosedanji vozni red 

vključenih tudi nekaj pobud občanov. 

 

                
 

Občina Vodice Prav tako Občina Vodice povrne stroške prevoza v šolo otrokom s 
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posebnimi potrebami in njihovim spremljevalcem ne glede na oddaljenost osnovne šole ali 

zavoda. V letu 2018 je bilo do tovrstnih prevozov upravičenih 16 oseb. 

 

Vsem ostalim občanom Občina Vodice zagotavlja sofinanciranje treh integriranih (primestni, 

mestni in šolski prevozi) linij Ljubljanskega potniškega prometa s povezavo v mestno občino 

Ljubljana in občino Medvode. Vse linije so dobro uporabljene in zadovoljivo frekvenčne. 

Linija 60 in 30 imata 16 prihodov in odhodov iz Ljubljane in Medvod v Vodice in obratno.                 

 

  GLASBENA ŠOLA PIANO FORTE 6.4

 

Zasebna Glasbena šola Piano Forte v sodelovanju z Osnovno šolo Vodice zainteresiranim 

učencem nudi dodatno glasbeno izobraževanje. V letu 2018 je približno 50 učencev 

obiskovalo pouk diatonične harmonike, kitare, flavte in klavirja oziroma električnih klaviatur 

tej glasbeni šoli, nekateri učenci in občani pa obiskujejo tudi podružnico v Trbojah, kjer se 

dodatno učijo solopetja, violine, saksofona in klavirja. 

 

  POČITNIŠKE KRATKOČASNICE 6.5

 

V času poletnih šolskih počitnic je Občina Vodice na osnovi poziva organizirala naslednje 4 

počitniške delavnice, imenovane počitniške kratkočasnice: 

- teden doživetij, 

- jezična šola angleščina, 

- športne igre, 

- športni žur. 

 

    
 

V dvorani na Skaručni je potekal teden doživetij in jezična šola angleščina, športna tedna pa 

sta se odvijala na igriščih Športnega središča Strahovica in Kluba Kubu Vodice. 

Organizirane aktivnosti v okviru počitniških kratkočasnic so v letu 2018 popestrile poletne 

počitnice več kot 100 osnovnošolskim otrokom.    

 

  KNJIŽNICA VODICE 6.6

 

Knjižnica Vodice v našem lokalnem prostoru predstavlja prostor za učenje, navdih, 

srečevanje in ustvarjalnost. Spada pod okrilje Mestne knjižnice Ljubljana in na območju 

občine Vodice izvaja knjižnično dejavnost. Pogodbeno sodelovanje z Mestno knjižnico 

Ljubljana njenim članom omogoča sistem uporabe vseh 37 knjižnic v mreži brez doplačila 

članarine.  

 

V Knjižnico Vodice se je v letu 2018 vpisalo 138 novih članov, od tega 58 otrok in 80 
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odraslih. Skupno je bilo ob koncu leta včlanjenih 1064 aktivnih članov, od tega 287 otrok in 

777 odraslih, ki so si skupaj izposodili 38.777 enot knjižničnega gradiva. Skupni prirast 

knjižničnega gradiva v letu 2018 je 560 enot, od katerih je bilo kupljenih 520 enot in 

podarjenih 40 enot. 

 

Knjižnica Vodice je v letu 2018 organizirala 3 strokovna predavanja posvečena 100-letnici 

konca 1. svetovne vojne, 3 potopisna predavanja, 3 predstavitve knjig za odrasle, 26 bralnih 

ur pravljic, 6 knjižničnih ugank za otroke in 2 gledališki predstavi. Povečan obisk, skupno 

kar 386 otrok, je zaznati predvsem na urah pravljic, kjer je Knjižnica Vodice uvedla obiske 

gostov. V letu 2018 je bilo prvič organizirano pravljično popolne na krasnem vrtu za 

knjižnico, ki je bilo med obiskovalci dobro sprejeto. 

 

            
 

V letu 2018 sta Knjižnica Vodice in Slovanska knjižnica pripravili razstavo o življenju in delu 

politika, pisatelja in narodnega buditelja dr. Valentina Zarnika, rojenega v Repnjah. 

Razstava je bila na ogled v okviru 18. Kopitarjevih dni, gostovala je tudi v Knjižnici Bežigrad 

oziroma Slovanski knjižnici. Knjižnica Vodice je sodelovala tudi s pripravo razstave ob 120-

letnici zgradbe, v kateri domujeta knjižnica in občina. 

 

                
 

Občina Vodice je v času poletnih počitnic prebelila celotno knjižnico, tako da lahko 

zaposleni in obiskovalci svoj čas preživljajo v prijetnem prostoru. Sredstva Občine Vodice 

se namenjajo za sofinanciranje dveh zaposlenih, knjižničarsko dejavnost, materialne 

stroške ter nakup knjižničnega gradiva. 

 

 JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI  6.7

 

Občina Vodice je v letu 2018 na podlagi pogodbe sofinancirala kulturne programe Javnega 
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sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, s katerimi je potekala redna komunikacija 

o dejavnostih in prireditvah namenjenih kulturnim društvom ter drugim obiskovalcem. 

 

Člane občinskih kulturnih društev so nagradili s priznanji in značkami za večletno delovanje, 

organizirali so pomladanska tekmovanja za osnovnošolske in druge pevske zbore ter 

igralske skupine. V Vodicah so priredili slikarsko delavnico ter šolo risanja in slikanja. 

 

        
 

7. DRUŠTVENA IN GASILSKA DEJAVOST, CIVILNA ZAŠČITA 
 

Društvena dejavnost ter povezovanje občanov je na območju občine Vodice na visokem 

nivoju. V občini aktivno deluje 30 prostovoljnih društev, ki se sofinancirajo iz proračunskih 

sredstev, obstaja pa še nekaj drugih društev, zvez in programov, ki za svoje delovanje v 

občini ne črpajo občinskih sredstev.  
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V letu 2018 so proračunska sredstva za društveno in gasilsko dejavnost razdeljena po 

sektorjih delovanja: 

- 6 kulturnih društev, 

- 10 športnih društev in 2 posameznika, 

- 6 drugih društev in 2 humanitarni organizaciji, 

- 1 gasilsko zvezo in 6 gasilskih društev, 

- 6 prosilcem, katerim so se namenila sredstva z naslova pokroviteljstva. 

 

Občina Vodice vsem društvom za delovanje zagotavlja brezplačno uporabo prostorov v 

občinski lasti, z izjemo uporabe osnovnošolske telovadnice. 

 

  KULTURA  7.1

 

Na razpis za sofinanciranje kulturnih programov se je uspešno prijavilo 6 društev, ki so 

izpolnjevala vse razpisne pogoje.  

 

                      
 

Sredstva v skupni vrednosti 21.000,00 EUR so bila na podlagi razpisa o sofinanciranju 

kulturnih programov razdeljena med naslednjih 6 kulturnih društev: 

- Godbeno društvo Vodice 7.487,70 EUR, 

- Kulturno društvo Matije Koželja Utik 4.168,03 EUR, 

- Kulturno prosvetno društvo Šinkov Turn 3.233,61 EUR, 

- Mešani pevski zbor Biser 3.012,30 EUR, 

- Društvo za ohranitev kulturne dediščine in podeželja Skaručna 1.844,26 EUR, 

- Prosvetno društvo Vodice 1.254,10 EUR. 

  ŠPORT 7.2

 

Občina Vodice je v letu 2018 objavila razpis za sofinanciranje športnih programov v skupni 

vrednosti 21.000,00 EUR, na katerega so se lahko prijavila vsa registrirana športna društva 

iz občine Vodice in posamezniki, ki ustrezajo pogojem razpisa. 

 

Na razpis se je uspešno prijavilo naslednjih 8 društev, Osnovna šola Vodice in Vrtec 

Škratek Svit Vodice ter 2 posameznika: 

- Smučarsko društvo Strahovica 6.575,99 EUR, 

- Taekwondo klub Koryo 3.292,69 EUR, 

- Športno društvo Repnje – Dobruša 1.847,73 EUR, 

- Športno društvo Victoria club Vodice 1.649,83 EUR, 
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- Lokostrelsko društvo Ishi 1.594,94 EUR, 

- Tenis klub Kubu Vodice 1.591,06 EUR, 

- Balinarski klub Kubu Vodice 1.169,60 EUR, 

- Športno-planinsko društvo Gams 962,45 EUR, 

- Osnovna šola Vodice 628,58 EUR, 

- Vrtec Škratek Svit Vodice 211,42 EUR, 

- Aleš Borčnik in Luka Janežič skupno 1.535,69  EUR. 

  

                       

 

7.2.1 Športne prireditve 

 

V letu 2018 je Občina Vodice zagotovila sredstva za izvedbo veleslaloma za pokal Občine 

Vodice v sodelovanju s Športnim društvom Victoria club Vodice in pohoda na Krvavec v 

sodelovanju s Športno-planinskih društvom Gams ter kolesarske dirke za pokal Občine 

Vodice v organizaciji Kolesarskega društva Rog. Podprla je tudi ostale športne prireditve v 

organizaciji občinskih društev. 

 

  
 

 HUMANITANOST 7.3

 

V letu 2017 je bil sprejet nov Pravilnik o financiranju programov za področje humanitarnih 

dejavnosti v občini Vodice, ki je bil uveljavljen v letu 2018. 

 

Za Rdeči križ je bilo na podlagi neposredne pogodbe namenjenih 500 EUR, za Župnijsko 

Karitas Vodice pa 7.500 EUR. 
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 DRUŠTVENI PROGRAMI 7.4

 

Na razpis za društvene projekte se je uspešno prijavilo 8 organizacij, ki je izpolnjevalo vse 

razpisne pogoje: 

- Društvo upokojencev Vodice  3.280,07 EUR, 

- Društvo upokojencev  Bukovica-Šinkov Turn 2.412,67 EUR, 

- Društvo narodnih noš in kočijažev 2.051,86 EUR, 

- Moto club Mak Vodice 1.501,54 EUR, 

- Turistično društvo Vodice 1.191,76 EUR, 

- Čebelarsko društvo Skaručna 1.035,04 EUR, 

- Lovska družina Vodice 1.027,75 EUR, 

- Društvo Planet Zemlja 499,30 EUR. 

  
 

 POKROVITELJSTVO 7.5

 

V letu 2018 sta bila objavljena 2 javna poziva za Sredstva so bila razdeljena med naslednjih 

8 izvajalcev: 

- Župnija Vodice 310,08 EUR, 

- Mestna knjižnica Ljubljana 284,24 EUR, 

- Košarkaška ekipa Vodice 271,32 EUR, 

- Prostovoljno gasilsko društvo Šinkov Turn 271,32 EUR, 

- Badminton klub Komenda 258,40 EUR, 

- Kranjsko plavalno društvo Zvezda 206,72 EUR, 

- Društvo Vita 206,32 EUR, 

- Kulturno prosvetno društvo Drouz 191,21 EUR. 
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  CIVILNA ZAŠČITA IN REŠEVANJE 7.6

 

7.6.1 Civilna zaščita 

 

Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami oziroma poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. 

V letu 2018 je bil opravljen redni inšpekcijski nadzor ter odpravljeni vsi zahtevani ukrepi. 

 

Na lokacijah Vodice, Polje, Utik so nameščeni AED na zunanjih delih zgradb z 

dosegljivostjo 24 ur/dan. Lokacije so vnesene v aplikacijo defibrilatorjev na celotnem 

območju države. Izvedena so bila vzdrževalna dela na AED ter pregledna in servisna dela 

na sistemu daljinskega proženja gasilskih 

 

7.6.2 Gasilska zveza Vodice  

 

Glede na vsakoletne menjave in posodabljanja reševalne opreme, letno izvajanje vaj, 

usposabljanj in izobraževanj v gasilski službi ter dejanskih posredovanj ob nesrečah 

ugotavljamo, da se raven reševalnih storitev povečuje. Občina Vodice z zagotavljanjem 

sredstev za delovanje Gasilske zveze Vodice in prostovoljnih gasilskih društev ohranja 

požarno varnost območja občine Vodice. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega 

sklada je tudi v letu 2018 sprejel sklep o porabi takse za nakup gasilske zaščitne opreme po 

predhodno usklajenem programu na štabu Gasilske zveze Vodice.  

 

Prostovoljna gasilska društva v občini Vodice skupno štejejo 1240 gasilcev, med katerimi je 

173 operativnih gasilcev.  

 

                  
 

7.6.3 Prostovoljna gasilska društva 

 

V občini odlično deluje tudi 6 prostovoljnih gasilskih enot, ki so glede na območje delovanja 

teritorialne: 

- Prostovoljno gasilsko društvo Vodice (50 operativnih gasilcev), 

- Prostovoljno gasilsko društvo Bukovica – Utik (24 operativnih gasilcev), 

- Prostovoljno gasilsko društvo Šinkov Turn (22 operativnih gasilcev), 

- Prostovoljno gasilsko društvo Polje (34 operativnih gasilcev), 

- Prostovoljno gasilsko društvo Repnje – Dobruša (19 operativnih gasilcev),  

- Prostovoljno gasilsko društvo Zapoge (24 operativnih gasilcev). 
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Prostovoljna gasilska društva so sredstva za sofinanciranje prejela na podlagi Letnega 

programa dejavnosti gasilske službe oziroma gasilskih enot ter sprejetega proračuna 

Občine Vodice.  

 

       
 

 

8. PRIREDITVE IN DRUŽABNI DOGODKI  
 

Občinska uprava Občine Vodice vodi evidenco družabnih javnih dogodkov in prireditev na 

območju občine Vodice, o katerih aktivno obvešča občane in druge obiskovalce. Občina 

Vodice z distribucijo vabil skrbi za promocijo javnih prireditev na območju občine. 

 

       
 

Zakon o javnih zbiranjih določa da mora organizator prijavi priložiti dokazilo, da je o shodu 

oziroma o prireditvi obvestil lokalno skupnost, če na shodu oziroma prireditvi z zvočnimi ali 

drugimi napravami povzroča čezmeren hrup pa tudi dovoljenje organa, pristojnega za 

izdajo. 
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Občina Vodice je v letu 2018 izdala: 

- 37 potrdil lokalne skupnosti o prejemu obvestila o prireditvah, 

- 11 odločb o soglasju za uporabo zvočnih naprav,  

- 10 zadev v zvezi z vlogami obratovalnega časa lokalov. 

                   

Kulturne dvorane v Vodicah, Utiku in na Skaručni smo oddali tudi društvom in 

posameznikov za različne javne prireditve, nastope in gledališke igre.  

 
 OBČINSKE PRIREDITVE 8.1

 

Občina Vodice je v letu 2018 organizirala ali sodelovala pri organizaciji skupno 36 javnih 

prireditev. 

 

26 prireditev je bilo izvedenih ob občinskim prazniku, ki ga Občina Vodice praznuje 9. 

septembra, ostalih 10 prireditev pa je bilo izvedenih tekom leta ob različnih priložnostih, in 

sicer: 

- 14. Veleslalom za pokal Občine Vodice in 5. pohod na Krvavec ob slovenskem 

kulturnem prazniku, 

- Dan odprtih vrat, 

- Koncert Andreja Šifrerja za dan žena, 

- 19. čistilna akcija, 

- 3. Dobrodelni tek ali hoja Osnovne šole Vodice, 

- Otvoritev Večnamenskega športno rekreativnega igrišča Utik, 

- Proslava ob dnevu državnosti in 25. obletnici Prosvetnega društva Vodice, 

- Pohod Godbe Vodice na Kredarico, 

- Miklavževanje, 

- Otvoritev vrtca Škratek Svit Vodice. 

       
 
V letu 2018 je bilo ob občinskim prazniku izvedenih 26 prireditev, in sicer: 

- 16. Vseslovensko srečanje starodobnikov Vodice 2018 

- Košarkaški turnir 3x3 Vodice 

- Teniški turnir posameznikov 

- Balinarski turnir trojk za pokal Občine Vodice 

- Šahovski turnir posameznikov 

- Rockfest Vodice 2018 

- Nacionalni mesec skupnega branja 2018 

- Ex-tempore Vodice: Dragulji preteklosti 
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- Turnir v in-line hokeju 

- Nogometni turnir za pokal Občine Vodice 

- Razstava o življenju in delu Valentina Zarnika 

- Turnir trojk v odbojki na mivki 

- 18. Kopitarjevi dnevi 

- Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Vodice 

- Zasaditev cepiča mariborske Stare trte 

- Očistimo Slovenijo: Tržnica vodice  s predstavitvijo občinskih društev in vpisom 

novih članov 

- Očistimo Slovenijo: Čiščenje melioracijskih kanalov in vodotokov 

- Vesela harmonika Skaručna 2018 

- 23. Gorski kronometer na Rašico 

- Evropski teden mobilnosti 

- Predavanje zeliščarske sekcije Društva upokojencev Vodice Košutniki: Vlasta 

Mlakar 

- Kolesarska dirka 7. Velika nagrada Občine Vodice 

- Gasilsko tekmovanje za člane in članice 

- Gledališka predstava: Niti tat ne more pošteno krasti 

- Seškov memorial: Tek na Krvavec 

- Mednarodni dan starejših 
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Poleg navedenih je Občina Vodice gostila več sprejemov, obiskov in javnih predstavitev, za 

katere so bili zagotovljeni ustrezni prostorski in organizacijski pogoji: 

- obisk starejših občanov, 

- pustni sprejem učencev osnovne šole in županov obisk pustnih mask v vrtcu,  

- seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije, 

- obisk prvošolcev in otrok v vrtcih na prvi šolski dan, 

- predstavitev predloga novih komasacijskih in agromelioracijskih območij in druge. 

 

               
  

  NAJEM OBČINSKIH PROSTOROV 8.2

 

V letu 2018 je bilo odprtih 89 zadev v zvezi z oddajo nepremičnega premoženja Občine 

Vodice v najem, in sicer je bilo sklenjenih: 

- 1 aneks k pogodbi z namenom podaljšanja najema poslovnega prostora za obdobje 

6 mesecev,  

- 21 pogodb za oddajo v občasni najem posameznih prostorov za tržno najemnino, 

- 38 pogodb za oddajo v občasni najem prostorov v brezplačno uporabo, 

- 13 pogodb za sezonsko oddajo prostorov v najem, od katerih sta bili 2 pogodbi za 

plačljiv najem ter 11 pogodb za brezplačen najem. 

 

V letu 2018 so bile z občinskimi društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami sklenjene 

pogodbe za brezplačno oddajo prostorov, s čemer Občina Vodice ustvarja ugodne pogoje 

za delovanje naših društev. 
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  TRŽNICA  8.3

 

Cilj obratovanja tržnice je ponuditi predvsem lokalnim proizvajalcem prostor za ponudbo 

svojih izdelkov in predstavitev svojih produktov. Tržnica je odprta vsako soboto od 8. do 12. 

ure. 

 

V letu 2018 je bilo obravnavanih 7 vlog za prodajo na tržnem mestu Občine Vodice, od 

katerih je bilo ugodeno 6 vlagateljem, s katerimi so bile sklenjene pogodbe, 1 vloga pa se je 

nanašala na prodajo pod kozolcem, ki ni v lasti Občine Vodice. 

 

        
 

9. OBVEŠČANJE OBČANOV 
 

Obveščanje občanov s strani Občine Vodice poteka preko: 

- uradnega občinskega časopisa Kopitarjev glas,  

- Uradnega glasila Občine Vodice,  

- uradne spletne strani Občine Vodice,  

- uradnega Facebook profila Občine Vodice, 

- velikega plakatnega prostora v središču naselja Vodice,  

- oglasnih desk na različnih lokacijah v občini Vodice ter 

- letakov po pošti. 

Občinski predpisi in druge javne objave so objavljene v katalogu Lex Localis in spletni strani 

Občine Vodice. Pomembne informacije in vabila se s pošto dostavijo neposredno do 

gospodinjstev občanov. 
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Informacije za turistične potrebe so objavljene na informativnih tablah v Vodicah, Utiku, 

Skaručni in Polju. V sprejemni pisarni poslovnih prostorov občinske uprave, gostinskih 

lokalih in drugih mestih so dostopne turistične zloženke s karto občine Vodice in vsemi 

ključnimi informacijami o turistični ponudbi v občini. 

 
 

Občinska uprava upravlja z obveščanjem preko vseh naštetih kanalov obveščanja, skrbi se 

za pripravo prispevkov in naročilo fotografij za objavo v medijih ter sodeluje z medijskimi 

uredniki pri obveščanju javnosti (predvsem Gorenjski glas, Radio Gorenc, Radio 1, RTV 

Slovenija, Delo, Dnevnik in Slovenska tiskovna agencija). 

 

 INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA 9.1

 

Informacije javnega značaja so dostopne prek Založbe Lex Localis ali spletne strani Občine 

Vodice. Občina Vodice je v letu 2018 prejela 3 zahtevke za izdajo informacije javnega 

značaja, katerim je bilo v celoti ugodeno.  

 

 URADNO GLASILO OBČINE VODICE 9.2

 

V letu 2018 je bilo izdanih 12 številk Uradnega glasila Občine Vodice, ki so dostopni na 

spletni strani Občine Vodice. Odgovorna urednica Uradnega glasila Občine Vodice je Majda 

Peterlin, direktorica občinske uprave Občine Vodice. Za pripravo gradiv skrbi občinska 

uprava. 

 

 KOPITARJEV GLAS 9.3

 

Cilj javnega občinskega glasila Kopitarjev glas je objavljanje objektivnih in celovitih 

informacij o vseh področjih življenja in dela v občini Vodice ter utrjevanje kulture dialoga in 

bogatenje medsebojnih odnosov. 

 

V letu 2018 je vseh načrtovanih 10 številk občinskega glasila Kopitarjev glas izšlo redno in 

brez zamud, razen v mesecu januarju in juliju, ko časopis ne izhaja. V mesecu novembru je 

izšla tudi posebna izdaja posvečena Lokalnim volitvam 2018. Pred posebno volilno izdajo 

se je noveliral Odlok o javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas. 

 

V vsako številko je vključen zapis o pretekli seji Občinskega sveta Občine Vodice ter 

vsebine občinske uprave Občine Vodice, ki zajemajo aktualne novice, objave javnih 

razpisov in drugih javnih objav, vabila na prireditve in reportaže s prireditev, čestitke ter 
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druge pomembne informacije za občane. Arhiv vseh izvodov glasila je dostopen na spletni 

strani Občine Vodice in v prostorih občinske uprave, obvezni izvodi pa se pošiljajo tudi 

Narodni in univerzitetni knjižnici. 

 

 
 

  SPLETNA STRAN 9.4

 

Na spletni strani Občine Vodice se redno objavljajo vse aktualne informacije namenjene 

občanov in širši javnosti, javni razpisi, natečaji in pozivi ter druga obvestila o delu občinske 

uprave, Občinskega sveta in Nadzornega odbora. Spletna stran vsebuje tudi imenik 

organizacij, zavodov in društev ter povezave do koristnih vsebin za občane. Spletna stran 

omogoča enostaven dostop do elektronskih vlog in obrazcev ter je primerna za uporabo na 

mobilnih napravah. 

 

 
 

V letu 2018 je bilo objavljenih 127 obvestil in novic Občine Vodice, 98 dogodkov in 

prireditev ter 55 javnih razpisov, natečajev, pozivov in drugih dokumentov javnega značaja. 

Na spletni strani Občine Vodice je bila v letu 2018 vzpostavljena tudi podstran Lokalne 

volitve 2018, na kateri je bilo objavljenih 78 uradnih objav ter obvestil vezanih na delo 

Občinske volilne komisije. V letu 2018 so bili vsi elektronski obrazci novelirani v skladu z 

evropsko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Vzpostavljen je bil tudi center za varstvo 

osebnih podatkov. 

  

  FACEBOOK STRAN 9.5

 

Na Facebook strani Občine Vodice se redno objavljajo obvestila, informacije, novice, vabila 

ter fotografije s prireditev. Na ta način se vzpostavlja dodaten stik z občani, katerim 

občinska uprava odgovarja na pobude, predloge in vprašanja. Društva, organizacije in 
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občani so vabljeni k deljenju svojih mnenj, prispevkov, vabil na javne prireditve, fotografij ter 

drugih informacij povezanih z življenjem v občini. 

  

 
 

 PLAKATNA MESTA IN INFORMACIJSKE TABLE 9.6

 

Plakatno mesto v središču naselja Vodice je prvenstveno namenjeno za obveščanje in 

promocijo Občine Vodice, brezplačno ga lahko uporabljajo tudi društva in posamezniki iz 

občine Vodice. Oglasni prostor ni namenjen oglaševanju profitne dejavnosti ter plakatiranju 

posameznikov, društev ali organizacij izven občine.  

 

Evidenca o uporabi oglasnega prostora se vodi v kabinetu župana. V letu 2018 je Občina 

Vodice na plakatni prostor izobesila 15 jumbo plakatov za namen obveščanja ob različnih 

priložnostih. Plakatno mesto smo brezplačno odobrili društvom iz občine Vodice, ki so 

namestila 9 jumbo plakatov. 

 

                 
 

Na spletni strani Občine Vodice so bili objavljeni tudi pogoji za pridobitev pravice do 

uporabe plakatnih mest na območju občine Vodice za referendumske in volilne kampanje, s 

čimer se zagotavlja pogoje za uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri 
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upravljanju javnih zadev v skladu z Ustavo Republike Slovenije ter učinkovite in zakonite 

izvedbe tako lokalnih volitev kot tudi drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju. 

 

Občina Vodice je v letu 2018 na podlagi podanih vlog izdala 4 sklepe za pridobitev pravice 

do uporabe plakatnih mest na območju Občine Vodice za referendumsko kampanjo za 

izvedbo ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, 

upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom proge Divača – Koper, 12 sklepov za volilno 

kampanjo za volitve v Državni zbor Republike Slovenije. 

 

10. PROTOKOL, PROMOCIJA IN TURIZEM 
 

 PROTOKOL 10.1

 

Občina Vodice na področju protokola zagotavlja, da se poslovna srečanja in prireditve 

odvijajo v skladu s protokolarnimi pravili. Protokol pisnega komuniciranja obsega uradne 

dopise, vljudnostna pisma, čestitke ob rojstvu otroka, rojstnodnevne in druge čestitke, 

novoletna voščila in različna vabila, zahvale, telegrame, opravičila ter sodobno elektronsko 

komunikacijo. Gasilska društva za Občino Vodice izvajajo izobešanje slovenske, občinske 

in evropske zastave ob naslednjih praznikih: 

- 8. februar – Prešernov dan, 

- 27. april – dan upora proti okupatorju, 

- 1. in 2. maj – praznik dela, 

- 25. junij – dan državnosti, 

- 15. avgust – združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, 

- 9. september – občinski praznik Občine Vodice, 

- 15. september – vrnitev Primorske k matični domovini, 

- 25. oktober – praznik suverenosti, 

- 23. november – dan Rudolfa Maistra, 

- 26. december – dan samostojnosti in enotnosti. 

              
 

 PRIZNANJA IN NAGRADE 10.2

 

Na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Vodice leta 2018 je priznanja župana prejelo 

naslednjih 5 občank in občanov: 

- Luka Lukšič za vrhunske rezultate v judu ter naslov državnega prvaka na slovenski 

lestvici juda v kategoriji + 55kg mlajših dečkov U12, 
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- Hana Kranjec Žagar za vrhunske dosežke na državnih in mednarodnih tekmovanjih 

v gorskem kolesarstvu v disciplini XCO (olimpijski kros) ter naslov državne prvakinje 

v letu 2017 v kategoriji deklic do U13, 

- Marcela Barle za vsestranske dosežke na področju kulturnega ustvarjanja ter 

vrhunske rezultate na državnih tekmovanjih v igranju na diatonično harmoniko in 

petju, 

- Majda Šavli za predano delo v Društvu upokojencev Vodice, zavzeto skrb za 

starejše in medgeneracijsko povezovanje v občini Vodice ter dolgoletno spodbujanje 

zdravega načina življenja in rekreacije med starejšimi, 

- Franc Kosi za konstruktivne predloge in pobude za priključitev Občine Vodice k 

velikemu kohezijskemu projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju 

vodonosnika Ljubljanskega polja. 

V letu 2018 so bile na Slavnostni seji Občinskega sveta Občine Vodice leta 2018 podeljene 

štiri Plakete Občine Vodice, in sicer so jih prejeli: 

- Žan Kranjec za vrhunske rezultate v svetovnem pokalu alpskega smučanja ter 4. 

mesto v veleslalomu na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu, 

- Prosvetno društvo Vodice za 25 let delovanja na kulturnem, športnem, družabnem in 

socialnem področju ter skrb za ohranjanje običajev in tradicionalnih prireditev v 

občini Vodice, 

- Kongregacija šolskih sester sv. Frančiška Kristusa Kralja za aktivno dolgoletno delo 

na duhovnem, humanitarnem in vzgojno-izobraževalnem področju ter dobro 

sodelovanje z Občino Vodice, 

- Gasilska zveza Vodice in prostovoljci za prizadevno in uspešno delovanje na 

področju zaščite in reševanja ter pomoč ljudem v stiski po uničujočem neurju v 

Črnomlju. 

 
 
Naziv Častni občan Občine Vodice podeljuje Občinski svet Občine posameznikom za 
življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena. 
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Praviloma se podeljuje enkrat na štiri leta, v letu 2018 za ta naziv nismo prejeli nobenega 
predloga. 
 

 PROMOCIJA 10.3

 

Občinska uprava skrbi za strokovne odnose z javnostjo in medijskim hišam posreduje 

relevantne informacije za potrebe medijskih hiš in odgovore novinarjev. Občina Vodice skrbi 

tudi za predstavitev v drugih medijih (televizija, radio, internet, časopisi, revije, letopisi), 

sodelovanje na natečajih, sodelovanje na dogodkih z namenom promocije, pridobitev 

certifikatov, nakup knjig, podporo društvom pri promoviranju občine na prireditvah in drugih 

dogodkih ter nakup promocijskih daril. 

 

       
 

Občina Vodice je v letu 2018 podprla naslednje projekte in natečaje: 

- Veter v laseh, 

- Zlati kamen, 

- Svetovni dan miru, 

- Svetovni dan čebel, 

- Z nasmehom v šolo, 

- Nacionalni mesec skupnega branja, 

- Očistimo Slovenijo, 

- Evropski teden mobilnosti, 

- Prostovoljstvu prijazna občina. 
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V letu 2018 smo evidentirali preko 100 medijskih prispevkov in odgovorili na vsa novinarska 

vprašanja. Pričeli smo tudi s sodelovanjem z Radiom 1 Gorenjska, ki je za potrebe Občine 

Vodice vsak drugi dan izvajal promocijo. Objave so obsegale najavo dogodkov, informacije 

o projektih, voščila ob praznikih in drugo. 

 

Občina Vodice v skladu s Pravilnikom o porabi sredstev za protokol, reprezentanco, 

promocijo in darila zagotavlja, da se za namen krepitve dobrega sodelovanja med 

organizacijami in posamezniki, namenjajo situaciji primerna poslovna, protokolarna in 

promocijska darila. V letu 2018 smo obdarili: 

- občane starejše od 90 let ob novem letu, 

- udeležence športno-kulturne prireditve ob državnem prazniku na Krvavcu, 

- otroke v vrtcu in šoli na pustni torek, 

- zaposlene v občinski upravi, šoli, vrtcu, svetnice in nadzornice za dan žena, 

- udeležence čistilne akcije, 

- devetošolce, ki so vseh 9 let zaključili šolsko leto z odličnim končnim uspehom, 

- različna društva in posameznike ob občinskem prazniku, 

- prejemnike občinskih priznanj, 

- prvošolce in vrtčevske otroke ob začetku šolskega leta,  

- zaposlene v občinski upravi ter člane Občinskega sveta in Nadzornega odbora, 

zaposlene v Javnem podjetju Komunala Vodice, Osnovni šoli, Vrtcu Škratek Svit 

Vodice, Zdravstvenem domu, pošti, lekarni in knjižnici ter ključne poslovne partnerje 

ob božično-novoletnih praznikih. 

 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKA URBANA REGIJA (RRA 10.4

LUR) 

 

V okviru Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije so se izvajale tekoče 

aktivnosti, znotraj katerih smo sodelovali na posameznih sestankih in sejah v okviru 

agencije.  

   

 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA OSREDNJA SLOVENIJA 10.5

(RDO TURIZEM LJUBLJANA) 

 

Turizem Ljubljana deluje tudi kot Regionalna destinacijska organizacija, ki poleg Mestne 

občine Ljubljana skrbi za promocijo in podporo razvoju turistične ponudbe v celotni regiji 

Osrednja Slovenija. V letu 2018 so potekale aktivnosti vezane na tekoče zadeve, kar je 

vključevalo predvsem komunikacijo in posredovanje podatkov za pripravo novih projektov.  

 

  LAS ZA MESTO IN VAS 10.6

 

LAS Za mesto in vas je lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja, ki 

ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020. 

 

V letu 2018 smo sodelovali na  sejah upravnega odbora in delovnih sestanki za pripravo 

skupnih občinskih projektov. V izvajanju je bilo 12 projektov iz prvega javnega poziva LAS, 

ki je bil objavljen v letu 2016, izbranih pa je bilo tudi 6 projektov drugega javnega poziva 

LAS, ki je bil objavljen v letu 2018. Občina Vodice se je pridružila tudi dvema regijskima 

projektoma E-nostavno na kolo in Zaposlitvene možnosti na kmetijah. 
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10.6.1 Oživitev tržnic 

 
Projekt je namenjen širjenju ponudbe prodajalcev na tržnicah v posameznih občinah in s 
tem tudi kroženju ponudnikov na tržnih prostorih v vseh občinah. Pričakovati je, da bodo v 
vseh občinah v večji meri zaživela območja tržnic, saj bo možnost prodaje dobilo več 
ponudnikov. Posledično je pričakovati večji obisk tržnic in s tem več dogajanja, saj bi se 
sočasno lahko izvajali različni dogodki in prireditve. 
 
V projektu Občina Vodice sodeluje kot partner, za projekt smo pridobili sredstva 
sofinanciranja v višini 4.299,75 EUR. Občina Vodice je v okviru projekta dobila 10 novih 
enotno oblikovanih premičnih stojnic, stojnice so bile dobavljene v decembru 2018.  
 

                
 

10.6.2 Zgodbe naših mokrišč 

 
V okviru projekta bo izboljšano stanje 4 lokalnih mokrišč (Frnihtov bajer v občini Trzin, 
mokrišče Planik v Občini Mengeš, ob Hraškem bajerju v občini Medvode ter na odseku 
ceste Šinkov Turn – Koseze – Mengeš v občinah Vodice in Mengeš), predvidena je ureditev 
infrastrukture za obiskovalce, namenjene izobraževanju in doživljanju narave ter usmerjanju 
obiska na 4 lokalnih mokriščih. Izveden bo izobraževalni program za lokalne vodnike po 
naravi in lokalnih mokriščih, več sklopov izobraževalnih aktivnosti za otroke in mladino ter 
promocijske aktivnosti, ki bodo namenjene izobraževanju in ozaveščanju lokalnega 
prebivalstva o pomenu mokrišč. V okviru slednjih bo izdelan dokumentarni film.  
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Na odseku ceste Šinkov Turn – Koseze – Mengeš se bo uredila črna točka povoza 
zavarovanih vrst (dvoživk) s postavitvijo treh začasnih prometnih znakov in začasne 
varovalne ograje v dolžini 1000 m (1x na leto / 3 leta). Ob potoku Poljšak v Občini Vodice, ki 
se nahaja v območju naravne vrednote Gameljščica bo postavljena naravoslovna 
informativna točko z interaktivno didaktično tablo s predstavitvijo vrstne raznolikosti potoka 
ter indikatorskih živalskih in rastlinskih vrst, ki živijo v in ob potoku, umeščena bo tudi 
urbana oprema (klop). 
 
V projektu Občina Vodice sodeluje kot partner, za projekt smo pridobili sredstva v višini 
4.032,85 EUR. Izvedba aktivnosti je predvidena v 2019–2021.  
 

10.6.3 Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma 

 
Namen projekta je povezati območje občin v LAS Za mesto in vas in izpostaviti ključne 
obiska vredne točke v posamezni občini in jih povezati skozi tematske sklope. V projektu se 
bo vzpostavil spletni portal s predstavitvijo vseh občin, v vsaki bo predstavljenih 5 
prepoznavnih turistično-športno-kulturnih točk. Portal bo tako omogočal obisk vsebin s 
posameznega tematskega področja, izdelana pa bo tudi zgibanka s predstavitvijo portala in 
izbranih točk. V projektu Občina Vodice sodeluje kot partner, za projekt smo pridobili 
sredstva v višini 865 EUR. Aktivnosti se bodo izvedle v letošnjem letu. 
 

10.6.4 Stara hišna imena 

 
Pri projektu Občina Vodice nastopa kot vodilni partner. Projekt je v teku, aktivnosti izvaja 
izbrani izvajalec Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR). Za projekt je Občina 
Vodice prejela sredstva sofinanciranja v višini 6.351 EUR. V okviru projekta je predvidena 
identifikacija oziroma popis starih hišnih imen, izvedba srečanj z domačini na lokalnem 
nivoju, izdaja publikacij ter označitev domačih s hišnimi imeni, za kar bodo izdelane 
posebne enotne tablice. Projekt poteka v dveh delih, v prvem delu projekta so v Občini 
Vodice v projekt vključena naselja Bukovica, Utik, Koseze, Šinkov Turn, Selo, Vesca, 
Povodje, Skaručna, Vojsko in Polje. Prvi del projekta bo zaključen do jeseni 2019. 
  
V drugem delu projekta pa so v Občini Vodice zajeta naselja Repnje, Vodice, Dobruša, 
Dornice, Zapoge in Torovo. Drugi del projekta je bil prijavljen in izbran na javnem pozivu 
LAS Za mesto in vas v letu 2018, potrebna pa je še potrditev na Agenciji Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja ter pridobitev sredstev sofinanciranja v 
predvideni višini nekaj več kot 5.000 EUR.   

         
 

10.6.5 Načrtovanje kolesarskih poti 

 
V okviru projekta je predvidena ureditev kolesarskih poti, ta aktivnost vključuje vzpostavitev 
mreže 11 celovitih kolesarskih tras na območju celotnega LAS Za mesto in vas v skupni 
dolžini 64.372 m, investicija pa vključuje tudi postavitev ustrezne kolesarske infrastrukture 
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(talne označbe, usmerjevalne table in informacijske table). Dolžina trase na območju občine 
Vodice znaša cca. 21 km, v projektu pa je zajeta označitev tras na povezavah Mengeš – 
Utik – Vodice, Komenda – Vodice, Vodice – Valburga – Medvode, Šinkov Turn – Skaručna 
ter Polje – Repnje – Zapoge. Trase kolesarskih poti bodo potekale predvsem po obstoječih 
prometnih površinah, občinskih javnih cestah in poteh, in le izjemoma, kjer drugih možnosti 
ni, preko regionalnih cest. Mreža kolesarskih poti šestih občin bo nudila tudi možnost izbire 
rekreativnih poti do posameznih zanimivosti na območju vseh sodelujočih občin. V okviru 
aktivnosti obveščanja javnosti bo izdelana tudi brošura kolesarskih poti. V projektu Občina 
Vodice sodeluje kot partner, za projekt smo pridobili sredstva v višini 28.831,18 EUR. 
Aktivnosti se bodo izvedle v letošnjem letu. 
 
Na področju kolesarske infrastrukture in razvoja turizma Občine Vodice sodeluje še v dveh 
projektih, ki so predstavljene v nadaljevanju. 
 

10.6.6 Gorenjsko kolesarsko omrežje  

 
Projekt je namenjen vzpostavitvi turističnega produkta, poimenovanega Gorenjsko 
kolesarsko omrežje, v katerem sodelujejo občine Gorenjske in nekatere občine 
Osrednjeslovenske regije. Aktivnosti obsegajo vzpostavitev usmerjevalnih tabel za kolesarje 
ob občinskih cestah, tiskanje zemljevidov in umestitev kolesarske mreže na svetovni splet, 
pripravo opisov zanimivosti ob poteh ter vključitev turističnih subjektov ob kolesarskih poteh. 
Aktivnosti bodo zaključene letos. V občini Vodice znaša dolžina trase 9 km, predvidena je 
postavitev 12 tabel in predstavitev 6 zanimivosti ob poti, za izvedbo aktivnosti pa je 
predviden strošek sofinanciranja Občine Vodice v višini 2.700 EUR.  
 

10.6.7 E – nostavno na kolo 

 
Predmetni projekt je pripravljen kot projekt sodelovanja več lokalnih akcijskih skupin in 
predstavlja nadgradnjo projekta Gorenjsko kolesarsko omrežje. Projekt je bil prijavljen v 
oktobru 2018, odločbo o potrditvi pričakujemo v februarju. Glede na dosedanji okvir projekta 
Občina Vodice predvideva pridobitev sofinancerskih sredstev v višini nekaj manj kot 27.000 
EUR. V občini Vodice je v okviru projekta predvidena ureditev kolesarjem prijaznih točk na 9 
lokacijah po občini, kjer se bo umestilo servisne stebričke, stojala za kolesa ter urbano 
opremo. Lokacije so Rudl bar v Zapogah, Klub Kubu, Osnovna šola Vodice, Gostilna pri 
Anzelnu, Osnovna šola Utik, brunarica PGD Bukovica-Utik, Gostilnica MAK Polje, trgovina 
Skaručna in športno središče Strahovica. Na 3 lokacijah (Osnovna šola Vodice, Osnovna 
šola Utik in trgovina Skaručna) bo omogočeno polnjenje električnih koles, v okviru projekta 
pa bo Občina Vodice nabavila tudi 6 električnih koles. 
 

            
 

  SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE IN ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE 10.7

 

Obe združenji redno opozarjata na novo sprejeto zakonodajo, podajata informacije o 

objavljenih državnih razpisih in po potrebi nudita pravno pomoč občinam. V letu 2018 smo 

se udeležili več sestankov, posvetov, predavanj, seminarjev in izobraževanj v organizaciji 

Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije. V okviru obeh združenj je za 

Občine pomembno  predvsem mreženje in izmenjava dobrih praks. 
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11. PREMOŽENJSKE, PRAVNE, GOSPODARSKE IN KMETIJSKE 

ZADEVE  
 

  STVARNO PREMOŽENJE 11.1

 

V letu 2018 so bili z naslova nakupa zemljišč realizirani odhodki v višini 41.692,00 EUR, 

kolikor je bilo tudi skupno načrtovanih sredstev. Občina Vodice je leta 2017 neodplačno 

pridobila 5 nepremičnin. Na podlagi menjalnih pogodb je Občina Vodice pridobila 3 

solastninski delež na 1 nepremičnini. Na podlagi menjalnih pogodb je Občina Vodice 

pridobila 3 nepremičnine, katerih vrednost je upoštevana v zgoraj navedenem znesku 

realiziranih odhodkov. 

 

V letu 2018 so bili z naslova prodaje zemljišč realizirani prihodki v višini 99.161,00 EUR, v 

kar so vrednostno upoštevane tudi nepremičnine, ki jih je Občina Vodice odsvojila na 

podlagi sklenjenih menjalnih pogodb. 

 

V okviru pridobivanja in prodaje nepremičnega premoženja je dolgoročni cilj zagotavljanje 

komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju, ter 

uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči. 

 

  MALO GOSPODARSTVO 11.2

 

Občina Vodice s ciljem pospeševanja razvoja malega gospodarstva na območju občine 

Vodice v proračunu zagotavlja sredstva, ki so bila v letu 2018 namenjena za sledeča 

ukrepa: 

- spodbujanje začetih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj, 

- spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja. 

Na razpis sta vlogo vložila 2 vlagatelja, in sicer po 1 vlagatelj za posamezni ukrep. Obema 

vlagateljema so bila skladno s pogoji razpisa dodeljena in izplačana sredstva.  

  

  KMETIJSTVO 11.3

 

Občina Vodice z zagotavljanjem sredstev v proračunu za naložbe v kmetijska gospodarstva 

stremi k doseganju dolgoročnih ciljev, ki so: 

- zagotavljanje primernega dohodka za kmetije in podeželsko prebivalstvo, 

- povečanje obsega kontrolirane kmetijske pridelave, 

- izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, 

- spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva, 

- razvijanje dopolnilnih dejavnosti in mikro podjetništva na podeželju. 

Sredstva javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja 

kmetijstva in podeželja v občini Vodice so bila v letu 2018 namenjena za naslednje ukrepe: 

- pomoč za zagotavljanje tehnične podpore, 

- pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč, 

- pomoč za plačilo zavarovalnih premij, 

- štipendiranje bodočih nosilcev kmetij. 
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Na razpis je skupno 5 vlagateljev vložilo 2 vlogi za pomoč za zagotavljanje tehnične 

podpore v kmetijstvu in 3 vloge za plačilo zavarovalnih premij. Vsem vlagateljem so bila 

skladno s pogoji razpisa dodeljena in izplačana sredstva. 

 

      
 

  NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA (NUSZ) 11.4

 

Okvirno nadomestilo za enostanovanjsko hišo, 200 m2, z enostavno opremljenostjo (asfalt 

brez pločnika, vodovod, elektrika, telefon = skupaj 310 točk) ima znesek odmere 124 EUR. 

Če ima določeno vso komunalno opremljenost (asfalt+pločnik, vodovod, kanalizacija, javna 

razsvetljava, elektrika, telefon, plin = skupaj 520 točk) ima znesek odmere 208 EUR. 

Parcela (nezazidano stavbno zemljišče), 700 m2, z enostavno komunalno opremljenostjo 

ima odmero 43,4EUR. Polne komunalne opremljenosti parcele nimajo. 

 

V letu 2018 so bili pripravljeni in objavljeni pozivi za sporočanje podatkov o spremembah za 

odmero Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Izdanih je bilo 1656 odločb fizičnim 

osebam in 78 odločb pravnim osebam v odmerjenem skupnem znesku 224.075,59 EUR. 

Izdanih je bilo 19 odločb o oprostitvah plačila nadomestila zaradi pridobivanja novih 

stanovanjskih površin, 1 sklep o ustavitvi postopka za oprostitev in 1 sklep o zavržbi vloge. 

 

Sredstva, ki jih Občina Vodice pridobiva iz naslova Nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča, so strogo namenska in so namenjena za izgradnjo infrastrukture (pločnikov, cest, 

javne razsvetljave, ureditve parkov in drugo). 

 

12. OKOLJE IN PROSTOR 
 

S področja urejanja okolja in prostora je bilo v upravnih in splošnih zadevah leta 2018 

izdanih: 

- 76 lokacijskih informacij, 

- 241 potrdil o namenski rabi zemljišč 

- 76 izjav v zvezi z uveljavljanjem predkupne pravice občine, 

- 32 odločb o komunalnem prispevku, 

- 15 potrdil o plačilu komunalnega prispevka, 

- 2 odločbi zoper pritožbo o odmeri komunalnega prispevka, 

- 21 gradbenih dovoljenj za manj zahtevne objekte, 

- 3 gradbena dovoljenj za nezahtevne objekte, 

- 82 dokumentov vezanih na geodetske postopke v naravi. 



Letno poročilo župana 2018 

 

 

 
   46 

 
 

V postopkih izdaje gradbenih dovoljenj je potekalo redno sodelovanje s pristojno Upravno 

enoto. 

 

 OBČINSKI PROSTORSKI AKTI 12.1

 

12.1.1 Občinski prostorski načrt občine Vodice (OPN Vodice) 

 

SD OPN 1: V letu 2018 je bila izvedena javna razgrnitev prvih rednih sprememb in 

dopolnitev SD OPN 1. V sodelovanju z izdelovalcem so se pripravila stališča do pripomb in 

predlogov, podanih v času javne razgrnitve. Predlog se je posredoval v pridobitev mnenj 

nosilcev urejanja. Izvedenih je bilo več usklajevalnih sestankov, v sodelovanju s katerimi so 

se pripravile dopolnitve gradiva. 

 

            
 

SD OPN 2: V letu 2018 je bil objavljen sklep o začetku postopka drugih rednih sprememb in 

dopolnitev o SD OPN 2. Potekalo je zbiranje razvojnih pobud. 

 

12.1.2 Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN) 

 

OPPN ZN_Vodice-9: V letu 2018 je občinski svet obravnaval in sprejel OPPN ZN_Vodice-9 

in pripadajoči program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN, v skladu s katerim 

je bila sklenjena pogodba o opremljanju. 

 

  
 

OPPN Lokarje: V letu 2018 je potekalo usklajevanje lastnikov zemljišč ob cesti A glede 

možnosti faznega urejanja komunalne opreme.  Za ta namen je bilo sklicanih več 

sestankov. 
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OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih 
objektov – kmetija Jeraj: Postopek poteka na podlagi določil Zakona o kmetijskih 
zemljiščih in Zakona o prostorskem načrtovanju. V okviru postopka se bo izdelal podrobni 
prostorski načrt, ki bo določil pogoje za gradnjo novega kmetijsko-gospodarskega objekta 
za potrebe Kmetije Jeraj na Dobruši. Predvidena je gradnja hleva za perutnino, z gradnjo 
katerega se bodo izboljšale možnosti za izvajanje kmetijske dejavnosti omenjene kmetije ter 
konkurenčnost kmetije. Stroški priprave OPPN sicer bremenijo investitorja, postopek pa 
vodi Občina Vodice, tudi sprejem OPPN je v pristojnosti občinskega sveta. V letu 2018 so 
potekale aktivnosti za pripravo OPPN in komunikacija z investitorjem. Trenutno je postopek 
v fazi izdelave osnutka, h kateremu mora investitor pridobiti smernice nosilcev urejanja 
prostora. Ko bo postopek v fazi dopolnjenega osnutka pa bo le-ta posredovan obravnavo 
občinskemu svetu.  
 

  DRŽAVNI PROSTORSKI AKTI 12.2

 

Za dokončno ureditev nevzdržnih in nevarnih prometnih razmer skozi Vodice je edina 

možna in učinkovita rešitev izgradnja obvozne ceste, za katero je bil sprejet državni 

prostorskih načrt Vodice – Želodnik že v letu 2008. V letu 2018 so bili na podlagi sestankov 

z ministrom sprejeti nekateri sklepi in začasne rešitve, prav tako je s strani Družbe za 

avtoceste Republike Slovenije potekal odkup zemljišč za potrebe pridobitve pravice gradnje. 

Z opozorili in pozivi po izgradnji bo Občina Vodice aktivno nadaljevala tudi v prihodnje. 

 

  OSTALI PROJEKTI NA PODROČJU UREJANJA PROSTORA 12.3

 

12.3.1 Komasacija (komasacijsko območje osrednji del občine) 

 

Občina Vodice je v letu 2017 uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano za pridobitev sredstev za izvedbo agromelioracijskih del. Po 

pravnomočnosti odločbe smo pristopili k pripravi javnega razpisa za izbor izvajalca, ki je z 

deli pričel v drugi polovici leta 2018. 

 

12.3.2 Komasacija (komasacijsko območje zahodni, južni in vzhodni del občine) 

 

Občina Vodice je v letu 2017 pričela z aktivnostmi za izvedbo postopkov komasacije in 

agromelioracije na območjih kmetijskih zemljišč v občini, ki se nahajajo v zahodnem, 

južnem in vzhodnem delu občine. Po nezadostni pridobitvi soglasij lastnikov se je v letu 

2018 pristopilo k pripravi gradiva za novo, zmanjšano komasacijo v ostalih delih občine ter 

določitev obsega komasacijskega območja. Izvajale so se tudi aktivnosti za pridobitev 

manjkajočih soglasij. 
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12.3.3 Agromelioracija (komasacijsko območje osrednji del občine) 

 

Dela se izvajajo na komasacijskem območju Vodice v osrednjem delu občine in 

predstavljajo zaključek komasacije. Območje izvajanja del je razvidno v okviru informacije 

na spletni strani, kjer je objavljena pregledna karta območja. Agromelioracijska dela 

obsegajo razgradnjo starih poti, izgradnjo novih poti, krčitev grmovja in dreves, nasipavanje 

rodovitne zemlje ter obnovo in izgradnjo novih melioracijskih jarkov. 

 

                       
 

V okviru izgradnje novih poti bo zgrajenih približno 9 km novih poljskih poti, ki bodo 

zagotavljale nemoten dostop do kmetijskih površin, kar bo pripomoglo k učinkovitejši in lažji 

obdelavi zemljišč. Za izvedbo del je Občina Vodice pridobila tudi finančna sredstva s strani 

Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja iz Programa za razvoj 

podeželja v višini 264.600,90 EUR. Agromelioracijska dela izvaja podjetje Kuhta d.o.o., ki 

dela na terenu že intenzivno izvaja. Zaključek del je predviden v tem letu, pri čemer bo sam 

potek in dejanski zaključek odvisen tudi od vremenskih razmer. 

 

13. PROMETNA IN KOMUNALNA INFRASTRUKTURA TER 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
 

  CESTE IN POTI 13.1

 

Dolžina lokalnih cest in javnih poti v občini Vodice je 62,23 km. 

 

S področja cestne infrastrukture je bilo v upravnih in splošnih zadevah leta 2018 izdanih: 

- 18 odločb za poseg v cestno telo oziroma poseg v varovalni pas ceste oziroma 

delno ali popolno zaporo ceste, 

- 42 predhodnih projektih pogojev oziroma soglasij za priključitev objekta na javno pot 

ali cesto, 

- 7 odločb za brezplačno uporabo parkirnih mest, 

- 24 dovolilnic za brezplačno parkiranje na parkirišču Kopitarjev trg 1, od katerih je bilo 

12 namenjenih zaposlenim na Občini Vodice, 12 ostalim upravičencem, 

 

Na področju komunalne infrastrukture je ena pomembnejših obveznosti Občine Vodice 

izvajanje obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja cest. Deli se na letno in 

zimsko vzdrževanje. 
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V sklopu rednega vzdrževanja cest so bila izvedena naslednja dela: 

- pregled cest,  

- vzdrževanje in sanacija makadamskih ter asfaltnih poti,  

- vzdrževanje bankin, brežin in drugih cestnih objektov, 

- popravila in zamenjava odbojnih ograje in robnikov, 

- popravila jaškov za odvodnjavanje meteorne vode, 

- košnja trave ter obrezovanje in obsekovanje rastlinja za zagotavljanje preglednosti, 

- čiščenje vozišč in obcestja,  

- intervencijski ukrepi, 

- vzdrževanje signalizacije in opreme cest, 

- čiščenje prometnih znakov in smernikov, 

- ter ostali ukrepi. 

 
Dela letnega in zimskega vzdrževanja je na območju celotne občine izvajalo podjetje, ki je 
bilo izbrano za štiriletno obdobje preko javnega razpisa. V letu 2018 smo na podlagi 
javnega razpisa za vsak sklop posebej izbrali izvajalca letnega in zimskega vzdrževanja 
občinskih cest in ostalih javnih površin v občini Vodice za obdobje štirih sezon.  
 
V letu 2018 se je izvedla tudi ureditev horizontalne signalizacije pri osnovni šoli ter 

dopolnitev prometne opreme v Vodicah.  

 

Zaradi vsakoletnega povečevanja prometa na občinskih javnih cestah in poteh se 

povečujejo tudi obremenitve na same ceste in poti oziroma na vse dele, ki sestavljajo 

cestno telo. Posledica povečanih obremenitev se kaže v vzdržljivosti cest, potrebnega je 

več vzdrževanja, to pa pomeni tudi večje stroške rednega vzdrževanja cest. Povečane 

aktivnosti so bile na področju zamenjave oziroma postavitve prometne signalizacije, zaradi 

prej neustrezno označenih nekaterih cestnih odsekov. 

 

Kljub vsemu ocenjujem, da redno vzdrževanje javnih cest izvajamo dobro, kar ohranja 

prometno infrastrukturo v sprejemljivem uporabnem stanju. 

 

 PROMETNA VARNOST 13.1

 

Poglavitni cilj Občine Vodice na področju prometne varnosti je umirjanje prometa v naseljih 

in v bližini javnih ustanov, zagotavljanje varnih poti v šolo in vrtec ter ustvarjanje ugodnih 

pogojev za delo in nudenje pomoči mentorjem na področju prometne vzgoje. 

 

Vodice je v letu 2018 v okolici šole in vrtca v Vodicah na lokalni cesti izvedla zaris talnih 

označb, ki voznike opozarjajo na prisotnost otrok na cesti. Prav tako sta bila z namenom 

umirjanja prometa ob šolski poti najeta dva stacionarna merilnika hitrosti, ki sta učinkovito 

pripomogla k zmanjšanju hitrosti voznikov na nevarnem odseku državne ceste. 

 

  AVTOBUSNE POSTAJE 13.2

 

Na območju občine Vodice je 21 avtobusnih postajališč, katere Občina Vodice vsako leto 

redno obnavlja, čisti, barva ter skrbi za urejenost nadstrešnic in klopi. V letu 2018 so bile 

izgrajene nove avtobusne nadstrešnice v Vodicah, Repnjah in Bukovici. Ob avtobusnih 

postajališčih so bile nameščene tudi nove oglasne table, na katerih je mogoče obveščati 
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uporabnike javnega prometa in druge občane o dogodkih in koristnih informacijah o življenju 

v občini. 

 

Med Občino Vodice in podjetjem Ljubljanski potniški promet d.o.o. je sklenjen dogovor, da 

se ukine obstoječe avtobusno postajališče Vesca ob lokalni cesti. Na novo se bo uredilo 

postajališče znotraj območja poselitve, ki je prometno precej manj obremenjeno. 

 

  JAVNA RAZSVETLJAVA 13.3

 

Opravljeno je bilo redno vzdrževanje javne razsvetljave. V letu 2018 je bila v sklopu 

investicijskega vzdrževanja izvedena posodobitev javne razsvetljave po celotni občini ter 

širjenje omrežja javne razsvetljave. Na novo je bila urejena javna razsvetljava na odseku 

Vesca – Selo, kjer je bilo nameščenih 10 novih uličnih svetilk.  

 

                       
 

  VODOVOD IN KANALIZACIJA 13.4

 

13.4.1 Javno podjetje Komunala Vodice d.o.o. 

 

V Javnem podjetju Komunala Vodice d.o.o. je zaposlenih 6 oseb, ki so uspešno izvajale 

naslednje gospodarske javne službe in prenesene naloge: 

- oskrba s pitno vodo, 

- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 

- oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi, 

- upravljanje, vzdrževanje in čiščenje občinskih javnih stavb,  

- vzdrževanje javnih površin, dvorišč javnih stavb, postajališč, parkirišč, košev za 

odpadke in ostalih površin v upravljanju Občine Vodice, 

- vzdrževanje in upravljanje zbirnega centra, zbiralnic odpadkov (EKO otokov), 

- pokopališka dejavnost  

- razvoz kosil za starejše občane, ki so upravičeni do subvencionirane prehrane, 

- kurirska opravila za potrebe naročnika (razvoz gradiv za seje občinskega sveta, 

delovnih teles občinskega sveta in občinske uprave). 

Občina Vodice namenja sredstva za izvajanje tekočih nalog, subvencije cene izvajanja 

javnih služb ter izvedbo določenih investicij na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju. V 

letu 2018 je bil poglaviten del investicij namenjen obnovi in nadgradnji vodovodnega in 

požarnega sistema, s katerimi se je izboljšalo ugotavljanje in zmanjšanje vodnih izgub. 

Zaradi pričetka izgradnje povezovalnega kanala v občini Vodice je bil del investicij usmerjen 
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tudi v izgradnjo kanalizacijskih odcepov za potrebe kanala C0 in del investicij za izgradnjo 

kanalizacijskih odcepov za potrebe na notranjem kanalizacijskem sistemu Vodice. 

 

V letu 2018 so bile, skladno s sprejetim programom dela javnega podjetja, zaključene 

naslednje investicije: 

- obnova vodovoda Torovo (2. faza) s sočasno obnovo hišnih priključkov, 

- obnova vodovoda Koseze – Hribar s sočasno obnovo hišnih priključkov, 

- izdelava sektorskega merilnega mesta (jaška) Repnje, 

- obnova ostalih vodovodnih priključkov, 

- investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema meteorne in fekalne kanalizacije, 

- vzdrževalna dela na hidrantnem omrežju. 

 

  
 

Na podlagi uspešne prijave projekta obnove vodovoda in zamenjave azbestnih vodovodnih 

cevi je Občina Vodice pridobila sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o 

odobritvi nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo v 

višini 26.463 EUR. Investicijo v obnovo vodovoda na omrežju Farma – Repnje, odsek od 

regionalne ceste Vodice – Ljubljana Šmartno – do naselja Repnje, je operativno vodilo in 

uspešno zaključilo Javno podjetje Komunala Vodice d.o.o. 

 

  OKOLJSKA DEJAVNOST 13.5

 

13.5.1 Zbirni center za ravnanje z odpadki 

 

Dejavnost upravljanja zbirnega centra v občini Vodice izvaja Javno podjetje Komunala 

Vodice d.o.o. 
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V letu 2018 je zbirni center obiskalo 2445 naših občanov, Snaga d.o.o. pa je z zbirnega 

centra odpeljala približno enako količino zbranih različnih vrst odpadkov kot v predhodnem 

letu (približno 250 ton).  

   

13.5.2 Odlagališče odpadkov Barje 

 

Na celotnem območju občine zagotavljamo ločeno zbiranje odpadkov in s tem varovanje 

okolja. Gospodarsko javno službo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov opravlja 

koncesionar Snaga d.o.o., kateremu je bila podeljena koncesija za 35 let vezana na 

upravljanje RCERO Ljubljana. Koncesionar storitve opravlja izredno kvalitetno. Zaznati je 

stalni trend zmanjševanja odvoza odpadkov iz naše občine in posledično tudi zmanjšanje 

odloženih odpadkov.  

 

Zbrano takso za obremenjevanje okolja zaradi odpadkov smo in bomo skladno s pogodbo z 

Javnim Holdingom Ljubljana d.o.o. ter pogodbo o pristopu k projektu RCERO Ljubljana 

vlagali v investicije na deponiji Barje. 

 

13.5.3 Ekološki otoki 

 

Z vzpostavljeno mrežo 28 ekoloških otokov (178 prebivalcev na posamezni ekološki otok) 

presegamo priporočene kriterije. 

 

Zaradi ponavljajočih težav nepravilnega odlaganja odpadkov (odlaganje odpadkov poleg 

košev, odlaganje nepravilnih frakcij v koše, onesnažena okolica in drugo) smo bili v letu 

2018 primorani k ukinitvi dveh ekoloških otokov na najbolj perečih lokacijah (obračališče 

Selo in Vodiška cesta Ob grabnu). Prav tako smo z izvajalcem javne službe in 

vzdrževalcem čistoče na ekoloških otokih pristopili k preureditvi režima na ekoloških otokih, 

ki naj bi predvidoma vodili k pravilnejši in čistejši uporabi. 

       
                 

13.5.4 Subvencioniranje ukrepov s področja varstva okolja 

 

Na podlagi sprejetega Pravilnika o enkratni denarni pomoči v primeru ustreznega ravnanja z 

azbest-cementnimi gradbenimi odpadki v Občini Vodice občane stimuliramo k ustreznemu 

trajnemu deponiranju iztrošenih salonitnih kritin. 
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Izkazan interes občanov je dober (v 11 letih smo ustrezno trajno deponirali več kot 75,5 ton 

azbestnih odpadkov). Zaznati je sicer trend upada vlog, kar kaže na dejstvo, da je objektov, 

kritih s sporno azbest cementno kritino, na območju naše občine čedalje manj. V letu 2018 

vlog za enkratno denarno pomoč nismo prejeli.  

 

13.5.5 Izvajanje in subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije (URE) in 

uporabe obnovljivih virov energije  (OVE) 

 

Občina Vodice omogoča, da lahko občani pridobijo enkratno denarno pomoč v primeru 

izvedenih ukrepov učinkovite rabe energije. S tem se spodbuja okoljevarstvene ukrepe, za 

katere naši občani ne morejo pridobiti drugih nepovratnih sredstev. V letu 2015 se je nabor 

subvencioniranih ukrepov razširil še na izvedbo aktivnega nizkoenergijskega prezračevanja 

objektov ter zamenjavo obstoječega kotla s kondenzacijskim plinskim kotlom. Leta 2018 

smo prejeli vlogi in odobrili enkratno denarno pomoč dvema prosilcema. 

 

13.5.6 Čiščenje in vzdrževanje melioracijskih kanalov in prepustov 

 

V letu 2018 je bilo izvedeno redno čiščenje in vzdrževanje melioracijskih kanalov, predvsem 

na območju Vodic, Utika, Bukovice in Lokarij.  

 

                       
 

13.5.7 Urejanje zelenic in košev za smeti 

 

Občina Vodice namenja sredstva za hortikulturno ureditev zelenic, cestnih otokov, prostorov 

ob javnih zgradbah ter za vzdrževanje občinskih zelenic po celotni občini.                        

 

  ENERGETIKA 13.6

 

Koncesionar Petrol d.d. redno poroča o prodanih količinah zemeljskega plina na področju 

naše občine ter skladno z določbami koncesijske pogodbe plačuje koncesijsko dajatev. 

Koncesionar v letu 2018 ni širil svojega omrežja, kar je utemeljeval z nezadostno 

zainteresiranostjo potencialnih uporabnikov in posledično nerentabilnostjo investicij. Tudi 

količina distribuiranega plina do končnih odjemalcev tako ostaja približno na istem nivoju kot 

v preteklih letih (približno 230.000 Sm3). 

 

Na podlagi naše seznanitve in pobude k pristopu k predvideni sočasni gradnji s kohezijskim 

projektom C0 v naseljih Polje in Bukovica je koncesionar v letu 2018 opravil raziskavo trga 

na tem območju (interes samo za izgradnjo hišnega plinskega priključka, brez kakršnekoli 
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druge obveze). Izkazan interes je bil nezadosten, zato gradnje plinovoda na teh odsekih ne 

bo. 

 

Energetsko svetovalna služba Kranj (podružnica Vodice) našim občanom enkrat mesečno 

oziroma po predhodnem dogovoru z energetskim svetovalcem nudi brezplačno svetovanje 

s področja ogrevanja, energetske varčnosti, alternativnih virov ogrevanja, subvencij s tega 

področja in ostale informacije. V lanskem letu je bilo svetovano 4 občanom. 

 

  TELEKOMUNIKACIJE 13.7

 

Na podlagi podpisane pogodbe o poslovnem sodelovanju pri izgradnji FTTH omrežja 

Telekom Slovenije d.d. že sodeluje pri investicijah oziroma komunalnem urejanju 

posameznih odsekov v naši občini. Izvedena so MSAN vozlišča v Polju, Utiku in Repnjah ter 

optične povezave do njih, s čimer so večini našim občanom s tega območja omogočene 

storitve širokopasovnega omrežja. Na teh vozliščih je bila izvedena segmentacija, ki 

omogoča izvedbo ADSL priključkov širšemu krogu bolj oddaljenih uporabnikov. 

 

Sočasno z obnovo vodovoda na Torovem je Telekom Slovenije d.d. v letu 2018 zgradil 

kabelsko kanalizacijo za telekomunikacijske vode. Prav tako se bo uporabnikom zahodnega 

in osrednjega dela Vodic omogočil priklop na optično omrežje GPON. V letu 2018 je 

Telekom Slovenije d.d. potrebna dela na območju naselja že izvedel, storitve na 

dogovorjenem območju Vodic pa bo uporabnikom ponudil v začetku leta 2019. V 

nadaljevanju bo storitve širil tudi na ostala območja. 

 

Kljub rednim pozivom k ureditvi optičnega omrežja za vse občane z območja občine Vodice, 

se zaradi komercialne nezanimivosti našega ruralnega območja dograditev omrežja izvaja v 

precej upočasnjenem tempu. 

 

 BREZPLAČNI DOSTOP DO INTERNETA FREE WI-FI  13.8

 

Free Wi-Fi Vodice z uporabo prenosnikov, dlančnikov in pametnih mobilnih telefonov prek 

vstopnih točk omogoča dostop do svetovnega spleta. Storitev brezplačnega interneta je 

namenjena zlasti informiranju in izobraževanju občanov, posebej tistih, ki jim komercialni 

ponudniki tovrstnih storitev še ne morejo zagotavljati zaradi pomanjkanja kapacitet.  

 

Občina Vodice prek spletne podstrani http://wifi.vodice.si zagotavlja delovanje 6 brezplačnih 

Wi-Fi točk na sledečih lokacijah: 

- Kulturni dom Vodice, 

- Dom krajanov Utik, 

- Dom krajanov Skaručna, 

- Gasilski dom Zapoge, 

- Osnovna šola Vodice, 

- Gasilski dom Repnje. 

 

V letu 2018 smo uspešno kandidirali na razpisu Evropske komisije WiFi4EU ter prejeli bon v 

višini 15.000 EUR, s katerim bo mogoče financirati stroške nakupa in namestitve opreme za 

izvedbo novih javnih točk dostopa do interneta. 
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  MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 13.9

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in 

Vodice deluje skladno s finančnim načrtom. Sodelovanje Občine Vodice lahko ocenimo kot 

dobro in korektno, pospešiti bi bilo potrebno izvršbe v nekaterih najbolj perečih primerih na 

terenu. Medobčinski inšpektorat in redarstvo smo posebej opozorili na nedopustno ravnanje 

nekaterih uporabnikov ob posameznih ekoloških otokih ter apelirali k pogostejšemu nadzoru 

na kritičnih lokacijah. 

 

S spreminjajočo zakonodajo občinska inšpekcija in redarstvo dobivata čedalje 

kompleksnejše naloge in pooblastila. Medobčinski inšpektorat in redarstvo je v letu 2018 

izvajal meritve hitrosti na območju naše občine, predvsem v bližini šol, vrtcev, prehodov za 

pešce in drugih problematičnih lokacijah. Okrepilo se je tudi sodelovanje Medobčinskega 

inšpektorata in redarstva ter pristojne Policijske postaje Medvode, ki sodelujeta pri tehtanju 

tovornih vozil ter občasnih skupnih obhodih kritičnih lokacij v naši občini. 

 

Skladno z Zakonom o financiranju občin Občina Vodice na Službo Vlade Republike 

Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko redno oddaja potrebna dokazila za 

50 % subvencioniranje redne dejavnosti skupnega medobčinskega organa.  

 

   POKOPALIŠČA 13.10

 

Pokopališča v Vodicah in v Skaručni so redno očiščena in dobro vzdrževana, za kar od leta 

2017 naprej skrbi Javno podjetje Komunala Vodice d.o.o., medtem ko s pokopališčem v 

Zapogah upravlja Župnija Vodice. 

 

Občinski svet Občine Vodice je s sklepom potrdil cene letnih najemnin grobov in mrliške 

vežice na pokopališčih v upravljanju Občine Vodice. Cene so primerljive cenam v okoliških 

občinah, in sicer znašajo: 

- enojni grob = 16,5 EUR, 

- dvojni grob = 33 EUR, 

- družinski grob = 49,5 EUR, 

- enkratni najem mrliške vežice = 98 EUR. 

 

Cene veljajo za pokopališče v Vodicah in na Skaručni, cena enkratnega najema mrliške 

vežice na pokopališču na Skaručni pa znaša zgolj polovico navedene cene.  

 

   ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI 13.11

 

V letu 2016 je bil izveden postopek oddaje koncesije za območje občine Vodice za izvajanje 

javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču. Po opravljenih 

analizah in postopkih je bila od 1. 1. 2017 sklenjena petletna koncesijska pogodba z 

izvajalcem Meli center Repče d.o.o. 

 

V primerjavi s preteklimi leti smo v letu 2018 beležili manjše število podanih prijav 

zapuščenih živali, in sicer skupno 6 prijav. 
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14. INVESTICIJE 
 

 DOZIDAVA VRTCA ŠKRATEK SVIT V VODICAH 14.1

 

Vrtec Škratek Svit Vodicah se je več let soočal s prostorsko stisko in neustrezno igralno 

površino na otroka. Zaradi premajhne kuhinje in večletnih čakalnih vrst za sprejem otrok, se 

je pristopilo k projektu dograditve in rekonstrukcije vrtca. Projekt je obsegal dobrih 755 m2 

notranjih površin ter je zajemal dozidavo dveh novih oddelkov, velike igralnice in zunanjega 

športnega igrišča, prostorov za zaposlene, rekonstruirala pa se je tudi neustrezna in 

premajhna kuhinja.  

              

 

V letu 2017 smo na podlagi prilagojenih projektnih rešitev pridobili odločbo za nepovratna 

finančna sredstva Eko sklada v višini 191.771 EUR. Izbran gradbeni izvajalec Gorenjska 

gradbena družba d.d. je z gradbenimi deli zaključil v drugi polovici leta 2018. Po uspešno 

pridobljenem uporabnem dovoljenju so otroci vrtec tudi slovesno otvorili, nove prostore pa 

vsakodnevno s pridom izkoriščajo za varstvo in igro.  
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  IZGRADNJA VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE V VODICAH 14.2

 

Predmetni projekt obsega izgradnjo večnamenske športne dvorane na območju osnovne 

šole in vrtca Vodice ter sledi strategiji razvoja tega območja, ki je bila sprejeta v letu 2012. 

Projekt Večnamenske športne dvorane Vodice je trenutno v fazi priprave projektne 

dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Projektno dokumentacijo pripravlja 

izdelovalec Navor d.o.o., pridobitev gradbenega dovoljenja pa je predvidena v tem letu. 

Izdelana bo tudi investicijska dokumentacija, na podlagi izdelanega dokumenta identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) znaša ocenjena vrednost projekta nekaj več kot 4 milijone 

EUR. Gradnja je predvidena takoj, ko bodo zagotovljeni viri financiranja. 

 

         
 

  IZGRADNJA IN UREDITEV SREDIŠČA VODIC 14.3

 

Projekt se pripravlja na podlagi zmagovalne natečajne rešitve, ki je bila izbrana na javnem 

arhitekturnem in urbanističnem natečaju v letu 2013. Avtor izbrane natečajne rešitve je biro 

Dekleva Gregorič arhitekti iz Ljubljane, ki tudi izdeluje projektno dokumentacijo za 
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predmetni projekt. Projekt Občinskega središča predvideva izgradnjo nove interne ceste s 

pripadajočo komunalno infrastrukturo. Predvidena je tudi izgradnja Kopitarjevega centra s 

pripadajočimi parkirnimi površinami ter ureditev zunanjih površin, Kopitarjevega trga in Trga 

pod lipami. V objektu Kopitarjevega centra kot novem upravnem, poslovnem in kulturnem 

središču občine bodo površine namenjene trgovskemu centru, knjižnici, zdravstvu, kulturi, 

društvom in upravnim prostorom Občine Vodice ter poslovnim prostorom za različne 

storitvene dejavnosti.  

 

Projekt je trenutno v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 

dovoljenja. Projektna dokumentacija se izdeluje po sklopih in sicer za sklopa Interna cesta 

ter Kopitarjev center in parkirišče, za rušitve pa po novi zakonodaji gradbeno dovoljenje ni 

več potrebno. Vloga za gradbeno dovoljenje za Interno cesto in komunalno infrastrukturo je 

že bila oddana na upravno enoto v lanskem letu, za Kopitarjev center in parkirišče pa se 

projektna dokumentacija še pripravlja. V preteklih dveh letih je bil izdelana investicijska 

dokumentacija, v kateri je bilo obdelanih več možnih variant financiranja in izvedbe projekta. 

Na podlagi izdelane investicijske dokumentacije znaša ocenjena vrednost investicije dobrih 

15 milijonov EUR.  

 

     
 

Izdelana je tudi že celostna grafična podoba projekta, prav tako je pripravljena uradna 

spletna stran projekta, ki se bo aktivirala v kratkem. V letu 2019 je tako predvideva 

pridobitev gradbenih dovoljenj ter pričetek aktivnosti za izvedbo javno-zasebnega 

partnerstva oziroma pridobivanje partnerjev za realizacijo projekta. Gradnja je predvidena v 

letu 2021 oziroma po pridobitvi virov financiranja. 

 

 IZGRADNJA ŠPORTNEGA REKREATIVNEGA IGRIŠČA V UTIKU 14.4

 

Občina Vodice je s projektom celostne ureditve večnamenskega igrišča ob gasilski brunarici 

v Utiku uspešno kandidirala na razpisu Fundacije za šport in pridobila nekaj več kot 21.000 

EUR nepovratnih sredstev. 

 

Projekt po načrtih odgovornega projektanta Roka Bende iz projektivnega biroja RB 

inženiring d.o.o. je obsegal izgradnjo novega večnamenskega igrišča z umetno travnato 

površino (40 x 20 m), izgradnjo novega večnamenskega igrišča z asfaltno površino (28 x 15 

m), vključno z opremo in pripravo za osvetlitev. Za izvedbo del je bil na javnem razpisu 

izbran gradbinec KPL d.o.o., ki je v postopku s pogajanji podal najugodnejšo ponudbo v 

višini približno 72.000 EUR. Objekt stoji na treh zemljiščih Prostovoljnega gasilskega 
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društva Bukovica – Utik v izmeri 1985 m2 ter štirih zemljiščih Občine Vodice v izmeri 4094 

m2. 

 

 

               
 

V projekt se je po svojih zmožnostih vključilo tudi Prostovoljno gasilsko društvo Bukovica-

Utik, ki po končani gradnji upravlja s športnimi objekti. Da so bila finančna sredstva 

Fundacije za šport ter Občine Vodice dobro naložena najbolje izkazujejo krajani vseh 

generacij, katerim nova pridobitev že prinaša veliko užitkov za rekreacijo. 

          

         

         
 

  INFRASTRUKTURA NA OBMOČJU BUKOVICE IN UTIKA 14.5

 

V letu 2015 se je pristopilo k izdelavi načrtov oziroma projektne dokumentacije za celovito 

komunalno in prometno ureditev sedmih občinskih cest JP 962841 Kranjec (Bukovica), JP 

962842 Repovnice (Bukovica), JP 962771 Bavantov (Bukovica), JP 962781 Zadnikar 

(Bukovica), JP 962761 Utik – Bukovica (gasilska brunarica), LC 462151 Skaručna - Utik, JP 
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962831 Zabrežje (Bukovica) ter spremljajočih inženiring storitev za komunalno ureditev v 

naseljih Bukovica in Utik, ki bodo sočasno vezane na kanalizacijski projekt C0. 

 

Izdelan je bil elaborat ureditve obstoječih mej ter idejne projektne rešitve. Projekt se 

nadaljuje v leto 2018 do celovitega zaključka (parcelacija in izdelava geodetskega elaborata 

po dokončnih projektnih rešitvah, pridobitev gradbenih dovoljenj, izdelava celovite PZI 

dokumentacije). V letu 2018 je bila pripravljena razpisna dokumentacija za izbor izvajalca 

na projektu vzporedne gradnje s projektom C0. 

 

  INFRASTRUKTURA SKARUČNA 14.6

 

S skrbnikom državne regionalne ceste Direkcijo Republike Slovenije za ceste je bil v letu 

2012 dosežen načelen dogovor o sodelovanju pri pripravi ustreznejših prometno-projektnih 

rešitev. Izdelana je bila projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev 

regionalne ceste in vse ostale komunalne infrastrukture skozi naselje Skaručna (regionalna 

cesta R2-639/1141). V letu 2017 je geodetska odločba o parcelaciji obcestnih zemljišč na 

podlagi končnih projektnih rešitev postala pravnomočna. V letu 2018 smo z ministrom za 

infrastrukturo podpisali sporazum o sofinanciranju ureditvenih del, po katerem bo približno 

53 % vseh investicijskih stroškov krila država. Sporazum zajema tudi okvirno časovnico, po 

kateri se v letu 2019 izvedejo pripravljalne aktivnosti (cenitve, odkupi zemljišč, priprava 

razpisov za gradbena in spremna inženirska dela), sama gradnja pa sledi v letih 2020 in 

2021. 

 

                         
 

  INFRASTRUKTURA BRNIŠKA CESTA 14.7

 

Skrbniku državne regionalne ceste Direkciji Republike Slovenije za ceste je bila predlagana 

sklenitev načelnega dogovora o sodelovanju pri pripravi ustreznejših prometno-projektnih 

rešitev. V letu 2015 je bila usklajena projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije 

za ureditev regionalne ceste in infrastrukture na Brniški cesti skozi naselje Vodice 

(regionalna cesta R3-639/1142). Leta 2016 je bila z BPI d.o.o. sklenjena pogodba za 

izdelavo PGD in PZI dokumentacije z vsemi spremljajočimi inženiring storitvami. V letu 2018 

je bila izvedena parcelacija in izdelava geodetskega elaborata po dokončnih projektnih 

rešitvah ter izdelana in predana celovita PZI dokumentacija, kar je osnova za nadaljnja 

usklajevanja in dogovarjanja o izvedbeni fazi z Ministrstvom za infrastrukturo in Direkcijo 

Republike Slovenije za infrastrukturo. 
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 IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 14.8

 

Občina Vodice je skupaj z Občino Medvode ter Mestno občino Ljubljana v letu 2011 

pristopila k skupnemu projektu nadgradnje kanalizacijskega sistema. Po sprejetju OPPN za 

kanal C0 so se namreč pokazale realne možnosti odvoda naših odpadnih voda na 

Centralno čistilno napravo Zalog. Občine so podpisale medobčinsko pogodbo, v katerih je 

opredeljeno tudi solastništvo skupno zgrajenega kanala C0. 

 

                         
 

V letu 2017 je Evropska komisija izdala izvedbeni sklep o odobritvi finančnega prispevka za 

veliki projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega 

polja ter izgradnje povezovalnega kanala C0. Izbranimi izvajalci (Javna razsvetljava d.d. za 

gradnjo, DRI upravljanje investicij d.o.o. za nadzor ter Frontal d.o.o. za obveščanje javnosti) 

so bili po podpisu pogodbe uvedeni v delo. 

 

                       
 

V letu 2018 je bila v naši občini zgrajena približno tretjina kanalizacije od skupnih 9,1 km. 

Med gradnjo so bile na terenu evidentirane neugodne geomehanske in zlasti hidrogeološke 

razmere na odseku trase ob potoku Poljšak, zato bo potrebno preprojektirane in sprejem 

drugih tehničnih rešitev. Po zaključku kohezijskega projekta v letu 2020 bo na sistem 

odvajanja in čiščenja odpadnih voda priključenih skoraj 2.600 prebivalcev iz aglomeracij 

Vodice, Bukovica (naselja Bukovica, Utik, del Kosez) in Polje, odpadne vode pa se bodo 

čistile na Centralni čistilni napravi Ljubljana. Na zgrajen sistem bo v nadaljevanju moč 

priključevati tudi preostale odseke iz naselij Vodice, Bukovica, Utik, pa tudi Skaručne in 

Vojskega. 

 

Izgradnja hrbtenice kanalizacije C0 na območju občine Vodice bo okvirno stala 5,64 
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milijonov EUR, od katerih bomo iz Kohezijskega sklada prejeli približno 3.570.000 EUR 

nepovratnih sredstev, Republika Slovenija jih bo prispevala približno 630.000 EUR, Občina 

Vodice pa jih bo morala zagotoviti skoraj 1.440.000 EUR. Projekt je načrtovan tako, da bo 

na kanalizacijo možno priključiti tudi vsa ostala naselja v občini. 

               

 OBNOVA KRVAVŠKEGA VODOVODA 14.9

 

Vodovodni sistem Krvavec upravlja javno podjetje Komunala Kranj d.o.o. na podlagi 

medobčinske pogodbe o upravljanju, vzdrževanju in lastništvu sistema, ki so jo sklenile 

občine Cerklje, Šenčur, Kranj, Komenda, Mengeš in Vodice. Občina Vodice je, skupaj z 

ostalimi občinami, projekt obnove krvavškega vodovoda umestila v projekt GORKI, z 

namenom kandidiranja na evropska kohezijska nepovratna sredstva. Investicija je bila s 

strani obeh pristojnih Regionalnih razvojnih agencij že potrjena in vključena v regijske 

programe. Dogovor za razvoj regij je podpisal tudi minister za gospodarski razvoj in 

tehnologijo. 

 

Dodati je potrebno, da si je Občina Vodice v okviru regijskega dogovora uspela zagotoviti 

najvišji možni delež sofinanciranja (76 %) s strani Evropske unije in Republike Slovenije po 

kohezijskih merilih, saj bomo morali zagotoviti zgolj približno 24 % lastnih sredstev oziroma 

dobrih 400.000 EUR. Predviden zaključek gradnje je v letu 2022. 

 

   IZGRADNJA KOLESARSKE POTI IN HODNIKA ZA PEŠCE ZAPOGE – VODICE  14.10

 

V zadnjih letih je bilo v občini na novo vzpostavljenih tudi nekaj povezav za pešce, 

prioritetno na odsekih, kjer je prometna obremenitev največja. Na odseku ceste, ki povezuje 

naselje Zapoge in Vodice in je v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, 

je načrtovana navezava koridorja za pešce in kolesarje v skupni dolžini 1560 metrov. 

Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija PZI, ki jo bo izbran ponudnik dokončal 

predvidoma do začetka maja 2019. K sočasni gradnji bomo v sklopu projekta povabili tudi 

operaterja telekomunikacijskih storitev. V prihodnjih letih je predvidena realizacija projekta, 

zato bo potrebno nadaljnje usklajevanje ter zagotovitev ustreznih sredstev v proračunu. 

 

15. KONCESIJE 
 

Občina Vodice je imela v letu 2018 z izvajalci s pravicami ali pooblastili sklenjene naslednje 

koncesijske pogodbe: 

 

- Barbara Ražen – opravljanje zdravstvene dejavnosti kot javne službe na področju 

zobozdravstva otrok, mladine in odraslih, 

- Comett zavod za pomoč in nego na domu – izvajanje socialnovarstvene storitve 

pomoč družini na domu, 

- Marija Čuk – opravljanje javne zdravstvene službe na področju zdravstvene nege, 

- Majda Podgoršek –opravljanje javne zdravstvene službe na področju zdravstvene 

nege, 

- Dragan Grujičić – koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe za področje 

splošne medicine, 
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- Kranjec Leopoldina – opravljanje zdravstvene dejavnosti kot javne službe na 

področju zobozdravstva otrok, mladine in odraslih, 

- Meli center Repče d.o.o. – opravljanje dejavnosti oskrbe zapuščenih živali, 

- Pogrebnik Dvorje d.o.o. – izvajanje pogrebne dejavnosti, 

- Petrol, Slovenska energetska družba d.d. – izvajanje izbirne gospodarske javne 

službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, 

- Snaga Javno podjetje d.o.o. – izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in 

obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov. 

 

16. FINANCE 
 

 FINANCIRANJE 16.1

 

V letu 2018 so bili skupni prihodki proračuna Občine Vodice realizirani v višini 4.377.422 

EUR, kar pomeni 63 % načrtovanih prihodkov. Razlika, tako na prihodkovni kot na 

odhodkovni strani proračuna, nastaja zaradi manjše realizacije kohezijskih in drugih 

projektov. 

 

V letu 2018 so bili odhodki realizirani v višini 5.464.020 EUR, kar predstavlja 64 % 

realizacijo načrtovanih odhodkov. Razlika nastaja predvsem zaradi spremembe dinamike 

izvajanja investicij, zamika pridobitve nepovratnih sredstev, nižje realizacije na projektu C0 

ter zamika plačil v leto 2019. V strukturi odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 20 %, tekoči 

transferi 31 %, investicijski odhodki 48 % in investicijski transferi 1 % vseh odhodkov Občine 

Vodice v letu 2018. 

 

 RAČUNOVODSTVO 16.2

 

V Občina Vodice je bilo v letu 2018 poknjiženih 1.788 prejetih e-računov in zahtevkov, 686 

izdanih računov, izdelanih je bilo 110 naročilnic, narejeni so bili vsi obračuni DDV ter 

nakazane denarne pomoči, pomoči ob rojstvu otroka, subvencije varstva predšolskih otrok, 

subvencije tržne najemnine … 

 

Računovodstvo je v letu 2018 izvajalo mesečno obračunavanje in izplačevanje podjemnih in 

avtorskih pogodb ter izplačevanje sejnin in plač.  

 

 NEPOVRATNA EVROPSKA IN DRŽAVNA SREDSTVA IZ NASLOVA JAVNIH 16.3

RAZPISOV 

 

16.3.1 Prihodki 

 

4.300.000 EUR nepovratnih sredstev Evropske unije in Republike Slovenije – 

izgradnja kanalizacije C0: V sklopu finančno najobsežnejšega okoljskega projekta 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja (občine 

Ljubljana, Medvode in Vodice) v izvajanju evropske kohezijske politike programskega 

obdobja 2014–2020 smo v letu 2017 prejeli sklep Evropske komisije o odobritvi financiranja 
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v višini 4,2 milijonov EUR nepovratnih sredstev (3.570.000 EUR iz Kohezijskega sklada in 

630.000 EUR iz državnega proračuna), ki smo jih v letu 2018 že pričeli črpati. 

 

66.463 EUR nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – 

obnova vodovoda na omrežju Farma – Repnje: V letu 2018 so prejeti prihodki z 

državnega proračuna na osnovi uspešnega kandidiranja na javnem razpisu Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo znašala 66.463 EUR. 

 

16.3.2 Odločbe  

 

191.771 EUR nepovratnih sredstev Eko sklada – dograditev vrtca: V letu 2017 smo na 

podlagi prilagojenih projektnih rešitev pridobili odločbo za nepovratna finančna sredstva Eko 

sklada v višini 191.771 EUR. Črpanje sredstev je predvideno v letu 2019, ko bodo 

izpolnjene vse obveznosti do izvajalcev. 

 

246.153 EUR nepovratnih sredstev Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in 

razvoj podeželja – komasacija in agromelioracija: Občina Vodice je v letu 2017 uspešno 

kandidirala na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pridobitev 

sredstev za izvedbo agromelioracijskih del. V okviru izgradnje novih poti bo zgrajenih 

približno 9 km novih poljskih poti, ki bodo zagotavljale nemoten dostop do kmetijskih 

površin, kar bo pripomoglo k učinkovitejši in lažji obdelavi zemljišč. 

 

17. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 

Dolgoročni cilji občine so predstavljeni v Razvojnem programu Občine Vodice iz leta 2001 in 

Načrtu razvojnih programov za obdobje 4 let (2018 – 2022), ki je bil sprejet sočasno s 

proračunom za leto 2018 in odraža razvojno politiko občine, na področju investicijskih 

vlaganj in državnih pomoči v prihodnjem obdobju. Načrt razvojnih programov predstavlja 

osnovo za izvajanje sprejetih programov in projektov, ki se financirajo iz lastnih sredstev 

občine, iz sredstev državnega proračuna in iz evropskih sredstev. V Načrt razvojnih 

programov so torej vključeni projekti, ki niso v naprej in direktno določeni s posameznimi 

zakoni in tako odražajo razvojno politiko občine.  

 

Občina Vodice si je dolgoročno zastavila izjemno zahtevne cilje, predvsem na področju 

varstva okolja, vodooskrbe ter cestne in družbene infrastrukture. 

 

Najpomembnejši razvojni projekti v okvirni skupni višini 20 milijonov EUR za obdobje od 

2018 do 2023 so: 

- izgradnja občinskega središča v Vodicah, 

- dograditev in širitev dveh oddelkov, igralnice in kuhinje vrtca v Vodicah, 

- izgradnja fekalnega povezovalnega kanala C0, 

- izgradnja cestne in kanalizacijske infrastrukture v Skaručni, 

- izgradnja infrastrukture vezane na kanal C0 (Vodice, Polje, Bukovica, Utik, Koseze, 

Povodje, Gmajnica), 

- izgradnja Krvavškega vodovoda, 

- izvedba komasacije in agromelioracije v osrednjem, severnem, južnem in zahodnem 

delu občine, 
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- izgradnja pločnikov in kolesarskih poti po občini, 

- ureditev avtobusnih postaj v Skaručni, Repnjah, Dobruši, Bukovici, Selu in Vesci, 

- izgradnja večnamenske športne dvorane, 

- izgradnja zunanjih športnih igrišč in igral ob osnovni šoli in vrtcu Vodice, 

- obnova javne razsvetljave po občini, 

- izvedba dodatnih protipoplavnih ukrepov na melioracijskem kanalu, 

- izvedba in označba tematskih turističnih in rekreativnih, peš in kolesarskih poti. 

 

18. AKTIVNOSTI PRI REGIONALNIH IN NACIONALNIH 

PROJEKTIH 
 

Občina Vodice je vseskozi aktivna pri sodelovanju in načrtovanju skupnih medobčinskih in 

državnih projektov. Skupna ocenjena vrednost projektov, ki se morajo pričeti izvajati 

prioritetno v naslednjem letu ali dveh, znaša okoli 10 milijonov EUR: 

- izgradnja obvozne ceste Vodice – Želodnik, ki predstavlja edino trajno rešitev 

neustreznih in nevarnih prometnih in bivanjskih razmer v Vodicah, 

- izgradnja državne ceste skozi Skaručno, ki predstavlja edino rešitev nevarnih 

prometnih in okoljskih težav, 

- izgradnja protihrupnih ograj ob avtocesti, 

- izgradnja kolesarskih povezav med sosednjimi občinami, 

- redno čiščenje vodotokov. 

 

19. ZAKLJUČEK 
 

Leto 2018 je bilo plodno in uspešno na vseh področjih našega delovanja. Spisali smo dobre 

nove zgodbe in projekte. Prepričan sem, da smo vse zastavljene cilje tako na socialnem 

področju in na področju tekočega vzdrževanja naše infrastrukture kot tudi na področju 

izvedenih investicij uresničili uspešno. Občina Vodice si je pri izvrševanju proračuna za leto 

2018 ves čas prizadevala, da je v vseh postopkih zasledovala cilje ekonomičnosti in 

gospodarnosti porabe javnih sredstev.  

 

Ekonomičnost smo zagotavljali na način, da smo izbirali najugodnejše ponudnike pri isti 

kakovosti blaga in storitev. Gospodarnost pa smo zagotavljali na način, da smo pretehtali 

ekonomske posledice vezane na zagotavljane javnih dobrin naših občanov in izbrali take 

rešitve, da smo z čim manjšimi sredstvi dosegli čim več. Prav tako smo investicije načrtovali 

celovito in jih po možnosti združevali ter s tem zmanjšali končne stroške posamezne 

investicije. Sočasno z izvedbo občinskih investicij smo k sodelovanju pozvali in povabili 

ostale ponudnike komunalne infrastrukture za sočasno izgradnjo telekomunikacije in 

plinifikacije. 

 

Prepričan sem, da smo gospodarno in učinkovito uresničevali vse zastavljene cilje, saj smo 

skrbno in tehtno ter celovito pristopali k naročanju vseh naših storitev in naročil blaga, hkrati 

pa smo posebno pozornost namenili tudi načrtovanju in nadzoru pri izvedbi projektov. 

 

Učinki delovanja in poslovanja občine se kažejo na vseh različnih področjih v lokalnem 

okolju, ki so zajeta v to letno poročilo. Z našim dosedanjim aktivnim delom smo na vseh 



Letno poročilo župana 2018 

 

 

 
   66 

 
 

področjih bolj ali manj izboljšali pogoje bivanja, sožitja, sodelovanja in komunikacije med 

občani, društvi in zavodi v naši občini. Odlično smo sodelovali tudi s sosednjimi in ostalimi 

slovenskimi občinami, združenji ter nekaterimi državnimi institucijami. 

 

Izvedene naloge in opravljeno delo je bilo skrbno načrtovano, enako kot proračunska 

sredstva, s katerimi smo prav tako ravnali skrbno, učinkovito in gospodarno. Zasledovali 

smo skupne cilje na osnovi pobud občanov, odbornikov in svetnikov. Projekte in naloge 

smo izvajali kvalitetno, premišljeno in odgovorno. Hkrati smo zasledovali cilj o zmernem, a 

trajnostnem razvoju občine. V letu 2018 smo skupaj pisali nove zgodbe. 

 

Posebej zadovoljen in ponosen sem na dejstvo, da smo na socialnem delu, kljub stalnim 

finančnim omejitvam, uspeli izvesti vse načrtovane programe in tako ohranili visok 

dosedanji standard. Ponosen in vesel sem zaradi vseh posameznikov, društev in obeh 

zavodov, ki s svojim zanosom, delom in uspešnostjo bistveno pripomorejo k urejenemu, 

varnemu, dobremu in zadovoljnemu odnosu do sočloveka in naše ožje skupnosti, s 

poudarkom na vse generacijske skupine.  

 

20. ZAHVALA 
 

Za dobro opravljeno delo in vse aktivnosti, nasvete in ter uspešno zaključeno poslovno leto 

Občine Vodice se moram zahvaliti številni ekipi, katera medsebojno sodeluje in jo 

sestavljajo strokovni, odgovorni ter aktivni ljudje, predvsem: 

 

- svetnicam in svetnikom za dobro sodelovanje in vloženo delo v občinskem svetu, 

- članicam in članu Nadzornega odbora  za vsa priporočila in nadaljnje usmeritve, 

- članicam in članom odborov in komisij za vse predloge, usmeritve in vloženo delo, 

- direktorici občinske uprave za odlično opravljeno delo, skrb in vodenje zaposlenih, 

- vsem zaposlenim v občinski upravi in Javnemu podjetju Komunala Vodice d.o.o. za 

opravljeno delo in izvedene naloge ter zasledovanju ciljev odličnosti, učinkovitosti in 

zakonitosti delovanja, 

- ravnateljem, vodjem in direktorjem ter zaposlenim v zavodih in podjetjih, 

- vsem ostalim poslovnim partnerjem, ki so za občino izvajali zunanje storitve, 

- predsednikom in članom občinskih društev 

- in vsem mojim prijateljem. 

Skupaj z vami smo izvedli številne zahtevne projekte. V tem mandatu pa nas čaka še več 

dela in zanimivih izzivov, kar se odraža v sprejetem proračunu za leti 2019 in 2020. Prav tu 

v prihodnje pričakujem še več sodelovanja, razumevanja, solidarnosti in podpore ter 

strpnosti tako s strani svetnikov in zaposlenih v občinski upravi kot tudi občanov naše 

občine. Le na tak način bomo uspešno razvijali našo občino ter naše kraje postavili med bolj 

razvite in ob bok sosednjim občinam. 

 

Vsem skupaj še enkrat hvala za ves vložen čas, trud in delo. Ponosen sem na vaše in naše 

skupne rezultate in želim si, da v tem prijateljskem duhu skupaj nadaljujemo naše 

odgovorno delo in naše sodelovanje tudi v prihodnje. 

  

 


