VABILO ZA OBČANE: OPOZORILNA AKCIJA ZA TAKOJŠNJI PRIČETEK IZGRADNJE OBVOZNICE VODICE TER
SPRETNOSTNI POLIGON ZA UČENCE V OKVIRU PROJEKTA EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2019: »GREMO
PEŠ!«
Občina Vodice se že leta ukvarja s problematiko velikega števila dnevnih migracij in prekomerno prometno
obremenitvijo cest, ki vodijo skozi našo občino. Ob zavedanju, da obstoječa cestna infrastruktura vse večje
prometne obremenitve ne prenese, so se prve aktivnosti pričele že v letu 1998 (priprava lokacijskega
načrta za glavno cesto Želodnik – Mengeš - Vodice), nadaljevale pa v letu 2007, ko je bila sprejeta Uredba o
državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik – Mengeš – Vodice, na odseku Žeje – Vodice (Uradni
list RS, št. 53/07), ki predstavlja temelj za izgradnjo te ceste.
V 15 letih od pričetka aktivnosti za izgradnjo omenjene ceste so se razmere dodatno poslabšale, saj se je
promet (tudi zaradi novozgrajene Poslovne cone Komenda) še dodatno povečal. Po javno dostopnih
podatkih števcev prometa skozi Vodice dnevno pelje približno 10.000 osebnih vozil in približno 1.700 težkih
tovornih vozil, pri čemer promet poteka po državni cesti, ki ne omogoča srečanja dveh nasproti si vozečih
tovornih vozil in ob pločniku za pešce (in šolarje) v istem preseku.
Na podlagi izvedenih prometnih študij in predhodnih sestankov na temo prometne varnosti v naselju
Vodice je bilo v letu 2017 z bivšim ministrom za infrastrukturo, dr. Petrom Gašperšičem, in predstavniki
Družbe za avtoceste RS, dogovorjeno, da se projekt prioritetno umesti v Proračun RS, šestletni operativni
načrt vlaganj v promet oziroma prometno infrastrukturo RS in poslovni načrt Družbe za avtoceste RS, ki je v
sodelovanju z Družbo RS za infrastrukturo pristojna za izgradnjo obvoznice Vodice. Predstavniki državnih
institucij so podprli skupni cilj, da bodo v letu 2018 pripravljene pravne podlage in pridobljena potrebna
dokumentacija, v letu 2019 pa se bo pričelo z izgradnjo obvozne ceste, na odseku Žeje – Vodice, do česar ni
prišlo.
Po zadnjih pridobljenih podatkih naj bi se zapletlo pri pridobivanju dovoljenj oziroma soglasij h
gradbenemu dovoljenju (presoja vplivov na okolje), čeprav so bila vsa dovoljenja in soglasja pridobljena že
v letu 2011 in je projekt za gradbeno dovoljenje že izdelan. Zaradi neaktivnosti države pri izgradnji ceste so
soglasja in dovoljenja potekla, v prostoru pa se, poleg povečanega prometa skozi naselje, ni spremenilo nič.
Občinski svet Občine Vodice se je na svoji 9. redni seji, 3.9.2019, seznanil z informacijo o stanju projekta
obvozne ceste Želodnik – Mengeš – Vodice, na odseku Žeje – Vodice, in soglasno sprejel sklep, da Občina
Vodice v okviru Evropskega tedna mobilnosti izvede preventivni protestni shod, s katerim se pristojne
institucije in medije opozori na nevzdržne razmere na Kamniški cesti in s katerim Občina Vodice zahteva
čimprejšnjo izgradnjo obvoznice Vodice. V primeru, da pristojne institucije ne bodo upoštevale navedenih
zahtev, bo Občina Vodice v naslednjih mesecih izvedla nove protestne shode občanov.

Udeleženci javnega shoda so dolžni uporabljati hodnike za pešce (pločnike) v
skladu s cestno prometni predpisi ter zagotoviti svojo varnost in varnost vseh
ostalih udeležencev v prometu.

V četrtek, 19. septembra 2019, vas v okviru projekta

Evropski teden mobilnosti 2019: »Gremo peš!«
vljudno vabimo na opozorilno akcijo za takojšnji pričetek izgradnje
obvoznice Vodice ter na spretnostni poligon za učence.
Aktivnosti bodo potekale po sledečem programu:
15.30 – tiskovna konferenca v Kulturnem domu Vodice
16.20 – zbor udeležencev opozorilne akcije za takojšnji pričetek izgradnje
obvoznice Vodice na Kopitarjevem trgu v Vodicah
16.30 – opozorilni shod pešcev ob Kamniški cesti v Vodicah
17.00 – spretnostni poligon za učence na športnem igrišču Osnovne šole
Vodice
17.30 – zahvala udeležencem shoda in podelitev nagrad učencem na športnem
igrišču Osnovne šole Vodice
Vse občanke in občane ob 16.30 uri vabimo, da se nam pridružite na opozorilni akciji, s
katero bomo opozorili na naraščajoč promet na območju naše občine in neprimerno
infrastrukturo v naselju Vodice. OD PRISTOJNIH DRŽAVNIH INSTITUCIJ ZAHTEVAMO
TAKOJŠNJI PRIČETEK IZGRADNJE OBVOZNICE VODICE IN IZBOLJŠANJE PROMETNE
VARNOSTI V NAŠI OBČINI.
Vse osnovnošolske učence in njihove starše vabimo, da se ob 17. uri s kolesom ali skirojem
pomerite na spretnostnem poligonu, ki ga bo izvedla Osnovna šola Vodice v okviru
Evropskega tedna mobilnosti. EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI je projekt, namenjen
spreminjanju naših potovalnih navad. Velika težava sodobne družbe je pomanjkanje fizične
aktivnosti zaradi pretirane rabe osebnih avtomobilov. Ker se preveč zanašamo na
avtomobile, so naše ulice polne pločevine, naš zrak je onesnažen, ljudje pa se veliko
premalo gibamo. Z akcijo skušamo širiti ozaveščenost o pomenu uporabe okolju in zdravju
bolj prijaznih prevoznih sredstev.
Parkiranje bo mogoče na parkirišču ob Osnovni šoli Vodice in na parkirišču pri pokopališču
v Vodicah.

VABLJENI!

