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Občina Vodice
V Vodicah so letos prenavljali igrišča in sanirali ceste, pred
šolo in vrtcem so zagotovili skoraj sto parkirnih mest. V občini
se pripravljajo na večje projekte, ki jih čakajo v prihodnje –
izgradnja kanalizacijske infrastrukture ter Kopitarjevega centra.
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OBČINSKI SVETNIKI:
Žiga Janežič (Lista SRCE Občine Vodice), Mija Cankar (Lista SRCE Občine
Vodice), Anton Logar (Socialni demokrati), Mojca Ločniškar (Nova Slovenija), Rok Cankar (Lista neodvisnih krajanov), Miran Vertačnik (Lista neodvisnih
krajanov), Anton Aljaž (Slovenska demokratska stranka), Peter Podgoršek (Slovenska demokratska stranka), Marjan
Podgoršek (Lista SRCE Občine Vodice), Jože Podgoršek (Nova Slovenija),
Anton Kosec (Lista neodvisnih krajanov), Margareta Barle (Lista neodvisnih
krajanov), Damijan Repnik (Slovenska
demokratska stranka), Andraž Hönigsman (Lista SRCE Občine Vodice),
Anton Kokalj (Nova Slovenija)

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Plaketi Občine Vodice sta prejela Prostovoljno gasilsko društvo Zapoge in
Mestna knjižnica Ljubljana. Priznanja
župana so prejeli Bernarda Kokalj, Jure
Grilc in Taja Pipan.

Potem ko so v lanskem letu zaključili
energetsko sanacijo šole ter jo arhitekturno poenotili, so se letošnje poletje v
Vodicah lotili ureditve okolice pred šolo
in vrtcem. Za potrebe vrtca in osnovne
šole so zagotovili skoraj sto parkirnih
mest ter s tem rešili težave s pomanjkanjem prostora ob različnih prireditvah.
Projekt je zajemal tudi ureditev pešpoti
do šole in vhodov vanjo, komunalno ureditev površin in priključkov do šole in
vrtca, izgradnjo ograje in celovito zunanjo ureditev območja.
V okviru sanacijskih del odprave napak v
garancijski dobi so v Vodicah obnovili
cesto Mengeš–Martink–Vodice, na odseku Koseze–Utik–Bukovica. Napake so
odpravili na glavni trasi lokalne ceste čez
Bukovico in Utik ter na odsekih javne
poti od kapelice v Utiku proti Polju ter od
Plevevca v Bukovici proti Zabrežju.
Veliko sredstev so v Vodicah vlagali tudi
v prenove športnih igrišč po občini. V
Repnjah so na obstoječem travnatem
igrišču ob gasilskem domu zgradili novo
asfaltno igrišče z odbojno ograjo ter pet
metrov visoko lovilno mrežo, na Selu pa
so temeljito prenovili igrišče Strahovica.
V Športnem središču Strahovica so prenovili tudi dve balinarski stezi in uredili
naprave za fitnes na prostem. Za oba
projekta so pridobili sredstva na Fundaciji za šport v višini 30 in 25 tisoč evrov.
Številni izzivi občinsko upravo čakajo

Ob občinskem prazniku so podelili tudi priznanja zaslužnim občanom in organizacijam.
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tudi v prihodnje. Že več let si prizadevajo za izgradnjo večnamenskega občinskega središča Kopitarjev center. Projekt
je v fazi pridobivanja gradbenih dovoljenj in soinvestitorjev. Center bo stal na
mestu sedanjega zadružnega doma in
prostorov občine. V ta namen se je
občinska uprava letos poleti že preselila
v začasne prostore nad knjižnico ter
sočasno s prenovo prostorov uredila tudi
oba vhoda in omogočila dostop za gibalno ovirane osebe.
Še pomembnejši projekt pa je izgradnja
kanalizacijske infrastrukture v občini, za
kar bodo v prihodnjih letih s strani kohezijskih skladov pridobili 4,2 milijona
evrov nepovratnih sredstev. Poleg nadgradnje kanalizacijskega sistema in
izgradnje povezovalnega kanala v Mestno občino Ljubljana bodo posodobili ali
izgradili še drugo spremljevalno infrastrukturo v občini.
Pestro je bilo tudi na društvenem področju. Junija so praznovali devetdesetletnico Prostovoljnega gasilskega društva
Zapoge, gasilci iz Repenj pa so konec
avgusta prevzeli novo vozilo GVM, ki za
društvo predstavlja veliko pridobitev.
V okviru prireditev ob občinskem prazniku so pripravili Kopitarjeve dneve, ki
so bili letos posvečeni življenju in delu
pisatelja, publicista in satirika Jakoba
Alešovca, čigar 115. obletnice smrti se
spominjajo letos. Njemu v čast so na
kulturnem domu v Skaručni odkrili spominsko ploščo.
Vodice so znane tudi po odličnih športnikih. Slovence, ne le Vodičane, je na
poletnih olimpijskih igrah razveselil
dvajsetletni Luka Janežič, ki je v teku na
400 metrov postavil nov državni rekord
in zasedel 17. mesto. Da bo tudi pozimi
dovolj razlogov za veselje navijačev, pa
je s četrtim mestom na uvodnem veleslalomu v Söldnu napovedal odličen alpski
smučar iz Bukovice pri Vodicah Žan
Kranjec.

