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Občina Vodice

Župan
Aco Franc Šuštar

Občina Vodice
Kopitarjev trg 1
Vodice

V Vodicah so nadaljevali z načrtovanjem 
novega upravnega, kulturnega in storit-
venega središča občine. Na območju 
bodočega Kopitarjevega centra v 'trikot-
niku' med Vodiško in Brniško cesto je 
bilo treba opraviti arheološka izkopava-
nja; končala so se maja, arheologi pa so 
odkrili ostanke rimske naselbine iz 
obdobja od 1. do 4. stoletja ter prazgodo-
vinske keramične najdbe iz časa pozne 
bronaste dobe. Občina je letos postala 
lastnica vseh potrebnih zemljišč, manj-
kajoča je za 350 tisoč evrov odkupila od 
župnije, in z zmagovalcem javnega arhi-
tekturnega natečaja, podjetjem Dekleva 
Gregorič arhitekti, podpisala dobrih 
osemsto tisoč evrov vredno pogodbo za 
izdelavo projektne dokumentacije. Grad-
beno dovoljenje naj bi pridobili konec 
prihodnjega leta, nakar sledi najtežji del 
projekta, ocenjenega na 12-15 milijonov 
evrov - pridobivanje finančnih virov in 
partnerjev za gradnjo, ki se bo v primeru 
zaprtja finančne konstrukcije začela leta 
2018.
Zaključili so upravno komasacijo kme-
tijskih zemljišč v osrednjem delu občine, 
na uporabo novo dodeljenih zemljišč so 
prešli konec oktobra. Komasacija je stala 
240 tisoč evrov, sofinanciral jo je evrop-
ski kohezijski sklad. V Repnjah so se 
razveselili urejenega večnamenskega 
športnega igrišča, ki je bistveno pripo-
moglo k izboljšanju razmer za izvajanje 
športno-rekreativnih, gasilskih in druž-
benih dejavnosti v kraju. Igrišče je dobi-
lo novo asfaltno prevleko, tribune za gle-
dalce in ograjo. Investicija je stala 75 
tisoč evrov, s 30 tisoč evri jo je sofinan-
cirala Fundacija za šport, občina pa tam 
načrtuje še ureditev manjšega otroškega 
igrišča. Nadaljevala se je rekonstrukcija 
ceste od Habeta do Martinka v Kosezah 
v dolžini enega kilometra, za kar bo 
občina skupaj odštela dobrih 630 tisoč 
evrov. Občina in JP Komunala Vodice, 
d.o.o. sta zgradila nov vodovod s priklju-
čki na območju naselja Gmajnice in od 

farme Vodice proti Repnjam zamenjala 
nekaj azbestnih vodovodnih cevi. Letos 
so pripravili projekte in pridobili gradbe-
no dovoljenje za komunalno ureditev in 
obnovo treh stranskih ulic v Utiku ter za 
državno cesto v Skaručni, kjer bodo na 
dolžini 1,2 kilometra razširili ter zgradili 
pločnik in komunalno infrastrukturo. 
Upajo tudi na čimprejšnjo odobritev 
evropskih sredstev za izgradnjo fekalne-
ga kanala od Vodic do Ljubljane, za kar 
imajo projekt pripravljen že več let. Po 
lanski energetski sanaciji osnovne šole je 
občina letos z Gorenjsko gradbeno dru-
žbo podpisala pogodbo v vrednosti 240 
tisoč evrov za ureditev in izgradnjo par-
kirnih površin ob OŠ in vrtcu v Vodicah, 
ki se bo pričela predvidoma spomladi 
2016. Začeli so tudi s postopkom spre-
memb in dopolnitev občinskega prostor-
skega načrta. Občina je v sodelovanju s 
sosednjimi in bližnjimi občinami pristo-
pila k oblikovanju lokalne akcijske sku-
pine 'LAS Za mesto in vas', v okviru 
katere je predvidena izvedba manjših 
projektov, ki bodo pripomogli k razvoju 
podeželja ter turizma in rekreacije.
Letošnje leto so zaznamovali tudi jubile-
ji. Občina Vodice je 9. septembra, na 
dan, ko je leta 1995 začel veljati njen 
prvi statut v samostojni Sloveniji, praz-
novala 20-letnico delovanja. V tem času 
je 'zrasla' za več kot 1500 prebivalcev, 
čemur sledijo tudi z načrtom razvojnih 
programov, v katerem je predvidena 
nadaljnja strategija razvoja občinskega 
središča, vrtca, šole, športne, komunalne 
in druge infrastrukture. Dvajsetletnico 
delovanja je praznovala tudi Gasilska 
zveza Vodice, v PGD Šinkov Turn pa so 
obeležili 90-letnico ustanovitve.
Vodice so v začetku novembra pridobile 
naziv Planetu Zemlja prijazna občina. 
Pohvalijo se lahko tudi s številnimi akti-
vno delujočimi društvi in pestrim kultur-
nim in športnim dogajanjem. Letos se je 
zvrstilo preko 50 različnih dogodkov, 
med njimi tudi prvi Ex-Tempore.

V Vodicah so letos praznovali 20-letnico občine. Odkupili so 
manjkajoča zemljišča za novo občinsko središče in podpisali 
pogodbo za njegovo projektiranje.

Prireditev ob 90-letnici PGD Šinkov Turn

OBČINSKI SVETNIKI:
Žiga Janežič, Mija Cankar, Marjan Pod-
goršek in Andraž Hönigsman (vsi Lista 
Srce občine Vodice), Rok Cankar, 
Miran Vertačnik, Anton Kosec in Marga-
reta Barle (vsi Lista neodvisnih kraja-
nov), Mojca Ločniškar, Jože Podgoršek 
in Anton Kokalj (vsi NSi), Anton Aljaž, 
Peter Podgoršek in Damijan Repnik (vsi 
SDS) in Anton Logar (SD).

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Častna občana sta postala Maks Žnidar 
in Boris Kubelj. Občinske plakete so 
prejeli Rok Predanič, Luka Janežič, 
PGD Šinkov Turn in Gasilska zveza 
Vodice, županova priznanja pa Saša 
Bergant, Filip Nastran in Andrej Žumer.


