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Občina Vodice
V občini Vodice bodo letos za različne projekte prejeli okoli
pet milijonov nepovratnih sredstev, zato številnih projektov ni
in ne bo manjkalo.
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Največji delež denarja iz Evropske unije
ter državnega proračuna, in sicer 4,8 milijonov evrov, pričakujejo za gradnjo
medobčinskega kanalizacijskega kanala
C0 od Vodic do Ljubljane, za kar je Občina letos pridobila gradbeno dovoljenje.
Uspešni so bili tudi na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor za energetsko sanacijo Osnovne šole Vodice, ki
prav v letošnjem letu praznuje svojo petdesetletnico, za kar bodo prejeli 555 tisoč
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evrov. V okviru sanacije bodo tako naslednje leto izolirali fasado šole, zamenjali
vrata in okna, namestili termostatske ventile na radiatorjih, vgradili prezračevalni
sistem z vračanjem toplote v kuhinji in
jedilnici ter nekaterih najbolj obremenjenih prostorih, v kotlovnico vgradili toplotne črpalke, vzpostavili pa so že tudi energetski nadzorni informacijski sistem.
Občina je dobila tudi gradbeno dovoljenje
za ureditev in povečanje parkirišč pred
šolo in vrtcem ter za dozidavo kuhinje in
dveh oddelkov vrtca v Vodicah.
Pomemben napredek v urejanju središča
Vodic, za kar si občani prizadevajo že
vrsto let, je bil letošnji javni natečaj, ki ga
je Občina izvedla skupaj z Zbornico za

arhitekturo in prostor Slovenije. Treba bo
še zagotoviti vsa zemljišča in najti soinvestitorje, a izbrana natečajna naloga je
nakazala rešitev, ki v središču Vodic predvideva Kopitarjev center kot sodobno
upravno, kulturno in storitveno središče
občine, v okviru katerega bodo urejeni
novi prostori pošte, trgovine, knjižnice,
zdravstvenih storitev in lekarne, prostori
občinske uprave ter drugi poslovni prostori, nova kulturna dvorana, mladinski
center in prostori za društva. Vse arhitekturne predloge, ki so prispeli na natečaj,
so si občani lahko ogledali na razstavi v
kulturni dvorani.
Po dolgoletnih prizadevanjih je bil storjen
tudi napredek na področju kmetijstva, in
sicer je Občina pridobila odločbo o uvedbi
komasacijskega postopka na območju občine, ki zajema dele katastrskih občin Vodice,
Bukovica, Zapoge, Repnje, Polje in Skaručna, za izvedbo komasacije pa je bila tudi
pridobljena odločba o dodelitvi nepovratnih
sredstev v višini slabih 232 tisoč evrov.
Septembra so po sedmih letih v Zapogah
ponovno odprli enoto vrtca Škratek Svit
Vodice, ki so jo poimenovali Čebelica. V
njej je prostor našlo štirinajst najmlajših
malčkov, s tem pa je Občina zagotovila
vpis prav vsem otrokom iz občine, ki so
potrebovali varstvo. Poleti je na treh lokacijah – v domovih krajanov Vodice, Utik
in Skaručna, začel delovati brezplačni
internet, ki različnim uporabnikom omogoča časovno neomejeno uporabo interneta 24 ur na dan, vse dni v tednu.
Nekaterih naložb so se razveselili tudi
vozniki, saj sta bila preplastitve deležna
dva odseka državnih cest, in sicer Kamniška cesta ter odsek ceste med Skaručno in
Vodicami. Krajani Kosez so dobili nov
vodovod, ki je nadomestil dotrajanega iz
azbestno-cementnih cevi; enako tudi v
delu Vojskega ter zaselku Gmajnica.
Leto 2013 si bodo zapomnili tudi gasilci;
PGD Vodice je praznovalo 110-letnico,
PGD Zapoge pa je s finančno pomočjo
Občine kupilo novo orodno vozilo GVV1 IVECO DAILY 70C1.

