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Občina Vodice
V občini Vodice so imeli letos referendum o krajevnih
skupnostih, leto pa si bodo zapomnili tudi po vzpostavitvi
novih integriranih avtobusnih linij LPP.
S posvetovalnim referendumom, ki so ga
izvedli 11. novembra so v Vodicah rešili
politično vprašanje, ki se je vleklo vse od
leta 1998. Občane so namreč vprašali, ali
so za oziroma proti vzpostavitvi krajevnih skupnosti na petih območjih; Bukovica-Šinkov Turn, Skaručna-Polje, Repnje-Dobruša, Zapoge in Vodice. Volivci so
na vseh petih območjih predlog zavrnili,
volja volivcev pa bo zapisana tudi v nov
statut občine, zaradi katerega je bil referendum tudi izglasovan.
Ena večjih letošnjih pridobitev je vzpostavitev treh novih integriranih linij Ljubljanskega potniškega prometa (dve krožni in
ena direktna), ki so zaživele s prvim šolskim dnem, in avtobusne povezave z Medvodami, ki so jo vzpostavili mesec dni
kasneje. Gre za plod uspešnih enoletnih
pogovorov med vodiškim županom Acom
Šuštarjem, ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem in Ljubljanskim potniškim prometom. Pot do prestolnice, ki zdaj
traja 35 minut, pa je zdaj tudi občutno cenejša, saj na avtobusih velja enotni plačilni
sistem s kartico Urbana, ki omogoča prestopanje na druge linije v mreži linij LPP.
V Lokarjih so zgradili dobršen del fekalne in meteorne kanalizacije, in sicer od
križišča Jegriše do osrednjega območja
poslovno-stanovanjske cone v Lokarjih.
Z začetkom poletja so na območjih z več

kot petsto prebivalci občanom razdelili
individualne zabojnike za zbiranje odpadne embalaže. Ob občinskem prazniku so
na Kopitarjevem trgu prvič organizirali
tržnico, ki jo zaradi dobrega odziva in občanov zdaj organizirajo vsako soboto.
Občina Vodice posebno skrb posveča
tudi kulturni dediščini in redno podpira
kulturne, športne ter druge družbene dejavnosti. Letos so tako prenovili spomenik Jerneja Kopitarja na ljubljanskem
Navju. Slovesno so ga odkrili 12. oktobra in s tem počastili 115. obletnico vrnitve njegovih posmrtnih ostankov z Dunaja na domačo zemljo. Godbeniki so
praznovali devetdeset let Godbe Vodice,
najmlajši in njihovi vzgojitelji so praznovali petdesetletnico vodiškega vrtca,
člani Čebelarskega društva Skaručna so
razvili svoj prapor, člani Moto kluba
Mak pa so avgusta organizirali jubilejno,
že 10. srečanje starodobnikov. Kulturni
klub S in vodiška skupina NeŠE sta v
sodelovanju z občinsko Karitas in občino junija organizirala prvi dobrodelni
rock koncert, Kolesarsko društvo Rog
skupaj z občino pa prvo kolesarsko dirko
za Veliko nagrado občine Vodice. Občinski praznik so obogatili tudi harmonikarji iz vse Slovenije, ki so se v Skaručni
zbrali na tekmovanju za pokal občine
Vodice Vesela harmonika.
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OBČINSKI SVETNIKI:
Anton Logar, Jožef Rozman, Mojca
Ločniškar, Tomaž Gyergyek, Brane
Podboršek, Friderik Pipan, Marjan Podgoršek, Mirjana Grgić, Peter Podgoršek, Miha Bergant, Maksimiljan Alfirev,
Anton Kosec, Anton Kokalj, Metka Marolt Pozderac in Sašo Sodnik.

OBČINSKI NAGRAJENCI:

Utrinek z otvoritvene vožnje novih avtobusov LPP

Županova priznanja: Jan Gantar, Marjan
Pipan in Ivana Bizjak; plakete Občine
Vodice: Vinko Novak, Lovska družina
Vodice in Čebelarsko društvo Skaručna.
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