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Osnovna šola Vodice bo prav v teh 
dneh zasijala v novi podobi, a za 
lepo fasado se skriva tudi zahtev-
na nadgradnja in protipotresna 

sanacija, ki se je je Občina lotila že leta 2011. 
Glavni povod za sicer že dlje časa načrto-
vano sanacijo je bilo neurje, ki je leta 2008 
najvišjemu delu zgradbe odneslo streho, a 
vodstvi občine in šole sta se skupaj s stro-
kovnjaki odločili, da namesto nove kritine 
šolsko poslopje pozidajo z novo etažo in s 
tem pridobijo nove prostore. Ker pa se je 
izkazalo, da so materiali, ki so jih v šolo vzi-
dali pred petdesetimi leti, zelo slabe kako-
vosti, je bilo treba obnoviti praktično celot-
no zgradbo, vseh 2000 m2, za kar je Občina 
namenila okoli 900 tisoč evrov. Na zgornjih 
500 kvadratnih metrih so tako uredili tri 
nove klasične učilnice, knjižnico in računal-
niško učilnico, celotna stavba, ki je dobila 
obnovljene temelje ter nekaj novih nosilnih 
in prečnih zidov, je tako tudi protipotresno 
sanirana. Letošnja investicija v energetsko 
sanacijo je vredna 750 tisoč evrov, od tega je 
Občina pridobila približno 550 tisoč (nepo-
vratnih) evrov. Šola, ki prav letos praznuje 
petdesetletnico, je dobila novo fasado, vra-

ta in okna, del strehe, termostatske ventile 
na radiatorjih, prezračevalni sistem z vrača-
njem toplote v kuhinji in jedilnici, toplotne 
črpalke in energetski nadzorni informacijski 
sistem. Občina je dobila tudi gradbeni dovo-
ljenji za ureditev in povečanje parkirišč pred 
šolo in vrtcem ter za dozidavo kuhinje in 
dveh oddelkov vrtca v Vodicah.

Znana rešitev za središče Vodic
Leta 2011 je bilo skladno s sprejetim pro-
gramom opremljanja stavbnih zemljišč 
celovito komunalno opremljeno območje 
OPPN Polje, kjer so zgradili cesto s pločniki, 
javno razsvetljavo, vodovod, fekalno kana-
lizacijo z malo čistilno napravo, meteorno 
kanalizacijo s ponikovalnimi vrtninami, 
elektro in telefonsko omrežje ter plinovod. 
Pomemben napredek je bil dosežen tudi 
v delu Lokarij, kjer so zgradili javno kanali-
zacijsko omrežje v dolžini enega kilometra, 
to pa bo omogočilo priključitev obstoječih 
objektov na kanalizacijo. Prav gradnja kana-
lizacije je projekt, za katerega Občina priča-
kuje največ nepovratnih sredstev; kar 4,8 
milijona evrov naj bi namreč od Evropske 
unije in države dobili za gradnjo medobčin-

V VOdicah jE sOdELOVaNja VEdNO VEč
Največja investicija iztekajočega se mandata je bila nadgradnja in 
protipotresna ter energetska sanacija Osnovne šole Vodice. Pomem-
ben napredek je bil narejen pri projektu ureditve občinskega sredi-
šča, sprejet je bil nov občinski prostorski načrt, za različne projekte 
pa so prejeli okoli milijon evrov nepovratnih sredstev.

Vožnja ob odprtju nove linije avtobusov LPP Nadgradnji in protipotresni sanaciji osnovne šole je sledila še energetska sanacija.
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Nadgradnji in protipotresni sanaciji osnovne šole je sledila še energetska sanacija. Prenovljeni spomenik Jerneja Kopitarja na ljubljanskem Navju

skega kanalizacijskega kanala c0 od Vodic 
do Ljubljane, za kar je Občina lani pridobila 
gradbeno dovoljenje, sklep vlade za sofi-
nanciranje pa še čakajo.
Po desetih letih je bil v začetku leta sprejet 
težko pričakovani občinski prostorski načrt, 
ki predstavlja novo pravno podlago za pose-
ge v prostor. Zaradi dolgotrajnosti postopka, 
nenehnih sprememb zakonodaje ter kon-
kretnih razvojnih potreb je Občina Vodice 
že pristopila k spremembam prostorskega 
akta, katerega pomemben del je tudi središ-
če Vodic. Občino na tem področju sicer čaka 
še veliko dela, a narejen je bil pomemben 
korak. Občina je v sodelovanju z Zbornico za 
arhitekturo in prostor izvedla javni arhitek-
turno-urbanistični natečaj, kjer je bila izbra-
na natečajna rešitev, ki predstavlja podlago 
za ureditev občinskega središča. Ta zajema 
Kopitarjev center z upravnimi, kulturnimi in 
storitvenimi dejavnostmi ter zunanjo uredi-
tev trgov (Kopitarjev trg in Trg pod lipami), v 
okviru območja je predvidena tudi ureditev 
doma starejših ter celovita ureditev komu-
nalne infrastrukture. del natečajnega obmo-
čja pa zajema tudi območje, namenjeno 
stanovanjski gradnji. Z namenom realizacije 
projekta in pridobitve dodatnih podatkov za 
potrebe projektiranja so bile v prvi polovici 
leta 2014 izvedene še dodatne raziskave ter 
študije (prometna študija, geomehanske in 
geotehnične raziskave, predhodne arheolo-
ške raziskave), v sodelovanju z Župnijo Vodi-
ce pa so bile tudi že izvedene aktivnosti za 
parcelacijo in nakup še manjkajočih zemljišč.

Nove avtobusne linije, manj azbesta …
Ena največjih pridobitev leta 2012 je bila 
vzpostavitev treh novih integriranih linij 

LPP (dve krožni in ena direktna), ki so zaži-
vele s prvim šolskim dnem, in avtobusne 
povezave z Medvodami, ki so jo vzpostavi-
li mesec dni kasneje. Gre za plod uspešnih 
pogovorov med županom acom Francem 
Šuštarjem, ljubljanskim županom Zora-
nom jankovičem in Ljubljanskim potni-
škim prometom, s projektom pa so združili 
šolski, primestni in mestni promet. Pot do 
prestolnice, ki traja 35 minut, pa je zdaj 
tudi občutno cenejša, saj na avtobusih 
velja enotni plačilni sistem s kartico Urba-
na, ki omogoča prestopanje na druge linije 
v mreži linij LPP. Pilotni projekt je bil med 
občani tako dobro sprejet, da so v letu 
2013 uvedli tudi sobotno linijo.
Leta 2011 so obnovili čistilno napravo 
Vodice in nabavili samočistilni in avto-
matični glavni filter trdih delcev v vodi 
v črpališču Kuharjev Boršt, ki občanom 
zdaj zagotavlja neoporečno kakovost pit-
ne vode. V zadnjih treh letih so zamenjali 
tudi približno dva kilometra azbestnih in 
dotrajanih vodovodnih cevi. Zgrajenih je 
bilo pet novih propustov za boljšo pre-
točnost in s tem manjšo poplavno ogro-
ženost.
Leta 2012 je bilo v občini rešeno tudi vro-
če politično vprašanje, ki se je vleklo vse 
od leta 1998. Na posvetovalnem referen-
dumu so občane vprašali, ali so za oziro-
ma proti vzpostavitvi krajevnih skupnosti 
na petih območjih; v nekdanji Ks Buko-
vica - Šinkov Turn, skaručna-Polje, Rep-
nje-dobruša, Zapoge in Vodice. Volivci so 
na vseh petih območjih predlog zavrnili, 
volja volivcev pa je zapisana tudi v novem 
statutu občine, zaradi katerega je bil refe-
rendum tudi izglasovan.

Ponosni na rojaka Jerneja Kopitarja
Lani septembra so po sedmih letih v Zapo-
gah 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 potrebo-
vali varstvo. Na petih lokacijah – dom kraja-
nov Vodice, dom krajanov skaručna, dom 
krajanov Utik, Osnovna šola Vodice in Gasil-
ski dom v Zapogah – je začel delovati brez-
plačni brezžični internet, na treh lokacijah 
– v hodniku Kulturnega doma Vodice, v Kd 
skaručna in pri Kd Utik – so bili nameščeni 
avtomatski defibrilatorji, po vsej občini pa 
so postavili tudi nove informacijske table in 
kažipote.
V Vodicah posebno skrb posvečajo tudi 
kulturni dediščini, pri čemer so še posebej 
ponosni na svojega rojaka jerneja Kopitar-
ja. Leta 2012 so prenovili njegov spome-
nik na ljubljanskem Navju in s tem poča-
stili 115-letnico vrnitve njegovih posmrtnih 
ostankov z dunaja na domačo zemljo. Letos 
septembra pa pripravljajo tudi praznovanje 
170. obletnice smrti tega jezikoslovca, ki je 
bil rojen v Repnjah. Ob občinskem prazno-
vanju bodo ob njegovi rojstni hiši pripravili 
16. Kopitarjeve dneve z bogatim kulturnim 
programom in razstavo.
Posebej ponosni so na dobro medsebojno 
sodelovanje Občine Vodice, zavodov in lju-
di ter kulturnih, športnih, gasilskih in ostalih 
društev, ki so v zadnjem obdobju bistve-
no povečali svoje aktivnosti. Pomemben 
podatek je tudi ta, da vsa društva in zavodi 
delujejo dobro in pozitivno. Ob vseh ome-
njenih projektih Občina Vodice ostaja ena 
redkih pri nas, ki je nezadolžena. 


