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Skladno z definicijo trajnostnega razvoja Brundtlandove komisije iz leta 1987, da zadovoljuje potrebe
sedanjega človeŠkegarodu, ne da bi ogrozili moŽnosti prĺhodnjih rodov, v reviji Naša Žena predstavljamo prizadevanja slovenskih obcin za zmanjšanje degradacije okolja, racionalno rabo energije in
naravnih virov ter hkratno skrb za kakovostno Življenje krajanov. Gre za medsebojni vpliv ekonomskega, socialnega in okolijskega vidika razvoja, ki je večplasten in celovit, Šeposebej, če upoŠtevamo
regionalne razlike, rast prebivalstva in procese globalizacije.

Obcina Vodice ima veliko
bogatih naravnih danosti, ki
prispevajo h kakovosti Źivljenja prijetnih in drużabnih ljudi. PovrŠina občine meri 31
kvadratnih kilometrov, na katerih je naseljenih okoli 5000

prebivalcev. Razprostira se
mimo letaliŠcaJożeta Pucnika vse do gora KamniŠko-Savinjskih Alp, na vzhodu
pa preko gozdov BukovŠkega in KoseŠkega hriba, proti
jugu se odpirajo Ljubljanska
vrata med RaŠicoin Śmarno
goro, na zahodu se razteza
ŚtoĺieloŠkohribovje, ki se
zakljucuje z izjemnim pogledom na sam Al.|aŽev stolp na
Triglavu.
odlične

-Daradi
/ z,n" veciih m
Lporer.aráselj

żĺvljenje v občini Vodice' Neokrnjena naravna dediśčinain različne tematske poti omo-

gocajo številne możnosti za sprostitev, 96
krajŠih sprehodov med posameznimi kąi,
po gričih in gozdovih do sprošcenega kolesarjenja. V občini je tudi veliko priloŽnosti za
ekokmetijstvo, gobarjenje, ekoturizem in raz-
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Z neokrnj eno naravo
a
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bogastvom voda
Planet zemlja, ki je Po svojih
projektih vse bolj prepoznavno
v Sloveniji. V občini Vodice se

lične Športnedejavnosti.
Osnova grba je sestavljena na
spodnji modri in zgornji rumeni

vsako leto zvrsti veliko dogodkov
in prireditev, največ prav ob pra-

del, med seboj locen z valovnico bele barve, ki se pri krajih
spaja v prav tako bel okvir, grafično dolocen s tanko črno črto.
Modra barva predstavlja vodo,
kar je še poudarjeno z dodanimi belimi
pravokotniki (abstraktno upodobljen geolo-

ški simbol za prikazovanje podtalne

vode).
predstavlja
in
sonce,
energijo
Rumena barva
prikazuje
polja.
mejo
Valovnica
bogata rodna
med zaznavo gabaritovvidnega (griči in gore,
ki obkroŽajo občino) in neskončnega neba'
občina Vodice ima vec znamenitosti, kot

so rojstna hiŠa Jerneja Kopitarja,

nekdanji

grad Šinkov Turn, samostan Repnje, Številne
cerkve in druge zanimivosti. Najodmevnejša
je bila vsem znana Vodiška Johanca, prav
tako so zelo prepoznavne vodiške slane preste, kijih po tradiciji kuhajo in pečejo v pekarni Jagodic Že več generacij. Na območju občine se nahaja nekaj vrhunskih tradicionalnih
gostinskih lokalov s pristno lokalno hrano,
zelo aktĺvno pa deluje tudĺ kar Šest prostovoljnih gasilskih društev, dve društvi upokojencev ter več kot ducat kulturnih, Športnih
in drugih društev, med katerimi velja izpostaviti naravovarstveno komunikacijsko društvo

znovanju Obcine Vodice, meseca

septembra.
občino sestavlja 'l6 naselii in vsako naselje na svoj nacin prispeva k bogastvu naravne in kulturne dediščine občine.

o

Največje naselje so Vodice, ki leŽijo na
robu območja Ljubljane in je pomembno prometno kriŽiŠče'od koder vodijo ceste proti
Brniku, Komendi, Kamniku, MengŠu, Tacnu
in Medvodam. Na severozahodu je precej izvirov, ki se ob obilnih padavinah razlijejo po
polju, v suhem vremenu pa poniknejo. Naselje je poznano predvsem po peki prest, ki
so jih začelipečiŽe na začetku 18. stoletja,
Vsem poznana pa je tudi Vodiška Johanca.
Naselje je dokaj razvito, v njem se nahajajo
Šola,vrtec, knjiŽnica, zdravstvena postaja,
občina Vodice, kulturni dom, trgovine, cerkev sv. Marjete (leła se prvič omenja Že leta
1 118), lekarna, gasilski dom, bari, avtomehanična delavnica, bencinski servis, poslovno-stanovanjska cona, konjeniški center, śportni center, več otroških in Športnihigriščter
pokopaliŠče.Lokacija je zanimiva za nove

obrtnike in podjetnike, v porastu so storitvene in rekreativne dejavnosti.

o Bukovica pri Vodicah je razpotegnjeno
grucasto naselje, ki se prvič ornenja leta
1309, leżijugovzhodno odVodic, ob vznoŽju
Bukovškega hriba (401 m), ob cesti VodiceMengeš.
o Utik je razpotegnjeno gručasto naselje, ki
se prvic omenja Že leta 1 1 78, leŽi ob juŽnem
vznożju osamelca Bukovški hrib (401 m) in
Drnovca (405 m), ob krajevni cesti VodiceMengeŠ' Nad vasjo stoji poznogotska cerkev
sv. Štefana, prvič omenjena leta 1526, kijo
je zgradila kamniŠka stavbarska delavnica.
V temelju severnega cerkvenega vogala je
vzidan rimski nagrobnik. Naselje je znano po
izdelovanju ščetkin krtač.
o Koseze se razprostirajo juŽno od gozdnatega Koseškega hriba (467 m) ob cesti Vodice-Mengeš. Jedro naselja se nahaja zaho-

dno od osamelca Gorica (372 n), juŽno od
vasi teče potok Graben, ki je v povirju zajezen'Zatemjezom je manjši ribnik, imenovan
Phliški bajer (sodi pod občino Mengeš), kije
nastal na nekdanjem glinokopu.
o šinkov Turn, to razlozeno naselje v skraj-

nem severozahodnem delu Skaruškega
polja leżi pod severnimi obronki osamelca
Debelivrh (594 m). Ką se prvic omenja leta
1240 in se imenuje po Šenkih z ostrovice
na KoroŠkem. Cerkev Matere bożje' ki stoji
na razgledni točki v zahodnem delu kraja, se
prvič omenja leta 1526. Sedanja stavba je iz
1 8. stoletja. Poleg cerkve je stal grad trĺkotne
oblike z arkadnim dvorišcem, kjer je bila pred
drugo svetovno vojno šola, leta 'l 944 pa je bil
grad poŽgan. Na grad danes spominja predvsem obnovljeno obzidje in paviljon, v katerem je stalna razstava.

o Selo pri

Vodicah Je naselje z dvema
grucama hiš, ki leŽi na Skaruškem polju, ob
severozahodnem vznoŽju Rašice (Debeli vrh
594 m), na kriŽiŠčukrajevnih cest iz Utika,
Kosez in Skaručne. Na severozahodu je zaselek Golo, na jugu pa zaselek Krakovo.

Vodice so poznane tudi Po Peki
prest, kí so jih začeli peči že na

o Vesca je razloŽeno naselje z gručastim jedrom in leŽi na vzhodnem delu Skaruškega
polja, kjer se je rodil slovenski slikar Matija
KoŽelj, v njegovi rojstni hiši je vzidana spominska plošča.
o RazloŽeno naselje Vojsko na jugozahodnem robu Skaruškega polja leŽi na ravninski terasi, v bliŽini ceste Skarucna-Koseze.
o Povodje je gručasta vasica ob avtocesti

Ljubljana-Kranj, tam, kjer

je prehod

med

Śmarno goro in Rašico najożji. V Povodju se
je rodil slovenski skladatelj, pianist, orglaĹ

pevec in pedagog Matej Hubad, v njegovi
rojstni hišije vzidana spominska plošča.

o Skaruěna je gručasto naselje ob cesti
Vodice_Tacen, razpotegnjeno na terasĺ nad
potokom PoljŠak, v juŽnem, spodnjem delu
Skaruškega polja. V juŽnem delu kraja stoji
nekoč romarska cerkev sv. Lucije iz 17. stoletja. Sezidana je bila na mestu kapelice, kjer
so ljudje častilito svetnico. Tja so prihajali romarji in bolniki, ki naj bi jĺm sv. Lucija pomagala pri ozdravitvi očesnih bolezni. Sedanjo
baročno podobo je dobila leta 1744, poslikave Franceta JelovŠkaso iz leta 1748. Na
Skarucni sta se rodila slovenski pisatelj, dramatik, satirik in novinar Jakob AleŠovec ter
pedagog in mladinski pisatelj Franc Hubad.
o Polje pri Vodicah. To obcestno naselje
sredi Skaruškega polja leŽi ob meji ilovnatega sveta, ki se rahlo nagiba proti vzhodu.
Hiše so ob krajevni cesti, ki se od ceste Skaručna-Bukovica odcepi proti Vesci. Znanoje
po pečarstvu in loncarstvu, v naselju je tudi
gasilski dom, otroško igrišče,prostor za piknike ter bar.

o Repnje je naselje zahodno od avtoceste
Ljubljana-Kranj, ki je prvič omenjeno Že
leta 1'154.

Zahodno nad naseljem je Repenjski hrib
(483 m), priljubljena pohodniŠka pot pa je
Pot sv. Tilna, po kateri se povzpnete do cerkve sv. Tilna. Prvotni objekt cerkve, ki je stal
znotą Šedanes ohranjenega tabornega obzidja in okroglega stolpa, se omenja Že leta

1476. Današnja cerkev je bila zgrajena leta

'1731 in predstavlja tip cerkva z obzidjem, ki
so stale znotraj nekdanje Kranjske. Notranja

oprema in freske so delo domacih umetnikov. V Repnjah je danes samostan šolskih
sester sv. Franöiška V neoromanskem repenjskem gradu iz leta '1870, kije bil znan po
gospodinjskih tečajih za dekleta in żene. V

Repnjah je nekdaj stal grad Reitelstein, kiso
ga podrli leta 1815, in se rodilijezikoslovec
Jernej Kopitar, pravnik, politik in pisatelj Valentin Zarnik, literarni zgodovinar Fran Petre
in znamenita Vodiška Johanca.
o Dobruša je naselje na severnem vznożju
Repenjskega hriba (483 m). V severnem po-

bočju Repenjskega hriba se nahaja znamenita Dobruška jama in z njo je povezanih več
lokalnih legend in zgodb, je zelo skrivnostna
in dolga okoli 100 metrov.
o Dornice, naselje jugozahodno od Vodic
leżi nad ravnico na severnem vznoŽju Smledniškega hriba (483 m). V naselju je turistična kmetija, ki nudi prenočiŠčain tradicionalno domačo hrano.
o Zapoge,obcestno naselje, leŽijo na dnu
plitve kotanje v juŽnem delu Kranjskega polja, ob cesti med Vodicami in Valburgo, prvič se omenja leta 1200. V vasi stoji cerkev
sv. Nikolaja, ki je bila zgrajena leta 1739. V
cerkvi so ene izmed najstarejših orgel na
Slovenskem, kar je posebna znamenitost. V
naselju se je razvila vzreja Želv.

o Torovo leŽi med Zapogami in Vodĺcamĺ.

občino Vodice sestavlja ĺ6 naselii.

začetku 18. stoletia'
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nje okolja in skrb za njegovo čistočo.Vsako
leto v ta namen organizira tudi čistilno akcijo,

ki se je prostovoljno udeleżi okoli 300 občanov in članov občinskih društev. Sodeluje
tudi pri drugih različnih okolijskih projektih,
kot je Ura za Zemljo, Pomagajmo žabicam
čez cesto in na natečaju Planetu Zemlia prijazna občina.
lma vzpostavljen začasni zbirni center
za ravnanje z odpadki, kamor lahko občani
brezplačno oddajo odpadke (kosovne od_
padke, pohiŠtveni les, zeleni odrez, plastično embalaŽo, ravno okensko steklo, kovine
in kovinsko embalaŽo, odpadno električno
in elektronsko opremo, bioloŠkeodpadke,
kańonsko embalaŽo in oblačila, obutev ter

čila obveznega zdravstvenega zavarovanja'

placila domske oskrbe, dodelitve enkratne
denarne pomoči in zagotavljanje dnevnega
toplega obroka. občina podpira tudi društva, ki nudijo pomoč obcanom v tej smeri,
Župan po potrebi sam obiščeobčane, enkrď
letno patudi vse starejŠe občane nad 90 let'
Velik del pozornostije namenjen medgeneracijskemu druŽenju, v obliki raznih prireditev,
dogodkov in srečanj, razvoju śporta, kulture
in drugĺh dejavnosti

Razvoj gospodarstva, kmetijstva in turizma

v občini uspeŠnopotekata

Obcina je pripravila in potrdila strokovne
podlage s področja prometa, turizma in lokalnega gospodarstva, ki se bodo smiselno
upoŠtevale tudi v občinskih prostorskih aktih.
občina Vodice se je z nekaterimi sosednjimi občinami vključila v Lokalno akcijsko
skupino (LAS) v okviru katere se trenutno
izvąąo pripravljalne aktivnosti ter zbirajo po-

cev/ekološki otok). občina Vodice spodbuja
tudi ustrezno deponiranje odslużenih salonitnih ploŠčter na podlagi pravilnika namenja

Obcina Vodice je vkljucena v Regionalno
razvojno agencijo Liubljanske urbane regije (RRA LUR)v okviru katere se pripravljajo
različni projekti na področju regionalnega in

Ljubljana-Kranj in izstop z avtoceste pri Vodicah.

enkratno denarno pomoč za ta namen' Veliko pozornosti namenja tudi področju poplav
in zmanjŠevanju Škode,ki nastane zaradi
poplav. Narejena je bila novelacija obstojeóe
poplavne študije ter izdelava študije za dodatna območja v občini Vodice, vsako leto uredilo in očistijo tudi melioracijske kanale.
obÖina Vodice enkrat mesečno oZ. po po-

ske uprave, novo kulturno dvorano.

Vizija razvoja občine
občina Vodice ima v svojih razvojnih nacrtih soglasno potrjeno strategijo in vizijo

nje s področja ogrevanja, energetske varčnosti, alternativnih virov ogrevanja, subvencij
s tega področja in ostale informaciie.

razvoja, ki izhaja iz potreb in trajnostnega razvoja občine na različnih okolijskih, socialnih

Socialnĺvidik

Aco Franc Šuštar,Župan občine

Vodice: uPrepriěan sem, da imajo
Vodice in okoliški kraji izjemen razvojni, kulturni, športni ter turistični
potencial, ki ga je potrebno z dobrim medčloveškimsodelovanjem
v najvecji meri izkoristiti. Do leta
2020 bomo izvedlivečino Že potrjenih obcinskih razvojnih potreb in v
njih tudi uživali.
Bralce Naše Žene vabim na obisk v
našo občino, da jo spoznajo' si jo
ogledajo in doživijo njeno lepoto
ter pristnost narave, okusijo lokalne
dobrote gostincev ali pa si nabavijo

ozimnico pĺi lokalnih pridelovalcih
hrane, sadja in zelenjave.<

V bliŽini sta cestninska postaja na avtocesti

in gospodarskih

področjih' Najpomembnejši

razvojni projekti so:

1. lzgradnja kulturno-zdravstvenega in trgovsko-upravnega občinskega središča.
2. lzgradnja kanalizacije od Vodic do Ljublja-

tekstil). Zbirni center deluje izredno dobro, v
letu 2014 ga je obiskalo kaĺ 2749 obcanov,
Snaga, d. o. o. je z zbirnega centra odpeljala
okrog 250 ton različnih vrst odpadkov.

Poleg tega

tudi spomladanski in jesenski akciji zbirania
nevarnih odpadkov s Snagino premično zbiralnico. Poleg tega ima občina Vodice vzpostavljeno mreŽo 30 ekoloŠkĺhotokov, kar
presega priporočene kriterije (161 prebival-

trebi obcanov zagotavlja brezplaÖno svetova-

Obcina Vodice vseskozi skrbi in ustvarja
pogoje za dobro sodelovanje z občani, društvi in drugimi javnimi zavodi, šolo, vńcem,
knjiŽnico, zavodom za pomoč druŽini na
domu. Pomaga na različne načine, od pla-

datki za pripravo Strategije lokalnega razvoja, ki bo ključni dokument, v katerem se bodo
opredelili realni in dosegljivĺ cilji, izhajajoči iz
lokalnih potreb, priloŽnosti in moŽnosti.

lokalnega razvoja ter razvoja turizma.
V mandatu 2014-2018 planirajo ureditev
novega občinskega središóa Vodic, ki bo za_
jela gradnjo Kopitarievega centra kot upravnega, kulturnega in storitvenega središöa
obcine, s pošto, trgovino, knjiżnico' muzejem, ambulantami, lekarno, prostori občin-

Żupan občine Vodice Aco Franc ŠuŠtar
vodi občino Že od leta 2010 dalje. Trudi se
za njen razvoj in deluje v smeri izboljŠanja
kakovosti bivanjavseh občanov. obcino vodi
projektno in ne politicno

Nada Pavšer, univ. prof., ambasadorka
Energy Globe Award (svetovne nagrade
za trajnost)
Fotografije: Arhiv Obcine Vodice in Rok

StuPar

ne.

3. lzgradnja in Širitevparkirišča,vrtca in več_
namenske špor1ne dvorane'
4.lzgradnja športnega igriščav Repnjah in

Gĺad Šinkov turn

Vodicah.
5' Ureditev kraievnih središó v Utiku in Skarucni.

6. Zagotovitev dodatnih zemljišč za potrebe
gasilstva.

7.lzgradnja in širitev cest, kolesarskih povezav in peŠpoti med naselji in občinami'
8. lzvedba dodatnih ukrepov proti poplavam.

58

Mśa żena 612015

It
řř

ll

t

