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Aleš Senožetnik

Vodice – Ob občinskem pra-
zniku, ki ga v Vodicah pra-
znujejo 9. septembra, se v 
občini odvije več kot dvajset 
športnih, kulturnih in dru-
žabnih prireditev. Pestro do-
gajanje se je pričelo že zad-
nji avgustovski konec tedna, 
ko so se na Polju pri Vodi-
cah srečali ljubitelji staro-
dobnih vozil, na igrišču pred 
vodiško šolo pa so se košar-
karji pomerili v turnirju ulič-
ne košarke.

Pestro pa bo tudi v prihod-
njih dneh. Najbolj slovesno 
bo v petek, ko se bo v Kul-
turni dvorani Vodice odvila 
Slavnostna seja Občinskega 
sveta, na kateri bodo podelili 
občinska priznanja in se na 
ta način zahvalili občanom, 
ki skrbijo za prepoznavnost 
občine Vodice onkraj občin-
ske in celo državne meje. Or-
ganizatorji obljubljajo tudi 
pester kulturni program, v 
katerem bodo nastopili God-
ba Vodice, Folklorna skupi-
na Društva narodnih noš in 
kočijažev Vodice in vokalna 
skupina Bassless.

Že v četrtek pa bo v Kultur-
ni dvorani Vodice potopisno 
predavanje Igorja Gruberja, 

ki je znano alpsko pot Via 
Alpina prehodil v 104 dne-
vih ter na poti premagal kar 
2640 kilometrov.

V soboto bodo svoje spret-
nosti v igranju na diatonič-
no harmoniko pokazali har-
monikarji. Ob 14. uri se na-
mreč na Skaručni obeta tra-
dicionalno tekmovanje Ve-
sela harmonika 2017. Ob 19. 
uri pa bo ob grajskem pavi-
ljonu v Šinkovem Turnu na 
sporedu predstava Gledali-
ške skupine Dražgoše z nas-
lovom Cigan Čarovnik.

V petek, 15. septembra 
bodo na svoj račun prišli lju-
bitelji rok ritmov. Rockfest 
2017 bo gostil skupine Big 
Foot Mama, Prelude, Imset 
in Joker Out. Od petka, 15. 
septembra, do nedelje, 17. 
septembra bo v Utiku pote-
kal tretji Ex-tempore Vodice. 
Dela, ki jih bodo ustvarili li-
kovniki, pa si bo konec sep-
tembra mogoče ogledati v 
Kulturni dvorani Utik.

V soboto, 16. septembra bo 
na Selu pri Vodicah gorski kro-
nometer na Rašico, v petek, 

22. septembra pa bo turistič-
no društvo organiziralo kul-
turno prireditev z druženjem. 
V soboto, 23. septembra bo na 
območju Šinkovega Turna 
kolesarska dirka za pokal Ob-
čine Vodice, v Polju pa tek-
movanje Gasilske zveze Vo-
dice in Gasilske zveze Med-
vode za članice in člane.

Občinsko praznovanje 
bodo sklenili s prireditvi-
jo ob mednarodnem dne-
vu starejših, ki bo v soboto, 
30. septembra, ob 16. uri v 
Domu krajanov Utik.

Številne prireditve v Vodicah
V soboto v Vodicah obeležujejo 22. občinski praznik. Slavnostna seja Občinskega sveta s podelitvijo 
priznanja bo že v petek, skozi celoten mesec pa društva in druge organizacije pripravljajo številne 
prireditve.

Občinsko praznovanje se je začelo s tradicionalnim srečanjem starodobnikov, številne 
prireditve ob prazniku Občine Vodice pa se bodo odvijale še do konca meseca. / Foto: Tina Kosec

Aco Franc Šuštar, župan 
Občine Vodice

Slogan letošnjega prazno-
vanja se glasi Korak za kora-
kom in nas opominja, da je 
za doseganje zastavljenih ci-
ljev potreben čas in skrbno 
načrtovane odločitve. Ra-
zvoj, rast in napredek občine 
se ne zgodijo čez noč, tem-
več terjajo ogromno vlože-
nega truda in majhnih, po-
stopnih korakov. Ko se oz-
remo nazaj po poti, ki smo 
jo skupaj prehodili, ugotovi-
mo, da je bilo v minulih le-
tih uspešno zaključenih kar 
nekaj pomembnih investi-
cij. Pri uresničevanju na-
ših ciljev se lahko vedno za-
nesemo na posameznike, 
društva in organizacije, ki 
dajejo pomemben prispe-
vek za razvoj naših krajev ter 
zadovoljstvo naših občanov. 
Seveda se jim ob tej prilož-
nosti lepo zahvaljujem.

Občina Vodice bo tudi le-
tos na osrednji občinski 
proslavi, Slavnostni seji Ob-
činskega sveta Občine Vodi-
ce, najbolj zaslužnim za ak-
tivno in uspešno delovanje 
podelila občinska prizna-
nja. Vljudno vabljeni, da se 
nam 8. septembra 2017 ob 
19. uri pridružite v Kultur-
nem domu Vodice. Vabljeni 
ste tudi na vse ostale kultur-
ne, športne ali družabne pri-
reditve, katere smo skupaj z 
društvi pripravili za vas!

Korak za korakom

Aco Franc Šuštar, župan 
Občine Vodice / Foto: Tina Kosec
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Vodice – Kamniško cesto 
skozi središče Vodic vsak 
dan prepelje okoli deset ti-
soč vozil, od tega približno 
1700 tovornjakov. Gosto-
ta prometa ogroža pešce, 
predvsem šolarje, uniču-
je cesto in v obup spravlja 
tamkajšnje prebivalce. Vo-
dičanom je dokončno pre-
kipelo v spomladanskih 
in poletnih mesecih, ko so 
tudi s protesti opozorili dr-
žavo, v kakšnih razmerah 
živijo.

Vendarle pa je občini 
skupaj s civilno iniciativo, 
ki se je v ta namen obliko-
vala v Vodicah, uspelo do-
seči prve premike k izbolj-
šanju situacije. Z Direkci-
jo RS za infrastrukturo so 
že pred začetkom šolskega 
leta izvedli nekatere nujne 

ukrepe za povečanje pro-
metne varnosti na tej cesti. 
Omejili so hitrost na štiri-
deset kilometrov na uro za 
vsa vozila, posodobili se-
maforsko signalizacijo na 
način, da zaustavlja prehit-
ro vožnjo, prehode za pešce 
pa bodo jeseni dvignili na 
nivo pločnikov. Te so tudi 
obnovili in zgradili nove. 
Dodatno so označili tudi 
šolske poti in izvedli druge 
preventivne dejavnosti.

Z umikom tožbe Sklada 
kmetijskih zemljišč zoper 
odločbo pristojnega mi-
nistrstva ima država pros-
to pot za promet z zemljiš-
či potrebnimi za izgradnjo 
obvoznice, ki je že umešče-
na v šestletni investicijski 
plan. Pričetek gradnje je 
predviden v letu 2019, kar 
je vsekakor spodbudna no-
vica.

Napredek pri obvoznici
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Vodice – Nedavno je Evrop-
ska komisija odobrila finan-
ciranje velikega kohezijske-
ga projekta Odvajanje in či-
ščenje odpadne vode na ob-
močju vodonosnika Lju-
bljanskega polja, ki vključu-
je tudi nadgradnjo sistema 
odvajanja komunalne odpa-
dne vode v Občini Vodice. 
Za projekt je občina prejela 
3,57 milijona evrov nepovra-
tnih sredstev s strani Kohe-
zijskega sklada ter doda-
tnih 630 tisoč, ki jih bo pri-
spevala država, 1,44 milijo-
na evrov pa bodo prispevali 
z lastnega proračuna.

»Ta projekt ni pomemben 
samo kot okoljski projekt, 
pomemben je tudi na dru-
gih področjih. Verjamem, 
da nam bodo ljudje in nara-
va hvaležni,« je ob odobritvi 
sredstev povedal župan Aco 
Franc Šuštar.

V okviru projekta bodo 
tako na območju Vodic pro-
ti Ljubljani zgradili nove 

fekalne kanale ter navezo-
valne kanale od Bukovice in 
Utika v skupni dolžini de-
vetih kilometrov, na katere 
bo priključena tudi že delu-
joča sanitarna kanalizacija 
na območju občine v dolži-
ni 13,4 kilometra. Na kanali-
zacijski sistem se bodo tako 
priključilo približno 2.600 
prebivalcev Vodic, Bukovi-
ce, Utika, dela Kosez in Po-
lja, kasneje pa še Skaručna 
in Vojsko ter nekatera dru-
ga naselja, za katera so veči-
noma že izdelani projekti in 
pridobljena gradbena dovo-
ljenja. Kanalizacija od avto-
ceste pri Šmartnem preko 
vasi Polje, do naselij Vodice, 
Bukovica in Utik bo zgraje-
na do konca leta 2019, pri 
tem pa bodo v vasi Polje ter 
Utik in Bukovici zgradili ali 
celotno obnovili tudi ostalo 
cestno in komunalno infra-
strukturo.

Občina je uspešno kandi-
dirala tudi na razpisu Eko 
sklada in pridobila 190 ti-
soč evrov za dozidavo dveh 

novih oddelkov, razširitev in 
preureditev centralne kuhi-
nje ter dogradnje manjše te-
lovadnice Vrtca Škratek Svit 
Vodice. 1,302 milijona evrov 
vreden projekt bo izvajala 
Gorenjska gradbena druž-
ba. Dela se bodo začela že le-
tos jeseni, končana pa bodo 
med poletnimi počitnicami 
drugo leto.

Nedavno je Javno podjetje 
Komunala Vodice na tristo-
metrskem odseku ceste od 
Sela proti Šinkovem Turnu 
izvedla obnovo vodovodne-
ga in hidrantnega sistema, 
hišnih vodovodnih priključ-
kov kabelske kanalizacije za 
javno razsvetljavo ter s Tele-
komom Slovenije tudi za te-
lekomunikacije. Občinski 
vložek za investicijo je zna-
šal 54 tisoč evrov.

Že spomladi je Občina v 
sodelovanju s Komunalo 
Vodice izpeljala četrto fazo 
obnove primarnega vodo-
voda med farmo pri Vodi-
cah proti Repnjam. Izvaja-
lec je na dobrih 410 metrih 

dotrajane azbestno cemen-
tne cevi nadomestil s sodob-
nimi polietilenskimi, ki so 
spajane po sistemu čelnega 
varjenja. Za 34 tisoč evrov 
vredno investicijo so jih 18 
tisoč pridobili s strani Mini-
strstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo.

Novosti se obetajo tudi v 
prihodnje. Občina je na dr-
žavni cesti ter treh stranskih 
občinskih cestah na Skaru-
čni pridobila gradbeno do-
voljenje za izgradnjo komu-
nalne in cestne infrastruk-
ture s pločniki. Predvideva-
jo tudi ureditev novega igri-
šča z umetno travnato povr-
šino na Utiku. Za 72 tisoč 
evrov vreden projekt so pri-
dobili 21 tisočakov s strani 
Fundacije za šport.

V okviru projekta LAS Za 
mesto in vas Občina sodelu-
je pri več projektih s področ-
ja načrtovanja kolesarskih 
poti, razvoja turizma, tr-
žnic, starih hišnih imen ter 
mokrišč v skupni vrednosti 
približno 457 tisoč evrov.

Štiri milijone za kanalizacijo
Občina Vodice bo za izgradnjo kanalizacijske infrastrukture od države in Evropske unije prejela več kot 
štiri milijone evrov nepovratnih sredstev. V občini pa potekajo tudi druge večje investicije.

Spoštovane občanke in občani,
cenjeni prijatelji in partnerji Občine Vodice,

 
9. septembra 2017 bomo praznovali 22. obletnico Občine Vodice.

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na športnih, 
kulturnih in družabnih prireditvah, 

ki smo jih skupaj z občinskimi društvi pripravili v počastitevki smo jih skupaj z občinskimi društvi pripravili v počastitev
 občinskega praznika.

Veselimo se, da bomo lahko skupaj proslavili naš praznik,
 se poveselili ter nagradili naše skupne dosežke in uspehe posameznikov.

Iskrene čestitke!

 

Župan Aco Franc Šuštar,
Občinski svet in občinska uprava Občine VodiceObčinski svet in občinska uprava Občine Vodice
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