
S kolesom ali peš po poljskih poteh 
in na znamenite slane preste!
V občini Vodice smo v preteklem 
letu končali dozidavo in rekon-
strukcijo vrtca Škratek Svit ter s 
pomočjo sredstev Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja 
pričeli z agromelioracijo in izgra-
dnjo devetih kilometrov novih polj-
skih poti, ki so odlično izhodišče za 
sprehode in kolesarjenje. 

»V sodelovanju z Občino Medvode in 
Mestno občino Ljubljana izvajamo tudi 
veliki kohezijski projekt, ki obsega iz-
gradnjo kanalizacijskega omrežja od 
Ljubljane do Vodic ter tri navezovalne 
kanale do Bukovice in Utika v skupni 
dolžini devetih kilometrov. Na zgrajen 
sistem bo priključena že delujoča sani-
tarna kanalizacija v dolžini 13,4 km, v 
naslednjih letih pa bo mogoče priklju-
čevati tudi preostala naselja v občini. 
Sočasno bomo komunalno in prometno 
uredili infrastrukturo v naseljih Polje, 
Utik in Bukovica,« povedo na občini. 

Slednje bo, poleg gradnje obvoznice 
Vodice in novega večnamenskega ob-
činskega središča, glavni izziv tretjega 
mandata župana Aca Franca Šuštarja.

Lokalno in družabno
»Življenje v skupnosti pa se seveda ne 
vrti le okoli investicij, temveč predvsem 
tistih manjših, a zato nič manj po-
membnih projektov za naše prebivalce. 
V okviru finančnih zmožnosti se tako 
vseskozi trudimo zagotavljati ustrezne 
pogoje za ohranjanje naše lokalne iden-
titete ter pestro društveno in družabno 
udejstvovanje,« še poudarijo na občini. 
V zadnjih letih so veliko vlagali v vzdrže-
vanje in gradnjo športne infrastrukture, 
kar bodo dopolnili z izgradnjo kolesar-
skih poti v okviru LAS Za mesto in vas. 
»Tudi obiskovalcem naših krajev spro-
ščujoče naravno okolje nudi možnosti 
za različne športne aktivnosti, poho-
dništvo, kolesarjenje, drsanje, ribolov, 
gobarjenje, ekološki turizem ... 

Odprti in radostni ljudje vas bodo z ve-
seljem sprejeli medse, zato vas vabimo, 
da obiščete naše kraje in spoznate nji-
hovo lepoto,« povabijo na občini. Glede 
na mnoge zanimive naravne in kulturne 
znamenitosti so prepričani, da se bomo 
v njihovih krajih prijetno počutili, preiz-
kusili pa bomo lahko tudi znane vodiške 
slane preste, se okrepčali z lokalnimi 
dobrotami naših gostinskih ponudnikov 
ali si pri lokalnih pridelovalcih hrane, 
sadja in zelenjave zagotovili ozimnico.
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Občina Vodice: »Veseli smo, da 
se pri uresničevanju naših sku-
pnih ciljev lahko vedno zanesemo 
na posameznike, društva in or-
ganizacije, ki vsak na svoj način 
pomembno prispevajo k razvoju 
naših krajev ter zadovoljstvu 
naših občanov in obiskovalcev.«
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