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Občina Vodice

Župan
Aco Franc Šuštar

Občina Vodice
Kopitarjev trg 1
Vodice

Varčnejše in lepše osnovne šole, ki je 
prav letos praznovala svojo petdesetletni-
co, so se učenci, učitelji in vsi drugi 
občani razveselili z začetkom šolskega 
leta, in čeprav so priprave na projekt 
potekale dve leti, so bila gradbeno-insta-
lacijska dela v polnem zamahu letošnje 
poletje. Letošnja investicija v energetsko 
sanacijo je vredna 750 tisoč evrov, od 
tega je občina pridobila približno 550 
tisoč (nepovratnih) evrov. Šola je dobila 
fasado z novo izolacijo, vrata in okna, del 
strehe, termostatske ventile na radiatorjih, 
prezračevalni sistem z vračanjem toplote 
v kuhinji in jedilnici, toplotne črpalke in 
energetski nadzorni informacijski sistem. 
Občina je dobila tudi gradbeno dovolje-
nje za ureditev in povečanje parkirišč 
pred šolo in vrtcem ter za dozidavo kuhi-
nje in dveh oddelkov vrtca v Vodicah, za 
oba projekta pa je v teku priprava javnih 
razpisov za izbiro izvajalca del.

Prenova komunalne infrastrukture
Gradbeni stroji so brneli tudi na cestah, 
saj je bilo prenovljene kar nekaj komu-
nalne infrastrukture. Urejena je bila 
soseska Ob grabnu, in sicer so dokončno 
fino preplastili vozišča, parkirišča in 
pločnike, uredili interventno pot na 
Kamniško cesto (skupaj z Direkcijo RS 
za ceste so na tej točki vzpostavili še 
prehod za pešce) ter poskrbeli za sklad-
no hortikulturno ureditev. Novo podobo 
je dobila glavna lokalna cesta – poveza-
va Vodic z Mengšem – na odseku med 
Habetom in Martinkom. Cesta je spodo-
bno razširjena, izvedena sta robna kole-
sarska pasova, s škarpami utrjeni vkopi, 
uredile so se brežine in odvod meteornih 
voda. Na odseku farma–regionalna cesta 
Vodice–Ljubljana Šmartno (proti Rep-
njam) so obnovili vodovod oz. zamenjali 
iztrošene cevi AC s cevmi iz nodularne 
litine v dolžini 110 metrov. V osrednjem 

delu občine se je pričela komasacija.  
Na vseh cestah pa ni šlo tako gladko. 
Kljub prizadevanjem občine za ureditev 
razmer na Kamniški cesti krajani razmere 
za življenje označujejo za nevzdržne, zato 
se so povezali v civilno iniciativo. Uspelo 
jim je doseči zgolj to, da je država omeji-
la hitrost prometa za tovorna vozila.

Središče Vodic se vztrajno  
bliža uresničitvi
Veliko je bilo narejenega tudi na projektu 
Središče Vodic, ki se počasi, a vztrajno bli-
ža uresničitvi. Občina je z izbranimi izva-
jalci že v zimskem času začela izvajati 
nekatera terenska dela, kot so predhodne 
arheološke in geotehnične raziskave, nare-
jena je bila tudi prometna študija. Pomem-
ben korak je bil tudi sporazum o lastninski 
ureditvi zemljišč in ceni za odkup, ki sta 
ga podpisala župan Aco Franc Šuštar in 
župnik Franc Mervar. Osnova za tako veli-
ke projekte je tudi občinski prostorski 
načrt, ki so ga občinski svetniki po desetih 
letih usklajevanj z državnimi soglasodajal-
ci sprejeli v začetku letošnjega leta.

Ponosni na Jerneja Kopitarja
Zelo slovesno je bilo sredi septembra, ko je 
Občina Vodice ob praznovanju občinskega 
praznika v Repnjah pripravila kulturno 
prireditev ob 170. obletnici smrti Jerneja 
Kopitarja, ki jo je spremljal bogat kulturni 
program, v katerem so sodelovala vsa 
lokalna društva s kulturnega področja. 
Slavnostni govornik je bil dr. Janez Dular.
Občina Vodice se je aprila pridružila 
občinam Mengeš, Medvode, Domžale, 
Komenda in Trzin pri ustanovitvi Lokal-
ne akcijske skupine (LAS), brezplačni 
dostop do brezžičnega interneta so dobili 
tudi v Zapogah in ob OŠ Vodice, v Vodi-
cah, Utiku in na Skaručni pa so bili junija 
nameščeni defibrilatorji.

Letos je minilo 170 let od smrti slovenskega jezikoslovca in 
knjižničarja Jerneja Kopitarja, ki se je rodil v vasi Repnje. 
Občina Vodice je visok jubilej počastila z bogato kulturno 
prireditvijo. Največji projekt letošnjega leta pa je bila 
energetska sanacija osnovne šole, ki ima zdaj tudi enotno 
zunanjo podobo.

OBČINSKI SVETNIKI: 
Žiga Janežič, Mija Cankar, Marjan Pod-
goršek in Andraž Hönigsman (vsi Lista 
Srce občine Vodice), Rok Cankar, 
Miran Vertačnik, Anton Kosec in Marga-
reta Barle (vsi Lista neodvisnih kraja-
nov), Mojca Ločniškar, Jože Podgoršek 
in Anton Kokalj (vsi NSi), Anton Aljaž, 
Peter Podgoršek in Damijan Repnik (vsi 
SDS) in Anton Logar (SD)

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Priznanja župana: skupina občanov 
(Franci Debevec, Alojz Drešar, Jože 
Ahčin, Franc Barle, Andreja Sešek, 
Frančiška Pirš, Marjan Kosec, Majda 
Kern, Iztok Remškar, Edvard Pangerc, 
Marko Lužar in Franc Podgoršek), Tae-
kwondo klub Koryo, Prosvetno društvo 
Vodice. Plakete Občine Vodice: PGD 
Repnje-Dobruša, PGD Bukovica-Utik, 
PGD Polje in Društvo za ohranitev kul-
turne dediščine in podeželja Skaručna. 
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