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Identiteta Šenčurja. Kaj nas 
opredeljuje? Največja vas na 
Gorenjskem. Lega. Dostopnost. 
Avtocesta in letališče. Krompir. 
Poslovna cona. Ponos. Podjetnost. 
Inovativnost in odprtost. Pridnost. 
Godlarji. Pustna povorka. 
Štefanovanje v Srednji vasi. 
Keramika. Zasebne muzejske 
zbirke. Gozdne poti. Radi 
kolesarimo. Šport. Kultura. 
Društveno življenje. Urejen 
prostor. Vitalno podeželje. Vaška 
scena. Sever in jug občine.  
 
Vir: Citati udeležencev razvojnih delavnic o identiteti Šenčurja. 
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Okrajšave 
 
AC 
AJPES 

Avtocesta 
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 

ARSO Agencija Republike Slovenije za okolje 
BSC 
CČN 

Poslovno podporni center Kranj, Regionalna razvojna agencija Gorenjske 
Centralna čistilna naprava 

CLLD Razvoj, ki ga vodi skupnost (angl. Community-Led Local Development), del razvoja podeželja 
CPS Celostna prometna strategija 
CSD 
CZ 

Center za socialno delo  
Civilna zaščita 

ČN 
DARS 
DORR 
DRI 

Čistilna naprava 
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji 
Dogovor za razvoj regij 
Družba za razvoj infrastrukture 

DRSI 
DU 
EKSRP 

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo 
Društvo upokojencev 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 

ETS Evropsko teritorialno sodelovanje (Interreg Slovenija/Avstrija, Slovenija/Italija, transnacionalni) 
EU Evropska unija 
GD Gospodarske družbe 
GOŠO Gradnja optičnega širokopasovnega omrežja 
IKT 
JP 

Informacijsko-komunikacijske tehnologije 
Javni potniški promet 

JZP Javno-zasebno partnerstvo 
KMŠ 
KZG KSS 
LEAG 

Klub mladih Šenčur 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije — Kmetijska svetovalna služba 
Lokalna energetska agencija Gorenjske 

LEK Lokalni energetski koncept 
LJ Ljubljana 
LUK Ljudska univerza Kranj 
MI 
MK 

Ministrstvo za infrastrukturo 
Ministrstvo za kulturo 

MKC 
MKGP 
MNZ 

Mladinski kulturni center 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Ministrstvo za notranje zadeve 

MSP Mala in srednja podjetja 
NRP Načrt razvojnih programov 
NVO Nevladna organizacija 
OP EKP Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014—2020 
OPN Občinski prostorski načrt 
OPPN Občinski podrobni prostorski načrt 
OŠ Občina Šenčur/Osnovna šola 
OVE Obnovljivi viri energije 
PC Poslovna cona  
PE Ekvivalent števila prebivalcev (angl. Population Equivalent) 
PP Podporni projekt 
PRP LAS Program razvoja podeželja 2014—2020, znotraj njega program Lokalnih akcijskih skupin 
P+R Parkirišče po sistemu parkiraj in se odpelji z javnim prevozom ali odkolesari 
RK Rdeči križ 
RR Raziskave in razvoj 
RRP Regionalni razvojni program 
RS Republika Slovenija 
SLR LAS Strategija lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine 
SP Strateški projekt 
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SURS Statistični urad Republike Slovenije 
SWOT  Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti 
ŠP Športni park 
TD 
TIC 
USP 

Turistično društvo 
Turistični informacijski center 
Unique Selling Proposition/ Edinstvena ponujena vrednost 

ZGS Zavod za gozdove Slovenije 
ZP Zdravstvena postaja 
ZRSVN  Zavod Republike Slovenije za varstvo narave  
ZRSZ 
ZVKDS 
ZZZS 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje  
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
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1 Priprava strategije Šenčur 2030 
 
Zakaj strategija trajnostnega razvoja Občine Šenčur? 
Leta 2013 se je iztekel dosedanji Razvojni program Občine Šenčur za obdobje 2004–2013. V tem času se je zaključevalo 
tudi uresničevanje prve evropske finančne perspektive in postavilo smernice za novo obdobje. Slednje so bistveno omejile 
dostop občin do nepovratnih evropskih sredstev. Ob tem se tudi gospodarsko, zakonodajno, inovacijsko in družbeno 
okolje, v katerem deluje občina, naglo spreminja. Poslovanje podjetij je vse bolj globalno, prometni tokovi in življenjski 
slog občanov hitrejši, kar vse zahteva odlično prometno in internetno infrastrukturo, kakovosten in prožen javni servis ter 
predvsem zdravo in varno okolje za bivanje in rekreacijo. V tem kontekstu je Občina Šenčur1 sprejela odločitev o pripravi 
nove strategije trajnostnega razvoja občine. Strategija predstavlja okvir za razmislek lokalnih deležnikov o dilemah, 
priložnostih in perspektivah nadaljnjega razvoja občine: Kam usmeriti prihodnje delovanje in vse bolj omejene finančne 
vire? Kako okrepiti odličen razvojni položaj in visok podjetniški naboj ter izkoristiti nove tehnološke trende in tržne 
priložnosti, ob tem pa hkrati ohraniti svojo podeželsko identiteto in okolje?  
 
Kako smo prišli do strategije? Kdo vse je sodeloval? 
Metodologija priprave razvojnih programov občin v Sloveniji ni predpisana, zato predmetna strategija smiselno povzema 
pristope strateškega načrtovanja na državni in regionalni ravni ter dobre prakse primerljivih okolij. Strategija temelji na 
analizi uresničevanja dosedanjega razvojnega programa in upošteva obstoječe sektorske programe občine in veljavni 
Občinski prostorski načrt, hkrati pa nakazuje usmeritve za njegovo novelacijo. Proces nastajanja strategije je potekal s 
širokim vključevanjem javnosti. V obdobju 2016–2017 je bila izvedena anketa o potrebah občanov, v kateri je svoje 
mnenje oddalo 135 občanov. Sledilo je 7 razvojnih delavnic (kmetijstvo, mladi, skrb za starejše in ranljive skupine, splošna 
odprta delavnica ter dve delavnici, posvečeni turizmu in kulturi, delavnica s ključnimi strokovnjaki), ki se jih je skupaj 
udeležilo več kot 100 oseb. Sredi procesa so bila občinskemu svetu predstavljena strateška izhodišča. 
 
Namen in obdobje veljavnosti  
Namen strategije je s prebivalci, glavnimi deležniki in organi občine dogovoriti smer nadaljnjega razvoja, skupne cilje in 
strateške projekte Občine Šenčur do leta 2030. Strategija občanom, podjetjem in investitorjem sporoča razvojne ambicije 
občine, vodstvu občine, upravi, občinskim zavodom in izvajalcem javnih služb pa služi kot vodilo pri delovanju. Razvojne 
usmeritve bodo podlaga za prihodnje načrtovanje proračuna, urejanje prostora in drugih delovnih področij občine. 
 
Struktura dokumenta 
Dokument sestavljajo: kratka predstavitev občine s SWOT analizo in opredelitvijo razvojnih izzivov, vizija s prednostnimi 
tematskimi področji in cilji ter nabor ukrepov in projektov za reševanje opredeljenih izzivov.  

Slika 1 Proces priprave strategije 

                                                                            
1 Kadar govorimo o občini kot instituciji, uporabljamo veliko začetnico, kadar navajamo njeno geografsko območje, pa uporabljamo malo začetnico. Za 
območje občine se v določenih kontekstih uporablja tudi samo naziv Šenčur, pri tem pa se misli na celotno območje občine in ne le na naselje Šenčur. 
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Identiteta Občine Šenčur 
 
Kaj označuje Šenčur? 
® Vas med mesti 
® Največja vas na Gorenjskem 
® Poslovna cona  
® Razvitost 
® Krompir 
® Godlarji, godla 

 
Kdo smo, ko smo ”Šenčurjani”? 
® Tradicionalisti 
® Podjetni 
® Odprti  
® Bojeviti 

 

 
Slika 2 Utrinki in zapisi iz delavnic 
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2 Občina Šenčur danes 
 

2.1 Kratek opis območja Občine Šenčur 
 

 

Izbrani izhodiščni razvojni kazalniki leta 20172 
Število prebivalcev, H2_2016  8.585 
Indeks staranja, H2_2016 93,6 
Povprečna starost v letih, H2_2016 40,5 
Delovno aktivno prebivalstvo, 2016 3.675 
Število delovnih mest (brez kmetov), 2016 2.439 
Stopnja brezposelnosti, 2016 6,1 % 
Povprečna neto plača, EUR, 2016 1.014 
Dodana vrednost/zaposlenega v GD, EUR 47.765 
Delež aktivnih prebivalcev z visoko izobrazbo 31,3 % 
Število gospodarskih družb, AJPES, 2016 318 
Število samostojnih podjetnikov, AJPES, 2016 274 
Delež kmetijskih zemljišč v površini občine 44 % 
Število samozaposlenih kmetov, 2016, in število 
kmetijskih gospodarstev, 2010 

98/211 

Delež otrok, vključenih v vrtec, 2. st. obd., 2015 89,9 % 
Ocena zadovoljstva občanov od 0 do 53 3,9 

 Prihodki poračuna v EUR za leto 2017, plan 6.221.759 

Slika 3 Šenčur v Sloveniji Rang občine po kazalniku razvitosti med 2224  11 

 
Šenčur, podjetna podeželska občina v osrednjem slovenskem prometnem in urbanem vozlišču 
Občina Šenčur se razteza na Kranjskem polju, v severnem delu Ljubljanske kotline na relativno majhni površini (40,3 km2), 
a na izjemno ugodni prometni legi ob avtocesti med Kranjem in Ljubljano. Na njen južni del posega osrednje slovensko 
mednarodno letališče, zato lahko rečemo, da je Šenčur danes del slovenskega prometnega, gospodarskega in urbanega 
’hub-a’. Ugodna lega in pogumen razvoj poslovne cone sta v preteklih desetletjih prispevala k ugodnim gospodarskim in 
demografskim kazalnikom občine ter urbanizaciji, ki se danes odraža v visoki gostoti poselitve (213 prebivalcev/km2). 
 
Poselitev v občini Šenčur je razpršena na 12 naselij. 3.213 (3.729) prebivalcev ali 37 % vseh prebivalcev občine živi v 
središčnem naselju Šenčur, oz. kar 43 % vseh, če k njem prištejemo še sosednjo Srednjo vas. Od Hotemaž in Olševka na 
severu, proti Trbojam na jugu razpotegnjeno območje občine pri Šenčurju na dva dela umetno razpolovi avtocesta. V 
naseljih na jugu občine (Prebačevo, Voglje, Voklo, Trboje in Žerjavka) prebiva 27 % ali 2.348 občanov občine. 
 
Šenčur, demografsko vitalna občina 
Občina Šenčur vse od svoje ustanovitve leta 1994 beleži rast prebivalstva, kljub temu da je v obdobju 2002–2003 prišlo do 
odcepitve naselja Hrastje s približno 1.000 prebivalci in njegove priključitve k Mestni občini Kranj. Ne glede na to se je v 
zadnjih 15 letih število prebivalstva v občini povečalo za 15 %, s 7.491 leta 2002 (brez naselja Hrastje) na 8.585 leta 2016. 
V primerjavi z regijo in državo občina Šenčur izkazuje več mlajše populacije in nižjo povprečno starost. Kljub temu pa je v 

                                                                            
2 Vsi podatki SURS, 2016, H2 (to je 1. 7. 2016 oz. polno leto), razen kjer je drugače označeno. 
3 Spletna anketa med občani, N=135 oseb, 2016, kjer je 0 najnižja in 5 najvišja možna ocena splošnega zadovoljstva z bivanjem v Občini Šenčur. 
4 Kazalnik razvitosti občin za leti 2016 in 2017, Ministrstvo za finance, 
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/izracuni/dolocitev_koeficientov_razvitosti_obcin/za_leti_2016_in_2017 
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zadnjih letih opaziti stagnacijo naravne rasti in neto priselitev, kakor tudi bistveno povečanje števila prebivalcev, starejših 
od 65 let.  
 
Šenčur, občina z visoko podjetniško aktivnostjo in rastjo delovnih mest 
Osrednji razvojni motor občine in tudi širše kranjske regije je sodobna Poslovna cona Šenčur5. V njej so nameščena mala 
in srednje velika podjetja, ki pretežno poslujejo v tehnoloških in storitvenih dejavnostih. Skozi zadnje desetletje je cona 
prispevala k dvakratnemu povečanju števila delovnih mest, rasti števila poslovnih subjektov v občini ter v primerjavi z 
regijo in državo nadpovprečni podjetniški aktivnosti (101 podjetje/1.000 prebivalcev, Slovenija 93), kar 13 % večji dodani 
vrednosti na zaposlenega (47.765 EUR/zaposlenega) ter podpovprečni brezposelnosti (6,1 %).  Vse to je prispevalo k večji 
pokritosti potreb aktivnega prebivalstva po delovnih mestih (69 %, 2016). Dnevno se iz sosednjih občin v Šenčur na delo 
pripelje 1.507 oseb, kar 2.690 prebivalcev Šenčurja pa ima delo izven občine. Kljub ugodnim razvojnim kazalnikom je 
delež visoko izobraženih aktivnih prebivalcev (31,3 %) nekoliko pod slovenskim in regijskim povprečjem (33 %).  
® Glej sliko 7 na naslednji strani. 
 
Šenčur opredeljujejo močne kmetije in podeželska identiteta  
41 %  vseh površin v občini predstavljajo gozdovi, 1 % vodne površine (Sava z akumulacijskim jezerom – Trbojsko jezero, 
Kokra, Šenčurski potok), kar 44 % pa kakovostna ravninska njivska in travniška kmetijska zemljišča, ki so v celoti obdelana. 
Kljub temu, da se število aktivnih kmetij z leti zmanjšuje (211 kmetijskih gospodarstev, 98 samozaposlenih kmetov), so le-
te v 95 % tržno usmerjene, specializirane v živinorejo in zelenjadarstvo ter ekonomsko uspešnejše od povprečne slovenske 
kmetije. Šenčurske kmetije so bile nekdaj poznane po pridelavi krompirja, danes pa proizvedejo večino slovenskega 
kislega zelja. Povprečna šenčurska kmetija uporablja 13 ha kmetijskih zemljišč (Slovenija 6,8 ha) in goji 17 glav velike 
živine (Slovenija 5,6).  
 
Kmetijstvo ohranja značilno podeželsko krajino, ki jo zaznamujejo izjemna veduta Grintavcev, številni objekti kulturne 
dediščine (168 registriranih enot dediščine – kmečke hiše, kajže, mlini, kovačije, sušilnice …), naravne vrednote (terasa 
Kokre, posamezna drevesa) in manjši del Natura 2000 območij (skrajno SV vznožje Krvavca, gričevnat del nad Olševkom). 
 
Šenčur, z 11. mestom v vrhu po razvitosti med 222 slovenskimi občinami nudi kakovostno bivalno okolje in javni servis 
Občina Šenčur kot samostojna občina deluje od 4. 10. 1994.  Na območju občine so ustanovljene naslednje krajevne in 
vaške skupnosti: KS Šenčur, KS Visoko-Milje, KS Olševek, VS Hotemaže, KS Trboje-Žerjavka, VS Prebačevo, KS Voklo, KS 
Voglje in VS Luže. 
 
V 23 letih je občina uspela poleg gospodarskega razvoja zagotoviti programske in prostorske pogoje za delovanje javnih 
služb, zdravstva, osnovne šole in njenih podružnic ter raznovrstnih športno-rekreacijskih dejavnosti. Občina uspešno 
povečuje delež sortiranih odpadkov in opremljenost s kanalizacijo oz. število priklopov objektov na čistilno napravo Kranj. 
V letu 2016 je bilo zagotovljeno čiščenje odpadnih voda na severnem delu občine oz. na območju, kjer prebiva 56,5 % 
prebivalstva občine.  Vse to prispeva h kakovostnemu bivalnemu okolju ter visoki stopnji zadovoljstva občanov z življenjem 
v Občini Šenčur (ocena  3,7 od 5, izrečena v anketi, izvedeni med občani leta 2016).6 
 
S koeficientom razvitosti 1,25, ki ga na dve leti opredeli Ministrstvo za finance, se občina Šenčur skupaj z Mengšem uvršča 
na 11. mesto med 222 slovenskimi občinami. Med vodilne po tem kazalniku se uvrščajo pretežno občine iz širšega 
ljubljanskega urbanega območja. Najvišje uvrščeni Trzin beleži koeficient 1,47, najnižjega pa občina Hodoš – 0,34.  
 
Obstoječe stanje je bilo podrobno analizirano skozi več kot 190 razvojnih kazalnikov Občine Šenčur, ki predstavljajo osnovo 
za merjenje načrtovanih sprememb in ciljev te strategije.  Glej Prilogo 1. 

                                                                            
5 Za namene strategije za območje poslovnih dejavnosti v Šenčurju uporabljamo izraz »Poslovna cona Šenčur«, ker je le-ta že uveljavljen in široko 
prepoznaven. 
6 Rezultati ankete o pogledu občanov Šenčurja na razvoj Občine Šenčur, ki je potekala prek spleta in objave v glasilu Jurij jeseni 2016. V njej je 
sodelovalo 135 občanov. 
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Slika 4  Prometno omrežje v občini Šenčur Slika 5 Prebivalstvo po naseljih v občini Šenčur 

  

Slika 6  Raba tal v občini Šenčur Slika 7 Kulturna dediščina v občini Šenčur 

  
Slika 8  Delovne migracije v občino Šenčur Slika 9  Delovne migracije iz občine Šenčur 

  

Slika 10 Zaposleni v gospodarskih družbah in pri s.p. s 
sedežem v občini Šenčur (vir: AJPES) 

Slika 11 Struktura prirasta prebivalstva v občini Šenčur v 
obdobju od 1991 do 2015  (vir: SURS) 
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Slika 12 Primerjava spremembe starostnih piramid prebivalstva Občine Šenčur leta 2001 in 2017 
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2.2 Pogled nazaj 
 

Kako smo uresničevali dosedanji razvojni program? 
Leta 2004 je Občina Šenčur zasnovala svoj prvi Razvojni program za obdobje do leta 2013. Izvajanje programa se je sicer 
nadaljevalo vse do leta 2016. Takrat se je tudi formalno iztekla evropska finančna perspektiva in se zaključilo financiranje 
večjih okoljskih projektov iz EU virov. V Prilogi 2 te strategije se nahaja analiza uspešnosti izvajanja dosedanjega programa 
po posameznih ukrepih. Ugotovimo lahko, da je Občina Šenčur v celoti izvedla 20 ali 54 % vseh ukrepov, 6 ali 16 % pa 
deloma. 11 ukrepov, predvsem finančno zahtevnejših (npr. Kanalizacija jug občine, kolesarske steze …) in tistih, katerih 
izvedba je bila odvisna tudi od države ali zunanjih investitorjev (npr. Dom starostnikov, državna cesta Britof–Hotemaže …), 
še ni uresničenih. Nerealizirani in še vedno aktualni projekti so preneseni v izvajanje v obdobju, ki ga pokriva ta strategija. 
 
 Kje smo bili v preteklih letih delovanja Občine Šenčur uspešni? 
V preteklih 15 letih je Občina Šenčur omogočila dinamičen razvoj poslovne cone ter s tem povezano rast novih delovnih 
mest. Pokazala je napredek pri širitvi osnovne okoljske infrastrukture ter družbenih prostorov, s čimer je bistveno izboljšala 
pogoje za delovanje osnovnih storitev in dvignila kakovost bivanja svojih občanov. Ključni dosežki in uspešne prakse 
Občine Šenčur, ki jih z novo strategijo ne rušimo, ampak nadgrajujemo, so: 
 
- pogumno, a hkrati premišljeno načrtovanje razvoja poslovne cone, 
- izboljšano stanje okolja z izvedenimi energetskimi sanacijami in izgradnjo kanalizacijskega in plinovodnega 

omrežja na severnem delu občine, 
- kakovostni prostori in dostopne javne storitve in službe: osnovno šolstvo, zdravstvo, oskrba starejših na 

domu, kulturni domovi in športne površine, 
- delujoč  sistem spodbud za mladinske programe, kmetijstvo, humanitarne dejavnosti, šport in kulturo, 
- zagotavljanje ravnotežja med gospodarskim razvojem, kmetijstvom in bivanjskimi območji, 
- učinkovitost naložb in delovanja celotnega občinskega ustroja zaradi majhnosti in prilagodljivosti. 
 
Ugoden konkurenčni položaj med gorenjskimi in slovenskimi občinami 
Zaradi razvojno naravnanega preteklega delovanja in izjemne lege ima Šenčur v primerjavi z drugimi slovenskimi 
občinami številne konkurenčne prednosti. Za ohranitev oz. izboljšanje razvojnega položaja pa v prihodnje Občina Šenčur 
ne sme zaspati, temveč postati (naj)boljša tudi na področjih, ki so bila doslej v ozadju. 

Tabela 1 Ocena dejavnikov privlačnosti in konkurenčnosti občine Šenčur 

   
Neustrezno – 
spremeniti 

Primerno 
– okrepiti 

Zelo dobro – 
ohraniti 

Gospodarsko okolje z raznovrstnimi delovnimi mesti, spodbudami in možnostjo 
globalnega delovanja 

 
 

 �

� 

Občutek sprejetosti: možnost angažiranja posameznika v lokalni skupnosti  �   
 Javni prostori in površine, ki so dostopni, lepo oblikovani in primerni za izvajanje 

raznovrstnih dejavnosti  
 
 

 
� 

 

Dostopnost do raznolikih in kakovostnih rekreacijskih, umetniških in 
kulturnih vsebin 

  
� 

 

Kakovost in identiteta prostora, oblikovanje skrbi za kulturno krajino in 
dediščino 

�

� 
 
 

 

Razpoložljivost in cenovna dostopnost javne infrastrukture in storitev: 
vodooskrba, stanovanja, javni prevoz, vrtci, javne socialne in zdravstvene storitve 

  
� 

 

Enakovredna obravnava in skrb za vsakega posameznika skozi vsa življenjska 
obdobja 

   
� 

Odgovornost do okolja in zdrav bivanjski ekosistem: čist zrak, voda in lokalna 
oskrba s hrano, zdrava gradnja, energetska samooskrba 

 �  
 

    



Strategija trajnostnega razvoja Občine Šenčur 2030  14 

2.3 Razvojni izzivi 
 
Občina Šenčur je vse od svoje osamostojitve leta 1994 beležila izjemen razvoj, kar jo danes uvršča med najbolj razvita 
slovenska okolja. Doslej je občini uspelo ohranjati primerno ravnotežje med hitrim razvojem poslovne cone, 
profesionalizacijo kmetij, urbanizacijo naselij in rastjo potreb po socialnih in izobraževalnih storitvah.  Kljub temu pa 
najnovejši tehnološki, demografski in podnebni trendi  ter drugačen življenjski slog prihajajočih generacij prinašajo nove 
izzive in terjajo razmislek o smeri, intenzivnosti in prioritetah delovanja občine v prihodnjem desetletju. 
 
V času priprave strategije so na tovrstna vprašanja odgovarjali sodelujoči v spletni anketi, na intervjujih in delavnicah. 
Opravljena je bila tudi socio-ekonomska analiza ključnih razvojnih kazalnikov in trendov ter analiza prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti občine Šenčur (v nadaljevanju SWOT).  Razvojni kazalniki so prikazani v Prilogi 1, SWOT analiza pa 
v spodnji tabeli. SWOT analiza je prikazana ločeno za 5 soodvisnih področij: i) demografija in družbene dejavnosti, ii) 
gospodarstvo, delovna mesta in pametna rast, iii) prostor in promet, iv) okolje, naravni viri in podnebne spremembe ter v) 
upravljanje občine. 
 

Tabela 2 SWOT analiza občine Šenčur 

Prednosti Slabosti Priložnosti Nevarnosti 
Demografija in družbene dejavnosti 

- Rast prebivalstva 
- Dostopne in kakovostne javne 

storitve: vrtec, OŠ, zdravstvo … 
- Pripadnost kraju  
- Pestre društvene dejavnosti: šport, 

gasilci, kultura, humanitarna d. 
- Kakovostni programi in ustrezni 

prostori OŠ, vrtca, zdravstva 
- Možnosti za rekreacijo v naravi  
- Javni in zasebni pokriti športni 

objekti: Šenčur, Voklo, Visoko, 
Milje 

- Povezana in aktivna mladina  
- Vaška skupnost in identiteta: 

ohranjen podeželski značaj  
- Tradiconalni dogodki: Pustna 

povorka Godlarjev, štefanovanje, 
mednarodni festival keramike … 

- Staranje prebivalstva, večje 
generacije starejših  – posebne 
potrebe starejših 

- Šibka povezanost občanov in 
generacij  

- Nizko vključevanje občanov v 
lokalno dogajanje  (razen v 
OŠ) 

- Pomanjkanje sodobnih javnih 
prostorov in odprtih površin za 
druženje različnih generacij 

- Zastarel kulturni dom v 
Šenčurju 

- Tradicionalne prireditve, 
večinoma lokalnega značaja  
in s preživelim konceptom 

- Upad obiska muzeja  

- Razvoj in širjenje storitev 
(tudi podjetniških, socialno-
podjetniških …) in 
prostorov za starejše ter za 
medgeneracijsko 
sodelovanje 

- Spodbujanje organizacije 
novih dogodkov po meri 
občanov 

- Odpiranje društev občine, 
zavodov … 

- Povpraševanje po 
nadstandardnem vrtcu   

- Krepitev lokalne oskrbe OŠ 
- Prenos storitev in 

programov 
- Sodelovanje vseh društev 

ob ključnih prireditvah 

- Nevarnost socialnega 
izključevanja  

- Zmožnost sprejemanja 
drugačnih  

- Povečanje potreb po 
institucionalnih namestitvah 
za starejše, zlasti dementne 
osebe 

- Nizka povezanost v Občini 
(sever, jug) 

- Rast  varnostnih tveganj 
- Kakovostne prireditve 

terjajo več sredstev 
- Zmogljivost javnih storitev 

(OŠ, vrtec) ob morebitni 
večji stanovanjski gradnji 

Gospodarstvo, delovna mesta in pametna rast 
- Dinamična poslovna cona z 

uspešnimi tehnološkimi MSP in 
poslovno finančnimi storitvami 

- Visoka podjetniška aktivnost 
- Odprtost za inovacije in novosti 
- Koncentracija globalno uspešnih 

podjetij 
- Napredne in tržno naravnane 

kmetije 
- Ponudba različnih delovnih mest  
- Okolje je naklonjeno podjetništvu 
- Predstavljanje uspešnih primerov 

in inovativnih praks: Kruhkerija 
Gorjanc, mednarodni festival 
keramike, vrhunska izdelava 
gramofonov, Čolnarna Trboje, 

- Ni stalne zaloge komunalno 
opremljenih zemljišč 

- Ni načrtnega pristopa k 
spodbujanju ustvarjalnosti in 
start-up podjetij 

- Premalo sodelovanja med OŠ, 
PC  in podjetji v občini  

- Občani ne poznajo ponudbe 
storitev v PC in priložnosti za 
oskrbo  

- Malo turističnih namestitev 
- Šenčur turistično ni 

predstavljen in prepoznaven 
(splet, nima definiranih USP) 

- Nepovezanost turistične 
ponudbe: kulinarika, šport, 

- Povpraševanja podjetij po 
lokaciji v Šenčurju 

- Izkoristiti potencial PC za 
prakse in kariere mladih  

- Trend zelene rasti  
- Izkoriščanje razvoja letališča 

za ponudbo storitev 
- Predsedovanje EU 2021 
- Izkoriščanje vode iz 

Trbojskega jezera za 
namakanje 

- Rast povpraševanja po 
lokalni hrani 

- Potreba po tehnološki in 
digitalni pismenosti  

- Rast v sektorju turizma v 

- Visoka in manj konkurenčna 
cena zazidljivih zemljišč 

- Nezmožnost zagotavljanja 
obsežnejše širitve cone in  
zadržanje rastočih podjetij v 
Šenčurju 

- Ni tradicije v turizmu – 
pomanjkanje 
profesionalnosti 

- Ogrevanje ozračja – suše in 
drugi ekstremni pojavi 
ogrožajo kmetijstvo 
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Prednosti Slabosti Priložnosti Nevarnosti 
kmetija Planjava – primer dobre 
prakse, svetovni prvak v ribolovu, 
zasebni mali muzeji 

- Bližina AC, letališča, Ljubljane, 
gora in turističnih centrov 
(Krvavec, Brdo …) 

namestitve, kultura, kmetije 
- Pomanjkanje trgovin za 

dnevno oskrbo 
- Slabo označene in neustrezno 

urejene obstoječe turistične 
zanimivosti 

Sloveniji: povpraševanje po 
namestitvah manjšega 
obsega na podeželju  

- Krompir in Marija Terezija  
- Visoka kulinarika po 

domače 
Prostor in promet 

- Sprejet OPN, ki omogoča 
kratkoročni in srednjeročni razvoj 

- Sprejeta Celostna prometna 
strategija  

- Prometno dostopna in središčna 
lokacija: avtocesta, mednarodno 
letališče, Ljubljana, Kranj 

- Ohranjen podeželski značaj naselij  
- Bogata kulturna dediščina 
- Kakovostna ravninska kmetijska 

zemljišča 
- Omrežje poljskih in gozdnih poti, 

nekaj označenih učnih poti v 
naravi 

 

- Odvisnost od avtomobila 
- Visoke dnevne migracije v in iz 

občine, predvsem v PC 
- Zastoji na cesti Brnik–Kranj 
- Naraščanje prometa skozi 

naselja (Britof–Hotemaže, 
Šenčur) 

- Nevarni odseki cest, brez 
pločnikov 

- Pomanjkljivo vzdrževanje cest  
- Omrežje kolesarskih poti in 

pešpoti ni vzpostavljeno in 
povezano 

- Javni promet ni prilagojen 
potrebam občanov 

- Prazne stanovanjske hiše, 
neizkoriščen objekt Baumax 

- Premalo zelenih površin  
- Propadajoči objekti kulturne 

dediščine v zasebni lasti 

- Ravninska občina – 
priložnost za kolesarjenje 

- Nacionalni in EU programi 
podpirajo trajnostno 
mobilnost  

- Neizkoriščene vodne 
površine za rekreacijo, 
turizem, ribolov: Kokra, 
Trbojsko jezero, ribniki kot 
manjše vodne površine 

 
 

- Dolgoročno zagotavljanje 
ravnotežja v prostoru 

- Konflikti med interesnimi 
skupinami: kmetije–
stanovanja–podjetja–
rekreacija–promet 

- Pasivnost države pri gradnji 
ključnih razbremenilnih cest 

- Pritisk na širjenje naselij in 
nadaljnje prostorsko 
zgoščevanje; tveganje za 
prenaseljenost 

- Spalno naselje 
- Zmanjševanje zelenih 

površin in kmetijskih 
zemljišč zaradi urbanizacije 

Okolje, naravni viri in podnebne spremembe 
- Komunalno urejeno severno 

območje občine, priključeno na 
čistilno napravo  

- Izgrajen sistem daljinskega 
ogrevanja na zemeljski plin v 
Šenčurju in osrednjem delu 
občine 

- Ohranjeni nižinski gozdovi 
- Dobro kemijsko in ekološko stanje 

reke Save 
- Močna mreža gasilskih društev in 

delovanje službe za civilno zaščito 

- Neizgrajena kanalizacija na 
jugu  

- Dotrajano vodovodno omrežje 
- Velik del gospodinjstev se še 

ogreva na fosilna goriva 
- Odlaganje odpadkov v 

naravnem okolju, zlasti 
gozdovih – divja odlagališča 

- Nekaj javnih objektov še 
potrebnih energetske sanacije 

- Večja izraba OVE: les, 
sončna, geotermalna  

- Uvajanje novih tehnologij 
pri upravljanju okoljske 
infrastrukture 

- Ohranjanje trajno varovanih 
kmetijskih zemljišč 

- Uvajanje načel krožnega 
gospodarstva  

- Sledenje tehnološkemu 
razvoju za posredovanje ob 
naravnih in dr. nesrečah 

- Rast prometa na letališču – 
povečanje hrupa 

- Podnebne spremembe –  
skrb za vodne vire  

- Ogrevanje ozračja: potrebe 
po namakanju  

- Nadzor nad emisijami v 
kmetijstvu: skrb za 
podtalnico 

Upravljanje občine 
- Izkušena, majhna, vitka in prožna 

občinska uprava  
- Delujoč in izkušen ustroj občine 
- Vzpostavljeno dobro sodelovanje 

med občino, javnimi zavodi in 
podjetji 

- EU projektne in investicijske 
izkušnje občinske uprave 

- Finančno stabilna Občina  
 

 

- Tradicionalno obveščanje 
občanov o dogodkih, premalo 
se uporablja IKT  

- Šibka digitalizacija občinskih 
storitev  

- Premalo kadrov občinske 
uprave za širše delo z občani 
na terenu 

 
 

- Pripadnost,  interes in 
razvojne pobude občanov 

- Povezovanje s sosednjimi 
občinami in njihovimi 
zavodi (turizem, starejši) 

- Vključevanje v regijske in 
medobčinske projekte  

- Mednarodno sodelovanje 
- Povezovanje z univerzo in 

instituti pri razvojnih 
vprašanjih občine 

- Zapisane ideje se ne 
uresničijo, ker ni pravih 
nosilcev in konkretizacije  

- Zmanjševanje finančne 
sposobnosti občin 

- Zmanjševanje razvojnih 
sredstev EU, RS 
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Iz SWOT analize in razprav smo izluščili 10 najpomembnejših razvojnih izzivov Občine Šenčur 2030:  
 
Izziv 1: Obvladovanje demografskih sprememb 
Izziv 2: Skupnostno življenje in vključevanje 
Izziv 3: Odprtost za okoljsko-tehnološki napredek 
Izziv 4: Iskanje pravega ravnotežja med dejavnostmi  
Izziv 5: Pameten razvoj poslovne cone  
Izziv 6: Izkoriščanje izjemne prometne lege  

Izziv 7: Prehod v mehko mobilnost, predvsem v 
kolesarjenje 
Izziv 8: Ohranitev podeželske identitete in dediščine  
Izziv 9: Potencial zelenih površin in vode  
Izziv 10: Prilagajanje podnebnim spremembam 
 

 
Izziv Opis izziva 

 
Smer intervencije 

Izziv 1:  
Obvladovanje 
demografskih 
sprememb 

V primerjavi s slovenskim povprečjem so demografski trendi v občini še 
vedno ugodni. V zadnjih 20 letih je število prebivalstva ves čas raslo. Rast 
je bila še posebej izrazita do recesije (od +100 do 200 oseb na leto), v 
letih 2010–2016 pa se je bistveno znižala (povprečno na +35 oseb na 
leto). Znižanje gre predvsem na račun negativnega selitvenega prirasta 
med občinami, medtem ko naravni prirast in selitveni prirast s tujino 
ostajata pozitivna. V letu 2015 je v občini Šenčur bivalo 523 tujcev, od 
tega 389 s prvim prebivališčem v državah nekdanje SFRJ, 94 iz držav EU, 
21 iz drugih evropskih držav in 19 iz tretjih držav. Nadaljnja ohranitev 
pozitivnega demografskega trenda je pomemben in zelo zahteven izziv. 
 
Po drugi strani pa je za razvojno načrtovanje občine v naslednjih letih še 
bolj pomembno spreminjanje starostne strukture prebivalstva. Gre za 
splošen družbeni proces, ki se odraža v podaljševanju življenjske dobe, 
trendu zmanjševanja velikosti generacij in starostnem premiku velike 
’baby boom’ generacije. Spremembo starostne strukture odražata 
starostni piramidi občine Šenčur (slika 12), naraščajočem indeksu 
staranja ter povprečni starosti. 
 
Povprečna starost občana občine Šenčur je bila leta 2000 36,9 leta, leta 
2016 pa 40,5 leta, kar je ugodneje od povprečne starosti Slovenca (42,9 
leta). Indeks staranja se je dvignil z 81,2 leta 2008 na 93,6 leta 2016, kar 
je tudi bistveno ugodnejše kot na slovenski ravni (125,4). Leta 2016 je 
bilo namreč v občini še vedno več mladih kot starejših: 1.500 oseb 
mlajših od 15 let in 1.390 oseb starejših od 65 let. Kljub temu pa 
statistika kaže, da se je število starejših od 65 let v tem obdobju povišalo 
za 204 osebe, število mladih do 15 let pa le za 49. 
 
Tovrstni trendi se bodo še poglabljali, zato nakazujejo na nujnost 
okrepljene podpore za starejše in iskanja učinkovitih ukrepov za 
ohranjanje naravnega prirasta in priliva mladih družin v občino. 
Obvladovanje demografskih sprememb bo eden ključnih dejavnikov 
dolgoročne vitalnosti občine. 
 

® Širitev ponudbe 
storitev za oskrbo in 
druženje starejših 

 
® Pozitivna mladinska, 

družinska  in 
stanovanjska 
politika 
 

® Dostopnost in 
kakovost storitev za 
mlade zaposlene 
družine (vrtec, šola, 
zdravstvo …) 

 
 
 

Izziv 2: 
Skupnostno 
življenje, 
sprejemanje 
različnosti in 

Tradicionalno podeželsko življenje v naseljih občine se zaradi intenzivne 
sub-urbanizacije, poslovnih tokov, priselitev in hitrega življenjskega 
tempa spreminja. Ob tem občani, sodelujoči na delavnici in v razvojni 
anketi, želijo ohraniti prednosti podeželskega okolja: medsebojno 
poznavanje in druženje, varnost, osebni stik, dostopnost lokalnih storitev. 
Lokalna pripadnost in bogato skupnostno življenje se odražata v 89 

® Nadgradnja 
skupnostnih 
prostorov, športne 
in kulturne 
infrastrukture 
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Izziv Opis izziva 
 

Smer intervencije 

vključevanje v 
lokalno okolje   
 

društvih, med katerimi izstopajo športna, kulturna, humanitarna in 
gasilska društva. Raven zadovoljstva s socialnimi odnosi so občani v 
anketi ocenili s šolsko oceno 3,5, možnost ukvarjanja s hobiji 3,4, 
možnost sodelovanja v lokalni skupnosti pa le z 2,7. 
 
V tem smislu se kot izziv kaže nudenje primernih programov, javnih 
prostorov za druženje in kakovostno preživljanje prostega časa ter 
povečanje priložnosti za večje angažiranje vseh generacij, še posebej 
vključevanje mladih, srednjih aktivnih generacij in novopriseljenih v 
lokalno skupnost. Večjo pozornost okolja terjajo tudi socialno šibkejši ter 
sprejemanje tujcev in različnosti. 
 

® Programi za 
vključevanje 
priseljenih v lokalno 
skupnost  

 

Izziv 3:  
Odprtost za 
okoljsko-
tehnološki 
napredek 

Zaradi svoje ravninske lege na Kranjskem polju, relativne majhnosti in  
velike intenzivnosti rabe tako kmetijskih kot tudi zazidanih zemljišč ter 
neposredne bližine mednarodnega letališča in avtoceste je naravno 
okolje v občini Šenčur podvrženo številnim pritiskom. Kljub temu je 
kakovost voda ustrezna, emisije hrupa zaradi letal pa v dovoljenih 
gabaritih. Dolgoročno največji izziv predstavlja ohranjanje oziroma celo  
izboljšanje stanja okolja.  
 
Glede na splošno gospodarsko-tehnološko razvitost in ozaveščenost 
občanov občine ima Občina Šenčur potencial, da z inovativnimi ukrepi pri 
spodbujanju trajnostnih gradenj, pametnemu širjenju poslovne cone v 
’zeleno tehnološko-poslovno cono’, uvajanju trajnostnih poslovnih 
modelov, sistemov ponovne rabe surovin, nadzora porabe vode, energije 
in drugih naravnih virov ter neodvisnih meritev stanja okolja, množičnem 
prehodu na kolesarjenje in javni promet … na okoljskem področju 
naredi večji preboj kot konkurenčne občine. 
 

® Trajnostni razvojni 
koncept 

® Nadstandardni in 
inovativno 
naravnani ukrepi na 
področju 
upravljanja in 
urejanja prostora, 
okolja in naravnih 
virov 
 
 

Izziv 4:  
Iskanje 
pravega 
ravnotežja 
med 
dejavnostmi  

Občina Šenčur je podeželska občina na stiku urbanega vozlišča. Različni 
interesi med kmetijsko, gospodarsko, prometno, bivanjsko in 
rekreacijsko funkcijo naselij in njihovega zelenega obrobja so zato 
stalnica v razvojnem in prostorskem načrtovanju občine. Veljavni 
Občinski prostorski načrt Občine Šenčur med drugim že omogoča širitev 
individualne gradnje (60 ha), poslovne cone (20 ha), gradnjo 
namakalnega sistema, kolesarskega omrežja in posodobitev regionalne 
ceste Brnik–Kranj.   
 
Gre za realne naložbe, katerih izvedba bo terjala razumevanje vseh strani 
in hkrati premišljene in trajnostno naravnane prostorske rešitve. 
Pomembno je, da se vsi deležniki zavedajo celovitosti in potrebe po 
sobivanju na relativno majhnem prostoru. V tem kontekstu kakovost 
upravljanja prihodnjih razvojnih naložb in sposobnost vodenja dialoga 
med vpletenimi deležniki predstavljata pomemben izziv za Občino 
Šenčur. 
 

® Participativno 
prostorsko 
načrtovanje in 
premišljeno 
umeščanje naložb v 
prostor   

 

Izziv 5:  
Pameten 

Poslovna cona Šenčur je danes osrednji gospodarski motor občine in 
najsodobnejša poslovna lokacija na Gorenjskem. V coni se nahaja večina 
318 šenčurskih gospodarskih družb, zato je pomembno, da že prisotnim 

® Premišljeno širjenje 
poslovne cone z 
visokimi okoljskimi 
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Izziv Opis izziva 
 

Smer intervencije 

razvoj 
poslovne 
cone  

podjetjem omogočimo rast in razvoj na tej lokaciji, hkrati pa omogočimo 
pritok novih perspektivnih podjetij iz poslovnih in tehnoloških panog.  
Ob tem občani želijo bolje spoznati ponudbo poslovne cone ter izkoristiti 
potencial obstoječih podjetij za podporo lokalnih start-up podjetij ter 
zaposlovanje in karierni razvoj mladih iz občine Šenčur. Premišljeno 
širjenje, vzpostavljanje zelene bariere in visokih okoljskih standardov 
cone, okrepljeno vključevanje podjetij v lokalno okolje ter zagotavljanje 
usposobljenih kadrov so ključne razvojne teme. 
 

standardi 
 

® Poslovna cona kot 
priložnost za start-
upe, karierni razvoj 
in kakovostno 
oskrbo občanov 

 
® Vlaganja v sodobna 

znanja 
Izziv 6: 
Izkoriščanje 
izjemne 
prometne 
lege  
 

Razvoj Šenčurja je v zadnjih nekaj desetletjih temeljil na idealni legi v 
prometno-urbanem vozlišču Slovenije. Bližina prometnih koridorjev, 
Ljubljane in dostopnost raznolikih letalskih povezav v svet bodo še naprej 
pomemben dejavnik za nameščanje globalnih podjetij in bivanje 
’zaposlenih družin’.   
 
V tem kontekstu je logičen izziv nadaljnji razvoj poslovne cone, 
pretočnost cest in vzpostavitev pogostih hitrih povezav javnega prometa z 
letališčem in Ljubljano. Bolj kot doslej je treba izkoristiti lokacijo Šenčurja  
tudi za razvoj namestitvenih objektov za turizem, tako poslovni turizem 
kot turizem za tiste, ki v Sloveniji preživljajo krajše aktivne počitnice. Pri 
tem pa se je treba zavedati, da je lokacija le eden od dejavnikov 
privlačnosti investitorjev in turistov. 
 

® Promocija Šenčurja 
kot idealne lokacije 
za globalna 
tehnološka podjetja 

® Pretočne in hitre 
povezave z 
letališčem, AC in 
Ljubljano 

® Spodbujanje razvoja 
turizma 

 
 

Izziv 7:  
Prehod v 
mehko 
mobilnost 
občanov, 
predvsem v 
kolesarjenje  

Kljub odlični prometni dostopnosti so pred občino Šenčur pomembni 
prometni izzivi, povezani s povečevanjem varnosti udeležencev v 
prometu, še posebej v naseljih, in prehodom v nizkoogljično družbo. 
Občani Šenčurja so zelo odvisni od osebnega avtomobila. S 580 
osebnimi vozili na 1.000 prebivalcev občina za 9 % presega slovensko in 
gorenjsko povprečje. Takšno stanje je posledica neprivlačnosti in 
neprilagojenosti javnega prevoza potrebam dnevne migracije tako 
zaposelnih kot tudi šolajoče se mladine.  
 
Po drugi strani Celostna prometna strategija Šenčurja ugotavlja, da resno 
alternativo motorizirani dnevni migraciji predstavlja kolesarjenje, saj je 
občina zaradi ravninske lege in bližine zaposlitvenih centrov (poslovna 
cona, Kranj, letališče) zelo primerna za večjo uporabo kolesa za potrebe 
vožnje na delo ali v šolo. Izgradnja varnega kolesarskega omrežja in 
pešpoti je pomemben izziv občine v naslednjih letih. 
 

® Pospešen prehod v 
trajnostne oblike 
mobilnosti  

® Varnost pešcev in 
kolesarjev v 
prometu 
 
 

Izziv 8:  
Ohranitev 
podeželske 
identitete in 
dediščine 

Zgodovinska in prostorska identiteta občine Šenčur sta podeželski, kar se 
še danes odraža skozi bogato kulturno dediščino, stavbno tipologijo, 
naselbinsko dediščino (Olševek, Šenčur, Voglje, Voklo) in krajinsko 
podobo (drevoredi, Kokra …). Med 168 registriranimi enotami kulturne 
dediščine je 16 arheoloških najdišč, 66 kmečkih stavb in cerkva, 79 
spominskih obeležij, znamenj in kapelic (Vir: MK, avgust 2017). Občina 
je z odlokom 6 enot dediščine razglasila za kulturni spomenik lokalnega 
pomena Cerkev sv. Katarine in sv. Radegunde v Srednji vasi s širšim 
območjem, Blagnetovo domačijo in Cerkev sv. Jurija z župniščem, 

® Širjenje 
razumevanja in 
prepoznavanja 
pomena lokalne 
kulturne dediščine 
šenčurskega 
podeželja 

® Spodbude za 
prenove  
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Izziv Opis izziva 
 

Smer intervencije 

mežnarijo in ostanki tabornega obzidja v Šenčurju.  
Gre za pomembno bogastvo občine in potencial, ki ga je treba načrtno 
ohraniti za prihodnje generacije, hkrati pa predstaviti in uporabiti v 
turistične namene. Žal posamezne kajže, kašče in druga dediščina vsak 
dan izginjajo pred našimi očmi, zato je nujno ozavestiti okolje o pomenu 
tako nepremične, premične kakor tudi nesnovne dediščine  (kulinarike, 
običajev …) Šenčurja in spodbuditi lastnike k obnovi in aktiviranju 
objektov dediščine.  
 

 

Izziv 9:  
Potencial 
zelenih 
površin in 
vode 
 

Ob intenzivni rabi kmetijskih, urbaniziranih in infrastrukturnih površin za 
površinsko majhno občino pomembno kakovost predstavljajo gozdne in 
vodne površine. Reka Kokra, akumulacijsko Trbojsko jezero, Srjanski hrib, 
pobočja nad Olševkom in ravninski gozdovi so že danes privlačni za 
dnevno rekreacijo in krepitev zdravja, dolgoročno zagotavljajo večjo 
kakovost zraka, ob ustrezni predstavitvi in trajnostni ureditvi pa tudi 
potencial za turistično rabo. 
 

® Trajnostno urejanje 
zelenih površin za 
rekreacijo in turizem 
 

Izziv 10:  
Prilagajanje 
podnebnim 
spremembam 
 

Ministrstvo za okolje in prostor v Poročilu o stanju okolja v RS za leto 
2017 ugotavlja, da je podnebje v Sloveniji že za približno 2°C toplejše 
kot je bilo sredi prejšnjega stoletja (posebej poleti), ter da se je občutno 
povečalo število ekstremnih vremenskih dogodkov (število vročih dni, več 
neurij z močnim vetrom, nalivov in toče, manj ledenih dni …).  
 
Sposobnost blaženja in predvsem pravočasnega prilagajanja podnebnim 
spremembam bo dolgoročno postala element konkurenčnosti okolij, saj 
bo pomembno vplivala na varnost in kakovost bivanja. Smiselno je, da se 
zavedanje o podnebnih spremembah vgrajuje tudi v lokalno načrtovanje 
prostora, načine gradnje, prilagajanje energetske oskrbe (ogrevanje in 
hlajenje) in kmetijstva ter predvsem sodelovanje s sosednjimi občinami 
in regijo. 
 

® Uvajanje lokalnih 
ukrepov za 
prilagajanje 
podnebnim 
spremembam in 
njihovo blaženje  
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3 Vizija Šenčur 2030 
 
Razvojna vizija Občine Šenčur 2030 predstavlja dolgoročni pogled na želeno prihodnjo sliko občine. Občanom, 
podjetjem in investitorjem sporoča želeno spremembo čez dobro desetletje. Vizija je oblikovana na podlagi predlogov 
in pogledov občanov, pridobljenih tekom enoletnega dela z različnimi ciljnimi skupinami, sodelujočimi v procesu 
nastajanja strategije:  mladimi, starejšimi, kmeti, podjetniki, turističnimi deležniki, strokovnjaki in drugimi partnerji.  V 
večjem delu vizija povzema poglede, izražene v spletni anketi in na delavnicah ter se smiselno naslanja na usmeritve 
obstoječih sektorskih strategij in veljavnega občinskega prostorskega načrta. V tem kontekstu je ključno sporočilo vizije 
Občine Šenčur 2030 preprosto: 
 
Šenčur 2030 je podjetno podeželje in pomemben del osrednjega razvojnega 
vozlišča Slovenije. Uvršča se med prvih deset najbolj razvitih slovenskih občin. 
Občina Šenčur ponuja vse, kar posameznik, družina ali podjetje potrebuje za 
globalno poslovanje ter mirno in kakovostno življenje. 

 
- Šenčur bo še naprej prepoznan kot osrednji gorenjski prostor za uresničevanje 

poslovnih in kariernih priložnosti. Svoj dragocen in omejen prostor ter izjemno 
lokacijo bomo skrbno in trajnostno upravljali. Poslovne lokacije bomo namenjali 
za tehnološka, poslovna in turistična podjetja, kmetijska zemljišča pa ohranjali za 
proizvodnjo hrane. Zagovarjali bomo visoke okoljske, podnebne in energetske 
standarde podjetij, gospodinjstev in javnega sektorja ter zasledovali cilje 
nizkoogljične občine. Krepili bomo svoj podjetniški značaj ter spodbujali učenje 
za življenje, napredno in odprto razmišljanje. 
 

- Kljub temu Šenčur in ostala naselja v občini ostajajo vasi med urbanimi središči, 
ohranjanjo svojo podeželsko identiteto, kmetijstvo, ponos, običaje in vaško 
skupnost. V občini se medsebojno poznamo, si zaupamo in pomagamo.  

 
- Občina Šenčur z učinkovitim delovanjem, s kakovostnimi javnimi storitvami in 

infrastrukturo zagotavlja privlačno bivalno okolje za zaposlene družine. Pozorni 
smo na potrebe različnih generacij in zagotavljamo enakomeren razvoj vseh vasi. 
Posebno skrb posvečamo javnim prostorom za preživljanje prostega časa, 
prometni varnosti in dostopnosti. Leta 2030 bo Občina Šenčur občina kolesarjev. 

 
- Od bližnjih Ljubljane in Kranja črpamo znanje in urbano energijo ter se z njima, 

kakor tudi z drugimi sosednjimi občinami, tematsko povezujemo.  
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Kako uresničitev takšne vizije leta 2030 izgleda v očeh današnje mladine, povzemamo v spodnjem kratkem zapisu 
skupine udeležencev delavnice za mlade.  
 

Živjo, živim v zeleni tehnološki vasi Slovenije. Moje start-up podjetje ima 
sedež v PC Šenčur in pomagali so mi pri izgradnji bioklimatske hiše. Moji 
sosedje so iz Anglije. V vasi je več B&B-ov. Do letališča (v svet) kar kolesarimo. 
Hrano kupujemo pri lokalnih kmetih. Okolje spodbuja medgeneracijsko 
sodelovanje, družba je strpna, in izobražujemo drug drugega. Za konec tedna 
se vsi skupaj zabavamo v ‘medovitem’ vrtu. #mojkrajsencur. 

  

 

3.1 Koncept razvoja in prihodnjega delovanja 
 
Za uresničevanje postavljene vizije umeščanja Šenčurja med najrazvitejše slovenske občine mora občina slediti  
trendom, aktualnim razvojnim konceptom in med prvimi, vendar pametno in prilagojeno lokalnim potrebam, uvajati 
novosti. Strategija trajnostnega razvoja Občine Šenčur 2030 temelji na nekaj novih usmeritvah prihodnjega delovanja, 
ki izhajajo iz načel trajnostnega razvoja. 
 
 

 
 
Slika 13 Spremembe v razvojnem modelu in delovanju občine 
 
Na poti k nizkoogljični lokalni skupnosti  
Dosedanji okoljski ukrepi občine so bili prednostno usmerjeni v ravnanje z odpadki in odvajanje ter čiščenje odpadnih  
voda. Eden ključnih izzivov prihodnjega desetletja pa je naslavljanje podnebnih sprememb, še zlasti zmanjševanje 
izpustov toplogrednih plinov. Občina Šenčur mora zaradi umeščenosti in prometne vpetosti v najbolj dinamičen in 
urbaniziran osrednjeslovenski prostor v prihodnje svoje delovanje bolj usmeriti v ukrepe, ki zmanjšujejo motorni 
promet in emisije, nastale zaradi ogrevanja s fosilnimi viri. Ustanove, podjetja in kmetijstvo se spodbuja k manjši 
porabi vode in drugih naravnih virov, bolj trajnostnim naložbam in poslovnim rešitvam ter uvajanju krožnega 
gospodarstva. 

DOSEDANJI NAČINI DELOVANJA 
•zmanjševanje emisij odpadnih voda in 

odpadkov 
•pridobivanje podjetij in delovnih mest
•zagotavljanje osnovne družbene infrastrukture
•subvencije
•informiranje občanov

NOVI NAČINI DELOVANJA 
•zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in 

ponovna uporaba virov in surovin
•obdržanje, trajnostna in tehnološka rast 

obstoječih podjetij,  start-upov in kmetij
•zagotavljanje znanja, storitev in priložnosti za 

kakovostno življenje, druženje in povezovanje
•vključevanje občanov
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Podjetnost, trajnostno gospodarstvo in spoštovanje uspešnih 
Podjetniška kultura je pomemben potencial občine, na katerem temelji tudi njen prihodnji razvoj. Vsi ključni deležniki  
v lokalnem okolju spodbujajo podjetnost in inovativne ideje ter usposabljajo za življenje: od vrtca, OŠ, pobud mladih 
in novih podjetij do vseživljenjskega učenja, podjetniškega izkoriščanja priložnosti v turizmu ter trajnostne in 
tehnološke rasti obstoječih podjetij in kmetij. Uspeh v Šenčurju sprejemamo kot pozitivno vrednoto. Iz sistema 
dodeljevanja subvencij želimo preiti v model povezovanja in zagotavljanja celovitega ustreznega, prožnega in 
prijaznega okolja za delovanje podjetij in kmetij. 
 
Vlaganje v ljudi, pozornost na vsakega posameznika in ranljive skupine 
Dosedanja usmeritev vlaganj v osnovno družbeno infrastrukturo (šolstvo, zdravstvo, vrtec) se v prihodnje premika v 
smer zagotavljanja kakovostnih storitev, programov in prijaznih prostorov za bivanje, druženje in preživljanje prostega 
časa ter skrbi za posameznike iz ranljivih skupin (starejši, socialno šibkejši). 
 
Učinkovito, vključujoče in dobro upravljanje 
Učinkovitost in transparentnost delovanja ter racionalno upravljanje z javnimi viri in premoženjem tudi v prihodnje 
ostajajo osnovna načela delovanja Občine Šenčur. Pomembnejši premik je potreben pri vključevanju občanov v razvoj 
in lokalno družbeno življenje. Enosmerno informiranje mora priti v večsmerno sodelovanje med občinsko upravo, 
zavodi, društvi, podjetji, različnimi interesnimi skupinami in občani. Sodobna digitalna orodja lahko vključevanje 
občanov olajšajo in pospešijo. 
 

4 Prednostna tematska področja in cilji 
 
Na osnovi razvojne vizije Šenčur 2030 in razvojnih načel Strategije trajnostnega razvoja Občine Šenčur 2030 
izpostavljamo tri strateške cilje in šest prednostnih tematskih področij. Pri tem šesto prednostno področje predstavlja 
presečno temo, ki je pomembna za uresničevanje celotne strategije. V nadaljevanju je predstavljen okvir strategije po 
prednostnih tematskih področjih (v nadaljevanju TP). Za vsako področje so opredeljeni operativni cilji, pričakovane 
spremembe (rezultati), kazalniki za merjenje rezultatov in nabor ukrepov.   
 
 

 
 
Slika 14 Strateški cilji in prednostna razvojna področja 

 

STRATEŠKI CILJI OBČINE ŠENČUR 2030

•SC1: Nizkoogljična občina
•SC2: Občina po meri vseh generacij
•SC3: Razvojno vitalna občina

PREDNOSTNA TEMATSKA PODROČJA
• RP1: Varovanje okolja
• RP2: Varna in trajnostna mobilnost
• RP3: Kakovosten odprt prostor
• RP4: Skupnostne storitve po meri vseh generacij
• RP5: Ugodno okolje za podjetne
• RP6: Dobro upravljanje
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Tabela 3 Kratek pregled Strategije trajnostnega razvoja Občine Šenčur 2030 

Razvojni izzivi: 
- Iskanje pravega ravnotežja  
- Okoljsko-tehnolo. napredek 
- Podnebne spremembe 

Razvojni izzivi: 
- Prehod v mehko 

mobilnost, predvsem v 
kolesarjenje 

Razvojni izzivi: 
- Ohranitev podeželske 

identitete 
- Potencial zelenih površin 

Razvojni izzivi: 
- Demografske spremembe 
- Skupnostno življenje in 

vključevanje 

Razvojni izzivi: 
- Razvoj poslovne cone 
- Izkoriščanje izjemne 

prometne lege 

Razvojni izzivi: 
- Iskanje pravega ravnotežja  
- Skupnostno življenje in 

vključevanje 
Vizija: 

Šenčur 2030 je podjetno podeželje in pomemben del osrednjega razvojnega vozlišča Slovenije. 
 Uvršča se med prvih deset najbolj razvitih slovenskih občin. Občina Šenčur ponuja vse, kar posameznik, družina ali podjetje potrebuje za globalno poslovanje ter mirno in kakovostno življenje.  

Zagovarjali bomo visoke okoljske, podnebne in energetske standarde ter tako gradili nizkoogljično občino. 
Strateški cilj 1: Nizkoogljična občina 

 
Kazalniki vpliva:  

Izpusti CO2 ¯, Kakovost reke Save , 25 % več kolesarjev v dnevni 
migraciji 

Strateški cilj 2: Občina po meri vseh generacij 
 

Kazalniki vpliva:  
Ocena zadovoljstva občanov od 0 do 5, anketa , min 15 % mladih do 15 

let, 40 % starejših občanov vključenih v lokalne programe 

Strateški cilj 3: Razvojno vitalna občina 
 

Kazalniki vpliva:  
10. mesto po razvitosti, metodologija MF, 5 % več delovnih mest, 10 

% dvig dodane vrednosti/zaposlenega, 25 % rast nočitev 
ê ê ê 

TP1: VAROVANJE OKOLJA 
V občini Šenčur trajnostno 
upravljamo z okoljem in 

naravnimi viri. 
 

TP2: VARNA IN 
TRAJNOSTNA MOBILNOST 

Občina Šenčur je z vidika 
mobilnosti varna in 

kolesarsko razvita občina. 
 

TP3: KAKOVOSTEN ODPRT 
PROSTOR IN ZELENE 

POVRŠINE 
V občini Šenčur oblikujemo 
kakovosten odprt prostor in 
omrežje zelenih površin za 

rekreacijo v naravi. 

TP4: SKUPNOSTNE 
STORITVE PO MERI VSEH 

GENERACIJ 
Zagotavljamo javne storitve in 
prostore za medgeneracijsko 

druženje, pomoč in preživljanje 
prostega časa. 

TP5: UGODNO OKOLJE ZA 
PODJETNE 

V občini Šenčur nudimo 
pozitivno okolje za 

podjetništvo, kmetijstvo in 
turizem. Spodbujamo učenje 

za življenje in prihodnost. 

TP6:DOBRO UPRAVLJANJE 
Občina Šenčur trajnostno, 
vključujoče in učinkovito 

upravlja z razvojem, 
prostorom, naravnimi in 

finančnimi viri ter človeškim 
kapitalom. 

Operativni cilji 
1.1. Zmanjšati emisije v okolje: 

vodo, zrak, gozd, prst 
1.2. Opremiti vsa naselja s 

sistemi za odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda 

1.3. Pristopiti k prilagajanju 
podnebnim spremembam 

Operativni cilji 
2.1. Izvesti prehod iz 

tradicionalne prometne 
politike v trajnostno 
mobilnost 

2.2. Izboljšati varnost in 
pretočnost prometa 

 

Operativni cilji 
3.1. Ohraniti identiteto 

podeželskega prostora 
3.2. Trajnostno urediti zelene 

površine in odprte prostore 
za turizem in rekreacijo 

3.3. Ohraniti in oživiti objekte 
kulturne dediščine  

Operativni cilji 
4.1. Ponuditi skupnostne storitve 

za medgeneracijsko pomoč 
in skrb za starejše 

4.2. Posodobiti osrednje prostore 
za šport in kulturo 

4.3. Izboljšati pogoje za življenje 
mladih družin 

Operativni cilji 
5.1. Zagotoviti pogoje za 

konkurenčni in trajnostni 
razvoj poslovne cone, rast 
obstoječih in nastajanje 
novih podjetij 

5.2. Omogočiti konkurenčno 
kmetijsko dejavnost 

5.3. Spodbuditi turizem 

Operativni cilji 
6.1. Izboljšati komuniciranje in 

vključevanje občanov v 
skupnost 

6.2. Pospešiti digitalizacijo 
občine 

6.3. Okrepiti razvojno 
upravljanje in povezovanje 
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 Ukrepi  
ê ê ê ê ê ê 

TP1: VAROVANJE OKOLJA  TP2: VARNA IN 
TRAJNOSTNA MOBILNOST  

TP3: KAKOVOSTEN ODPRT 
PROSTOR IN ZELENE 
POVRŠINE 

TP4: SKUPNOSTNE 
STORITVE PO MERI VSEH 
GENERACIJ 

TP5: UGODNO OKOLJE ZA 
PODJETNE  

TP6: DOBRO 
UPRAVLJANJE    

Ukrep 1.1 � 
Okoljska infrastruktura in 
varovanje vodnih virov   

Ukrep 2.1 � 
Izgradnja kolesarskega 
omrežja in omrežja 
pešpoti  
 

Ukrep 3.1 
Urejanje odprtega 
grajenega javnega 
prostora in varovanje 
kulturne dediščine 

Ukrep 4.1 � 
Razvoj storitev za 
medgeneracijsko pomoč, 
krepitev zdravja, varnosti 
in vključenosti v skupnost 

Ukrep 5.1 � 
Razvoj poslovne cone in 
krepitev podjetniške 
sposobnosti in znanj 
občanov 

Ukrep 6.1 � 
Uporaba novih tehnologij 
za izboljšanje 
komuniciranja in 
poslovanja z občani 

Ukrep 1.2 
Energetsko učinkovita 
občina 

Ukrep 2.2 � 
Varna in pretočna cestna 
infrastruktura 
 

Ukrep 3.2 
Krajinske ureditve omrežja 
zelenih con 

Ukrep 4.2 
Podpora mladim družinam 

Ukrep 5.2 
Pogoji za nadaljnji 
konkurenčni razvoj 
kmetijske dejavnosti in 
krepitev lokalne 
samooskrbe s hrano 

Ukrep 6.2 
Upravljanje razvoja, 
prostora in premoženja 
občine v skladu z vizijo in 
cilji strategije 

Ukrep 1.3 
Prilagajanje podnebnim 
spremembam in 
spremljanje stanja okolja 

Ukrep 2.3 
Nadgradnja mirujočega 
prometa, P+R in javnega 
potniškega prometa 
 

Ukrep 4.3 
Javni prostori in 
raznovrstni programi za 
šport, kulturo in druženje 
v prostem času 

Ukrep 5.3 
Načrtno spodbujanje 
razvoja in organiziranje 
turizma v občini 

Ključni ukrepi in projekti, ki najbolj prispevajo k doseganju razvojne spremembe, so označeni z �. Posamezni ukrepi so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju. Usmeritve posameznega ukrepa 
dopolnjujejo predlogi projektov in aktivnosti, kot so poznani v trenutku priprave strategije. Seznam projektov in aktivnosti ni dokončen in se bo tekom izvajanja strategije z novimi spoznanji 
nadgrajeval in dopolnjeval. Vsak okvirni projekt oz. aktivnost je ocenjen tudi s prioriteto z ocenami od 1 do 3, pri čemer pomeni prioriteta: 
® 1 - prednostni projekt/aktivnost, ki je nujen za doseganje ciljev strategije in tematskega področja,  
® 2 - pomemben projekt/aktivnost, za katerega se intenzivno iščejo viri financiranja izven proračuna občine, sicer se izvaja fazno in v obsegu, ki ga omogočajo finančni viri, 
® 3 - manj pomemben projekt, katerega izvedba se lahko odloži, če zanj niso zagotovljeni viri financiranja. 
Vsak projekt je opredeljen glede značaja na SP – strateški projekt (pogosto medobčinski), P – običajen naložbeni projekt, DP – državni projekt, MP – mehak projekt, TP – projekt, ki je že del tekoče 
porabe, a so smiselne programske spremembe. Kazalnik za leto 2030 prikazuje kumulativno vrednost. Lokacije znotraj naselij so označene s simbolom C, lokacije v naravnem oz. odprtem prostoru pa 
s P. 
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Slika 15 Razvojni koncept občine Šenčur v prostoru 
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4.1 Tematsko področje 1: Varovanje okolja 
 
Operativni cilji: 
® Nadzorovati in zmanjšati emisije v okolje: v vodo, zrak, gozd in prst 
® Opremiti vsa naselja s sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
® Pristopiti k ukrepom za prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb 

 
Rezultat: V občini Šenčur trajnostno upravljamo z okoljem, da občanom 
omogočamo zdrav življenjski prostor, kmetom pridelavo kakovostne hrane, naravne 
vire pa ohranjamo za prihodnje rodove. Podjetja sledijo visokim okoljskim in 
energetskim standardom občine.  
 
Naravni viri (voda, zrak, prst ter tudi gozdni, vodni in travniški prostori) so v občini Šenčur omejeni in pod pritiski 
prometa, urbanizacije, gospodarskih dejavnosti in kmetijstva. V prihajajočem obdobju bo Občina Šenčur še večjo 
pozornost namenjala trajnostnemu upravljanju naravnih virov, zniževanju vseh izpustov v okolje (odpadne vode, 
odpadkov, hrupa …), še posebej pa emisij toplogrednih plinov. 
 
Varovanje narave, gozdov, kulturne krajine in okolja kot zelo pomembno ali pomembno vrednoto ocenjuje kar 96 % 
odraslih prebivalcev občine Šenčur, sodelujočih v razvojni anketi7, zato je varovanje narave in okolja ocenjeno kot zelo 
pomembno področje ukrepanja. 
 
V naslednjih letih se bodo naložbe znotraj tega področja usmerile v dokončanje kanalizacijskega omrežja na južnem 
delu občine ter izgradnjo čistilne naprave v Trbojah, nadaljnje energetske sanacije javnih objektov in tehnološko 
posodabljanje javne razsvetljave. Z mehkimi ukrepi bo občina spodbujala občane in podjetja k smotrni rabi virov, 
ponovni uporabi surovin, priklopu na daljinsko ogrevanje in napredni okoljski gradnji. 
 

Kazalnik rezultata Enota Vir, leto Izhodišče 2023 2030 
K1.1 Kakovost pitne vode: % ustreznih vzorcev8 % Komunala Kranj, 2015 98 98 98 
K1.2 Prebivalstvo, priključeno na odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda  

% Komunala Kranj, 2015 56  90  95  

K1.3 Število aktivnih odjemalcev omrežja 
zemeljskega plina od priključkov 

Število Domplan, 2016 62/188   

K1.4 Število izvedenih ukrepov prilagajanja ali 
blaženja podnebnih sprememb 

Število Občina Šenčur, 2017 
 

0 1 3 

 
Predvideni ukrepi: 
Ukrep 1.1 Okoljska infrastruktura in varovanje vodnih virov   
Ukrep 1.2 Energetsko učinkovita občina 
Ukrep 1.3 Prilagajanje podnebnim spremembam in spremljanje stanja okolja 
 

                                                                            
7 Spletna anketa med občani, N=135 oseb, 2016, kjer je 0 najnižja in 5 najvišja možna ocena splošnega zadovoljstva z bivanjem v Občini Šenčur. 
8 Mikrobiološka kakovost pitne vode v Občini Šenčur, % ustreznih vzorčenj (za občino – Komunala Kranj, 2015; za RS – NIJZ). 
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Opis ukrepov 

4.1.1 Ukrep 1.1 Okoljska infrastruktura in varovanje vodnih virov  
 
Usmeritev: Gre za enega prednostnih strateških ukrepov, ki predstavlja izgradnjo celovitega sistema odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda na južnem delu občine. Posamezne naložbe se smiselno povežejo z naložbami MO Kranj 
(Hrastje, Čirče) v zaokrožen medobčinski oz. regijski projekt, ki se predlaga v sofinanciranje iz sredstev EU. Ob tem se 
sočasno obnovi vsa spremljajoča infrastruktura. Vzporedno Občina Šenčur vodi aktivnosti za zagotavljanje dolgoročne 
oskrbe z vodo.  
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
1.1.1. Kanalizacija Voklo (SP, 1);  � 
1.1.2. Kanalizacija Trboje, Žerjavka (SP, 1); � 
1.1.3. Čistilna naprava Trboje (SP, 1); � 
1.1.4. Kanalizacija in sanacija vodovoda v Sajovčevem naselju (P, 1); 
1.1.5. Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save – sklop 1 Krvavški vodovod (P, 1) 
1.1.6. Obnova obstoječega vodovodnega omrežja (P, 2); 
1.1.7. Vodne vrtine za zagotavljanje novih vodnih virov (P, 2); 
1.1.8. Učinkovito upravljanje vodovodnega omrežja: Zmanjševanje izgub na vodovodnem omrežju s 

hidrotehničnimi izboljšavami (MP, 3). 
 
Območje izvajanja ukrepa: prednostno južno območje občine Šenčur 
Povezani ukrepi: 1.3 Prilagajanje podnebnim spremembam in spremljanje stanja okolja, C P. 
 

4.1.2 Ukrep 1.2 Energetsko učinkovita občina 
 
Usmeritev: Namen ukrepa je racionalno upravljati z rabo energije v javnih občinskih stavbah in na sistemu javne 
razsvetljave. Še nekaj objektov je potrebnih energetske prenove. V gospodinjstvih, proizvodnih obratih in ostalih 
objektih se spodbuja priklop na daljinsko ogrevanje in raba obnovljivih virov energije. Širitev plinovodnega omrežja in 
posodabljanje javne razsvetljave poteka sočasno z gradnjo kanalizacije. S kombinacijo ukrepov bomo prispevali k cilju 
zniževanja izpustov CO2.  
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
1.2.1. Plinovodno omrežje: širitev omrežja sočasno s kanalizacijo; spodbujanje priključevanja (P, 2); 
1.2.2. Energetska posodobitev javne razsvetljave: redno vzdrževanje, postopna uvedba novih tehnologij, 

predvidena rekonstrukcija na južnem delu občine in na Miljah (P, 2); 
1.2.3. Energetske sanacije javnih objektov: objekti v Športnem parku, Dom Voglje, vežica in ostali manjši 

družbeni objekti (P, 2); 
1.2.4. Učinkovit energetski management: energetsko knjigovodstvo za javne objekte, energetske izkaznice, 

razširjeni energetski pregledi, register kotlovnic (MP, 2); 
1.2.5. Načrtna promocija in pomoč pri odločanju občanov za energetske prenove zasebnih 

stanovanjskih in poslovnih objektov v sodelovanju z LEAG: koriščenje subvencij Eko sklada za 
sanacije objektov, zamenjave energentov, prehod na OVE, spodbujanje rabe daljinskega ogrevanja (MP, 3). 

 
Območje izvajanja ukrepa: celotno območje občine; prednostno južno območje občine Šenčur 
Povezani ukrepi: 1.3 Prilagajanje podnebnim spremembam in spremljanje stanja okolja, C.  
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4.1.3 Ukrep 1.3 Prilagajanje podnebnim spremembam in spremljanje stanja okolja 
 
Usmeritev: Ukrep uvaja načrten pristop občine h krepitvi znanj in pripravi strokovnih podlag za prilagajanje 
načrtovanja prihodnjih ureditev prostora in infrastrukture ter tudi pripravi različnih služb na podnebne spremembe. Z 
aktivnostmi je smiselno začeti na področjih, kjer lahko predvidevamo največja in najbolj realna tveganja posledic 
zaradi poletnih vročin, morebitnih tveganj poplav in neurij. Občina neposredno ni zadolžena za monitoring okolja, 
vendar pa je smiselno, da spremlja poročila pristojnih organov in dogajanja na terenu, še zlasti na področjih, kjer so 
možna večja tveganja prekoračitve dovoljenih emisij (npr. hrup z letališča, avtoceste …). 
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
1.3.1. Študija vplivov podnebnih sprememb na prihodnjo rabo zemljišč, vodooskrbo, poplavno varnost in 

načrtovanje poselitve. Strokovne podlage za nov OPN. (MP, 2); 
1.3.2. Priporočila za novogradnje stanovanjskih in turističnih objektov v smeri bioklimatskih, 

ničenergijskih in samooskrbnih objektov (OVE, naravni materiali, orientacija hiš, uporaba deževnice …). 
Strokovne podlage za nov OPN. (MP, 3); 

1.3.3. Okoljski monitoring emisij. Izvedba meritev i) zraka (prizadevanje za pridobitev merilne postaje ali 
vsaj izvedbo občasnih meritev kakovosti zraka s strani ARSO) in ii) neodvisne meritve hrupa z letališča, 
ko se le-ta izkaže za potrebno. Prizadevanje za znižanje meje vrednosti števila preletov za plačilo 
odškodnine.9 (MP, 3); 

1.3.4. Podpora rednemu usposabljanju gasilcev in CZ: nove tehnike in tehnologije, zagotavljanje 
predpisanih standardov po kategorijah (TP, 1). 

 
Območje izvajanja ukrepa: celotno območje občine Šenčur, C P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
9 Mejna vrednost je postavljena pri 50.000 preletih, trenutno jih je 30.000. Od 24.00 do 5.00 se ne leti, od 22.00 do 24.00 pa v omejenem obsegu. 
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4.2 Tematsko področje 2: Varna in trajnostna mobilnost 
 
Operativni cilji: 
® Izvesti prehod iz tradicionalne prometne politike v trajnostno mobilnost 
® Izboljšati varnost in pretočnost prometa 

 
Rezultat: Občina Šenčur je z vidika mobilnosti varna in kolesarsko razvita občina. 
Zmanjšali in upočasnili smo motoriziran promet v naseljih. Do Kranja in Ljubljane 
lahko udobno potujemo na različne načine. Občanke in občani skupaj z upravo 
Občine zagotavljamo pametno, učinkovito in čistejšo mobilnost, ki podpira naše 
gospodarstvo in povečuje blaginjo. Leta 2030 je Občina Šenčur občina kolesarjev. 

 
Občina Šenčur je v letu 2017 sprejela Celostno prometno strategijo (CPS)10, ki prinaša nov način razmišljanja in 
pomeni prehod k bolj celostnemu in trajnostnemu načrtovanju prometa. Pomemben cilj pri njenem izvajanju je 
zmanjševanje motornega prometa in povečanje varnosti, za kar bo potrebno odgovorno ravnanje vseh udeležencev v 
prometu in spreminjanje potovalnih navad. Danes v občini osebni promet prevladuje nad javnim. 
 
Glede na opravljeno anketo11 kar 73 % sodelujočih odraslih občanov občine Šenčur vsak dan uporablja avtomobil, 91 % 
pa vsak dan ali večkrat na teden. Občina se po številu avtomobilov na prebivalca uvršča v slovenski vrh. Bližina Kranja je 
zelo pomembna za 70 % občanov, bližina Ljubljane za 58 %, dostop do avtoceste pa za 65 % občanov. Izboljšanje 
varnosti na lokalnih cestah je kot zelo pomembno oz. pomembno ocenilo 96 % občanov, 79 % pa jih podpira umirjanje 
prometa v naseljih. Današnjo urejenost kolesarskih poti so občani ocenili s povprečno oceno 2,9 od 5, dostopnost 
javnega prevoza z 2, taksi pa le z 2,5. Izgradnjo kolesarskega omrežja kot zelo pomembno prepoznava 74 % občanov. 
 
S ciljem prehoda v trajnostno mobilnost je Celostna prometna strategija predvidela več ukrepov, ki jih na tem mestu  
smiselno povzemamo. V naslednjih letih se bodo naložbe znotraj tega področja usmerile v izgradnjo kolesarskega 
omrežja in ureditev omrežja pešpoti, izboljšanje varnosti in pretočnosti cestne infrastrukture in nadgradnjo mirujočega 
in javnega potniškega prometa. Naložbe bodo spremljali mehki ukrepi za pospeševanje rabe novih in bolj trajnostnih 
oblik potovanja na delo, v šolo ali po opravkih. 
 

Kazalnik rezultata Enota Vir, leto Izhodišče 2023 2030 
K2.1 Dolžina kolesarskih povezav Km Občina, 2016 0 + 10 + 15 
K2.2 Dolžina izgrajenih pločnikov Km Občina, 2016 0 + 6 + 13 
K2.3 Dolžina rekonstruiranih cest  Km Občina, 2017 0 + 8 + 10 
K2.4 Ukrepi na področju mirujočega in JPP Število Občina, 2017 0 + 2 + 5 

 
Predvideni ukrepi: 
Ukrep 2.1 Izgradnja kolesarskega omrežja in omrežja pešpoti  
Ukrep 2.2 Varna in pretočna cestna infrastruktura 
Ukrep 2.3 Nadgradnja mirujočega prometa, P+R in javnega potniškega prometa 
                                                                            
10 Celostna prometna strategija Občine Šenčur, april 2017, LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o., Univerza v Ljubljani, PROVIA d.o.o., Center 
za vodenje participativnih procesov. 
11 Spletna anketa med občani, N=135 oseb, 2016, kjer je 0 najnižja in 5 najvišja možna ocena splošnega zadovoljstva z bivanjem v Občini Šenčur. 



Strategija trajnostnega razvoja Občine Šenčur 2030  30 

Opis ukrepov 

4.2.1 Ukrep 2.1 Izgradnja kolesarskega omrežja in omrežja pešpoti 
 
Usmeritev: Občina Šenčur ima kot ravninska občina zelo dobre pogoje za večjo uporabo koles za potrebe dnevne 
mobilnosti, zato se ukrep prednostno osredotoča na izgradnjo direktnih, varnih, udobnih in privlačnih kolesarskih 
povezav ter ustreznih prostorov za parkiranje koles. Kolesarska mreža se razvije tako, da poveže vse kraje občine z 
naseljem Šenčur in da vzpostavi učinkovite povezave s Poslovno cono in sosednjimi občinskimi središči, zlasti s 
Kranjem. Pri načrtovanju kolesarskega omrežja se smiselno upoštevajo potrebe po dvonamenski rabi, kjer gre za 
kmetijska območja. 
 
Za večjo varnost pešcev in promocijo pešačenja se izgradi manjkajoče pločnike, osvetli in uredi kritične točke, obstoječe 
pešpoti pa poveže v omrežje.  
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
2.1.1. Izgradnja manjkajočih odsekov kolesarske mreže � 

- Kolesarska povezava Šenčur–Voklo (P, 1); 
- Kolesarska povezava PC Šenčur–Kranj, 1,5 km (SP, 1); 
- Kolesarska povezava Šenčur–Kranj ob glavni cesti G2 104 (SP, 2); 
- Kolesarska povezava Kranj–Visoko–Hotemaže–Preddvor, cca 4 km (SP, 2); 
- Kolesarska povezava ob Savi: Medvode–Trboje–Kranj, cca 4 km (SP, 3); 
- Druge kolesarske povezave, cca 2km (P, 2); 

2.1.2. Postavitev stojal za kolesa, pokritih in varnih kolesarnic za nemotorna enosedna vozila na AP in P+R 
ter ob OŠ, postavitev števcev za merjenje števila kolesarjev (P, 2); 

2.1.3. Gradnja pločnikov na vseh prometno obremenjenih cestah, min 1 km/leto (P, 1); 
2.1.4. Opremljanje obstoječih pešpoti z osvetlitvijo, urbano opremo in ozelenitvijo (P, 1); 
2.1.5. Ureditve novih pešpoti med naselji izven koridorjev cest: prednostno po obstoječih poteh (P, 2); 
2.1.6. Smernice za gradnjo in opremo ter označevanje pešpoti in kolesarskih poti v Občini Šenčur, 

usklajeno z omrežjem zelenih površin in turistično-rekreacijsko krožno transverzalno pohodniško in kolesarsko 
potjo (MP, 1); 

2.1.7. Manjši ukrepi za zagotavljanje varnosti pešcev in kolesarjev v skladu s CPS: odprava ovir za gibalno 
ovirane, popis in odprava problemskih točk, signalizacija, vodenje kolesarjev v preozkih ulicah, označitve na 
cestiščih, odprava kritičnih točk, ureditev varnih prečkanj, izobraževanje in ozaveščanje, režimi na 
dvonamenskih kolesarskih poteh (P, 1); 

2.1.8. Postavitev sistema izposoje (električnih) koles, nabava koles (P, 3). 
 
Območje izvajanja ukrepa: celotno območje občine Šenčur, C P. 
Povezani ukrepi: 5.3 Načrtno spodbujanje razvoja in organiziranje turizma v občini; 5.1 Razvoj poslovne cone in 
krepitev podjetniške sposobnosti in znanj občanov 
 

4.2.2 Ukrep 2.2 Varna in pretočna cestna infrastruktura 
 
Usmeritev: Namen ukrepa je izboljšati varnost na cestah, prednostno znotraj naselij ter med severnim in južnim 
delom občine. Povečati je treba pretočnost med naselji in predvsem na dostopnih cestah proti letališču, avtocesti in 
Kranju. Nujno je treba zagotoviti, da RS pristopi h gradnji več let načrtovane naložbe v državno obvozno cesto Britof–
Hotemaže. 
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Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
2.2.1. Rekonstrukcija ceste Voklo–Šenčur, vključno z gradnjo pločnikov in mešanih kolesarskih in peš povezav 

(P, 1); 
2.2.2. Rekonstrukcija ceste Voklo–Trboje, vključno z gradnjo pločnikov in mešanih kolesarskih in peš povezav (P, 

1); 
2.2.3. Rekonstrukcija ceste Prebačevo–Trboje, vključno z gradnjo pločnikov in mešanih kolesarskih in peš 

povezav (P, 1); 
2.2.4. Rekonstrukcija ceste G2 104 Kranj–Brnik z ureditvijo varnega prečkanja ceste, del občinske 

udeležbe (SP, 1); � 
2.2.5. Izgradnja državne obvozne ceste Britof–Hotemaže, lastni delež občine (SP, 1); � 
2.2.6. Izboljšanje obstoječih cest: sanacije dotrajanih vozišč in mostov, povečanje nosilnosti in dovoljenih 

obremenitev vozišč in prometnih objektov ter umestitev ustrezne signalizacije (P, 1); 
2.2.7. Ureditev dostopa s strani Vogelj na AC priključek, pritisk na DARS (P, 3); 
2.2.8. Tekoči manjši ukrepi za zagotavljanje varnosti na cestah in umirjanje prometa v naseljih v skladu 

s CPS: odprava ovir za gibalno ovirane, popis in odprava problemskih točk, signalizacija, prilagajanje 
povečanju števila električnih avtomobilov, izobraževanje in ozaveščanje … (P, 1). 

 
Območje izvajanja ukrepa: celotno območje občine Šenčur, C P. 
Povezani ukrepi: 1.1 Okoljska infrastruktura in varovanje vodnih virov; 2.1 Izgradnja kolesarskega omrežja in 
omrežja pešpoti  
 

4.2.3 Ukrep 2.3 Nadgradnja mirujočega prometa, P+R in javnega potniškega prometa 
 
Usmeritev: Za pospešitev prehoda v trajnostno mobilnost je nujno zagotoviti pogoje za uporabo alternativ osebnemu 
avtomobilu, predvsem za potrebe dnevne migracije zaposlenih, dijakov in študentov. Predvideni so ukrepi nadgradnje 
in prilagoditve javnega potniškega prometa (JPP), vzpostavitve in rekonstrukcije obstoječih avtobusnih postajališč ter 
vzpostavitve parkirišča P+R, ki omogočajo intermodalnost (avtomobil–avtobus; kolo–avtobus). Vozni redi in frekvence 
JPP se morajo uskladiti z dejanskimi potrebami, da se omogoči hitrejše in pogostejše povezave v smeri poslovne cone, 
letališča, Kranja in Ljubljane. 
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
2.3.1. Izboljšanje obstoječih avtobusnih postajališč JPP (P, 2); 
2.3.2. Vzpostavitev P+R (70–80 mest) v povezavi z avtobusnimi linijami do Ljubljane in v bližini priključkov na 

AC za potrebe prestopanja med različnimi potovalnimi načini, sopotništva in organizacije večjih dogodkov,  
vključno s postajališčem za avtodome (P, 2); 

2.3.3. Ukrepi za krepitev javnega potniškega prometa: hitra linija Kranj–Šenčur–Vodice–Ljubljana, krožna 
občinska avtobusna linija (lahko električni avtobus, vključno s PC), kombinirana vozovnica 
(parkiranje+prevoz), proučitev povezave na sistem Ljubljane, vozilo na klic … (MP, 1). 

 
Območje izvajanja ukrepa: celotno območje občine Šenčur, C P. 
Povezani ukrepi: 2.1 Izgradnja kolesarskega omrežja in omrežja pešpoti; 5.1 Razvoj poslovne cone in krepitev 
podjetniške sposobnosti in znanj občanov 
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4.3 Tematsko področje 3: Kakovosten odprt prostor in zelene 
površine  

 
Operativni cilji: 
® Ohraniti identiteto podeželskega prostora 
® Trajnostno urediti zelene površine in odprte prostore za turizem in rekreacijo 
® Ohraniti in oživiti objekte kulturne dediščine 

 
Rezultat: V občini Šenčur oblikujemo kakovosten odprt vaški prostor in omrežje 
zelenih površin, ki občanom in občankam omogočajo zdravo življenje in medsebojno 
komunikacijo ter predstavljajo priložnost za razvoj turizma. Lastniki objektov kulturne 
dediščine se vse bolj zavedajo njihove vrednosti in postopoma vlagajo v kakovostno 
prenovo in oživljanje fasad, značilnih kmečkih hiš, kašč … 
 
Šenčur želi ostati občina s podeželskim značajem, ki ga opredeljujejo kmetijska kulturna krajina, nižinski gozdovi, 
vodne površine ter še ohranjena vaška podoba naselij. Za ohranitev podeželske identitete je sočasno z umirjanjem 
prometa še posebej pomembno urediti vaška jedra in fasade objektov ter ohraniti kulturno dediščino, zlasti stavbno, ki 
je zaradi pritiskov urbanizacije ponekod že zelo ogrožena.  
 
Po drugi strani bližnje vodne površine in gozdove občani že danes uporabljajo za dnevno rekreacijo. Ob ustrezni 
trajnostni in izvirni ureditvi pa Trbojsko jezero, reka Kokra, Srjanski hrib in hribovito območje nad Olševkom (tudi 
Natura 2000) predstavljajo osrednji potencial zelenih površin za turistično rabo in predstavitev biodiverzitete 
Kranjskega polja. Zelene površine in urejen odprt grajen prostor so pomemben dejavnik kakovosti bivanja v občini 
Šenčur. 61 % sodelujočih v anketi12 meni, da je zelo pomembno oz. pomembno dokončati ureditev sprehajalne poti ob 
Kokri. 70 % jih podpira razvoj zelenega turizma ob Trbojskem jezeru. Urejenost in arhitekturno skladnost naselij in 
objektov kot pomembno ali zelo pomembno kakovost prostora prepoznava 88 % občanov. 
 
Predvideni so ukrepi v celostne ureditve središča Šenčurja in drugih vaških jedr, dvig zavesti o pomenu varovanja 
dediščine, uvedba manjših spodbud za njihovo prenovo ter kakovostna in trajnostna nadgradnja obstoječih ureditev 
zelenih območij Trbojskega jezera, reke Kokre, Srjanskega hriba in okolice Olševka.  
 

Kazalnik rezultata Enota Vir, leto Izhodišče 2023 2030 
K3.1. Celostne ureditve naselij oz. vaških jedr Število  Občina, 2017 0 + 1 + 3 
K3.2. Podprte prenove fasad ali objektov kulturne 
dediščine v zasebni lasti 

Število Občina, 2017 0 + 10 + 20 

K3.3. Celostno urejena zelena območja  Število Občina, 2017 0 + 2 + 4 
 

Predvideni ukrepi: 
Ukrep 3.1 Urejanje odprtega grajenega javnega prostora in varovanje kulturne dediščine 
Ukrep 3.2 Krajinske ureditve omrežja zelenih con 
 
                                                                            
12 Spletna anketa med občani, N=135 oseb, 2016, kjer je 0 najnižja in 5 najvišja možna ocena splošnega zadovoljstva z bivanjem v Občini Šenčur. 
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Opis ukrepov 

4.3.1 Ukrep 3.1 Urejanje odprtega grajenega javnega prostora in varovanje kulturne dediščine  
 
Usmeritev: Namen ukrepa je pristopiti k urbanistični ureditvi, umirjanju prometa v središču Šenčurja ter celostnim 
ureditvam drugih značilnih vaških jedr v občini. Sestavni del ukrepa je zasnova in postopna izvedba celostnega sistema 
urbane opreme in turistične informacijske signalizacije. Z različnimi akcijami ozaveščanja, napotki in uvedbo mikro 
lokalnih spodbud za prenovo fasad in manjših objektov registrirane kulturne dediščine želimo preprečiti propadanje in 
zanemarjanje kulturne dediščine in dvigniti zavest o lokalni zgodovini in prostoru. 
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
3.1.1. Urbanistično prometna ureditev središča naselja Šenčur z umirjanjem prometa; natečaj (SP, 1); � 
3.1.2. Ureditev trgov, vaških središč z objekti registrirane kulturne dediščine in drugih odprtih javnih površin v 

naseljih, prednostno tam, kjer se prenavlja infrastruktura (P, 3); 
3.1.3. Postavitev urbane opreme ter turistične usmerjevalne in informacijske signalizacije v skladu s 

celostnim načrtom: info table ob AC in regionalni cesti, usmerjevalne turistične table znotraj občine do 
ključnih atrakcij, info tabla s karto v središču Šenčurja, označevalne table kulturnih spomenikov in naravnih 
vrednot (P, 2); 

3.1.4. Program in razpis za sofinanciranje obnove fasad in zunanjščine v zavarovanih območjih 
naselbinske kulturne dediščine ter obnove manjših enot registrirane kulturne dediščine (kajže, 
znamenja, mlini ...) v zasebni in javni lasti v občini Šenčur (P, 3); 

3.1.5. Ozaveščanje občanov o kulturni in naravni dediščini občine ter pristopih h kakovostni prenovi: 
načrtno predstavljanje posameznih objektov dediščine, načinov varovanja in možnosti za oživitev objektov 
preko strokovnih člankov v časopisu, okroglih miz in razstav v Blagnetovi hiši, priprava strokovnih podlag in 
priporočil za prenove v skladu s stavbno tipologijo območja občine (P, 1). 

 
Območje izvajanja ukrepa: celotno območje občine Šenčur, C. 
Povezani ukrepi: 2.1 Izgradnja kolesarskega omrežja in omrežja pešpoti; 5.3 Načrtno spodbujanje razvoja in 
organiziranje turizma v občini 
 

4.3.2 Ukrep 3.2 Krajinske ureditve omrežja zelenih con 
 
Usmeritev: Namen ukrepa je sistematično pristopiti h kakovostnemu in sonaravnemu urejanju omrežja zelenih 
območij v občini, prednostno območij Trbojskega jezera, reke Kokre, Srjanskega hriba in okolice Olševka. Cilj ureditve 
je omogočiti pogoje za dnevno rekreacijo vseh generacij, spoznavanje narave za otroke in učence ter vzpostavitev 
prostorov, ki bi bili privlačni tudi za turizem. Omrežje zelenih površin se smiselno naveže na sistem kolesarskih in peš 
poti ter parkirišč v občini. Javne naložbe v ta območja morajo spodbuditi spremljajoče zasebne naložbe v okolici, kot so 
npr. lokalna hrana, turistične namestitve (npr. eko kamp) ter ponudba športnih aktivnosti v naravi. 
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
3.2.1. Celostni načrt za enotno in sonaravno urejanje sistema omrežja zelenih površin s podrobnimi 

krajinskimi zasnovami za območje Trbojskega jezera, Kokre, Olševka in Srjanskega hriba (MP, 1); 
3.2.2. Trbojsko jezero: celostna sonaravna krajinska ureditev nedokončane tematske poti za doživljanje narave 

obvodnega sveta in opazovanje ptic ter nadgradnja pešpoti na celotnem območju med Prebačevim, Žerjavko in 
Trbojami. Hkrati se načrtuje ureditev parkirišč, sanitarij ter druge infrastrukture za obiskovalce in rekreacijo v 
naravi (pomoli, pristani, naravno kopališče …) (SP, 1); � 

3.2.3. Širše območje Srjanskega hriba (Šenčur–Srednja vas): celostna krajinska ureditev s posodobitvijo 
obstoječe Srjanske učne poti in nadgraditvijo infrastrukture za sproščanje v naravi (npr. senzorni park, trim 
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steza, zdravilni gaj, manjši piknik prostori …). Posamezni deli se povežejo v krožno pot od Športnega parka 
Šenčur do Cerkve sv. Katarine in sv. Radegunde ter vodnega zadrževalnika v Srednji vasi (P, 2); 

3.2.4. Območje ob reki Kokri: celostna krajinska ureditev območja obstoječe učne geološke poti med 
Hotemažami in Visokim (1,2 km) ob Kokri, vzpostavitev manjkajočih povezav pešpoti ob Kokri proti Preddvoru 
in Kranju (Milje–Visoko) ter ureditev območja športnega parka Rapa na Visokem, vključno z 
večnamenskim prireditvenim prostorom na prostem (P, 2); 

3.2.5. Olševek: nadgradnja obstoječe učne poti z zanimivejšo interpretacijo bogate arheološke dediščine in 
biodiverzitete Natura 2000 območja (P, 3); 

3.2.6. Park pred pokopališčem: umestitev in prezentacija rimskega sarkofaga iz Šenčurja, ki ga hrani Gorenjski 
muzej (P, 3); 

3.2.7. Sanacije starih peskokopov v gozdovih oz. naravnem okolju in ostalih degradiranih površin v 
občini Šenčur (P, 3); 

3.2.8. Zasaditev parkovnih površin v naseljih in zelenega pasu ob poslovni coni, prednostno z 
avtohtonimi rastlinami, cvetjem in grmovnicami (MP, 2). 

 
Območje izvajanja ukrepa: območje Trbojskega jezera, območje vzdolž reke Kokre, vplivno območje Srjanskega 
hriba, hribovito območje nad Olševkom ter druge zelene površine v občini, P. 
Povezani ukrepi: 2.1 Izgradnja kolesarskega omrežja in omrežja pešpoti; 5.3 Načrtno spodbujanje razvoja in 
organiziranje turizma v občini 
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4.4 Tematsko področje 4: Skupnostne storitve po meri vseh 
generacij 

 
Operativni cilji: 
® Ponuditi skupnostne storitve za medgeneracijsko pomoč in skrb za starejše 
® Posodobiti osrednje prostore za šport in kulturo 
® Izboljšati pogoje za življenje mladih družin 
 
Rezultat: Skupaj z društvi in javnimi zavodi glede na potrebe novih generacij 
izboljšujemo in širimo programe, storitve in infrastrukturo, ki omogočajo kakovostno 
preživljanje prostega časa, druženje, vključevanje vseh skupin občanov v skupnost in 
socialnovarstvene storitve za starejše, mlade in socialno šibkejše. 
 
Ne glede na zdravo in varno socialno okolje, ki ga nudi podeželski prostor Šenčurja, se z globalizacijo, digitalizacijo in 
demografskimi spremembami spreminjajo tudi potrebe in življenjski slog posameznih generacij. V lokalno skupnost 
se zaradi lokacije in razvojne dinamike priseljujejo iz drugih, predvsem urbanih delov Slovenije, vse več pa tudi tujci. 
Glede na to se v naslednjih letih usmerjamo na področja družbenega življenja, ki so bila doslej zapostavljena. Pri tem 
smo pozorni na posebne potrebe različnih skupin občanov: otroke in mladostnike, mlade družine, zaposlene izven 
Šenčurja, vse večje skupine starejših ter tudi novo priseljene občane in občanke.   
 
Na področju družbenih dejavnosti so občani, sodelujoči v anketi13, najslabše ocenili dostopnost storitev in prostorov za 
pomoč starejšim (2,2 od 5) in socialno šibkejšim (2,8), dostopnost stanovanj za mlade družine (2,1), dostopnost 
knjižnice (2,8) ter kulturno ponudbo v Šenčurju (3,1). Zdravstvo, šolstvo in vzgoja otrok so ustrezneje urejeni in zato tudi 
bolje ocenjeni. Občani so zadovoljni z možnostjo ukvarjanja s hobiji (3,4) in s socialnimi odnosi v lokalnem okolju (3,5). 
Kar 75 % jih pogosto ali zelo pogosto klepeta s sosedi, 62 % pa se druži s sokrajani na javnih prostorih: trgu, cerkvi, šoli 
… Medgeneracijsko pomoč in sodelovanje kot pomembno ali zelo pomembno vrednoto prepoznava 87 % občanov. 
 
Glede na ugotovitve analize in postavljene cilje so zato predvideni ukrepi za vzpostavitev medgeneracijskega središča, 
širitev pomoči na domu in namestitvenih možnosti za starejše, nadgradnjo športnega parka in vzpostavitev kulturnega 
središča. Potrebno je neprestano posodabljanje programov in storitev. V okviru možnosti Občina omogoča stanovanja 
za mlade družine, zagotavlja dostopnost do vrtca in skrbi za kakovostna otroška in športna igrišča. 
 

Kazalnik rezultata Enota Vir, leto Izhodišče 2023 2030 
K4.1. Nove skupnostne storitve Število  Občina, 2017 0 + 1 + 3 
K4.2. Novi/obnovljeni prostori za šport in kulturo Število Občina, 2017 0 +1 +2 
K4.3. Nova stanovanja za mlade družine  Število Občina, 2017 0 + 5    + 15 

 

Predvideni ukrepi: 
Ukrep 4.1 Razvoj storitev za medgeneracijsko pomoč, krepitev zdravja, varnosti in vključenosti v skupnost 
Ukrep 4.2 Podpora mladim družinam 
Ukrep 4.3 Javni prostori in raznovrstni programi za šport, kulturo in druženje v prostem času 

                                                                            
13 Spletna anketa med občani, N=135 oseb, 2016, kjer je 0 najnižja in 5 najvišja možna ocena splošnega zadovoljstva z bivanjem v Občini Šenčur. 
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Opis ukrepov 

4.4.1 Ukrep 4.1 Razvoj storitev za medgeneracijsko pomoč, krepitev zdravja, varnosti in 
vključenosti v skupnost   

 
Usmeritev: Namen ukrepa je vzpostaviti infrastrukturo in podporno lokalno okolje z raznovrstnimi storitvami za 
starejše občane in medgeneracijsko sodelovanje. Pri tem je pomembna dobra koordinacija socialnih storitev in novih 
programov, ki jih ponujajo in razvijajo različna humanitarna društva, okoliški domovi starejših, zdravstvene ustanove, 
ljudska univerza, CSD in drugi ponudniki.  
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
4.1.1. Obnova Blagnetove hiše za namene medgeneracijskega središča: i) prizidek: skupnostni prostor za 

dnevno skrb za starejše brez svojcev, druženje in preživljanje prostega časa različnih generacij (prostori za 
družabne igre, telesno vadbo, prostori za društva upokojencev, KMŠ …); ii) dvorišče: odprt prireditveni prostor; 
iii) restavriranje in prezentacija objekta kulturne dediščine (SP, 1); � 

4.1.2. Dom starejših občanov oz. vzpostavitev alternativne oblike razpršenih namestitev za 
institucionalno varstvo manjših skupin starejših oseb (npr. na opuščenih kmetijah ali podobnih objektih v 
naravnem okolju) (SP, 3); 

4.1.3. Vzpostavitev sveta za koordinacijo socialnih vsebin in programov za medgeneracijsko 
sodelovanje, krepitev zdravja in socialno vključenost: RK, CSD, DU, OŠ, KMŠ, LUK, ZP … (TP, 1); 

4.1.4. Nadgradnja obstoječih programov za podporo ranljivim ciljnim skupinam: glede na pričakovane 
nove storitve v Blagnetovi hiši, zaznane družbene spremembe in potrebe v lokalnem okolju (npr. staranje, 
krepitev zdravja in preventive občanov, vključevanje priseljenih albanskih družin, skupine s povečanim 
tveganjem revščine …) se posodobita Pravilnik za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini 
Šenčur in Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v občini Šenčur 
(TP, 1). 

 
Območje izvajanja ukrepa: celotno območje občine Šenčur, C. 
Povezani ukrepi: 4.3 Javni prostori in raznovrstni programi za šport, kulturo in druženje v prostem času 
 

4.4.2 Ukrep 4.2 Podpora mladim družinam 
 
Usmeritev: Namen ukrepa je zagotoviti prijazno okolje za ustvarjanje in življenje mladih družin v občini Šenčur. 
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
4.2.1. Omogočiti izdelavo in sprejetje izvedbenih prostorskih aktov za postopno realizacijo v OPN Šenčur 

predvidenih območij individualne stanovanjske gradnje (MP, 1); 
4.2.2. Ureditev neprofitnih občinskih stanovanj za mlade družine, prednostno v neizkoriščenih obstoječih 

objektih (cca 15 stanovanj) (P, 2); 
4.2.3. Ureditev novih in stalno posodabljanje obstoječih otroških in manjših športnih igrišč po naseljih v 

občini za zagotavljanje druženja, razvoj motorike otrok … (TP, 1); 
4.2.4. Omogočiti pogoje za vzpostavitev manjšega nadstandardnega vrtca za zahtevnejše mlade 

družine: predvidoma zasebni vrtec s programi v tujih jezikih in ekološko hrano, vrtec v gozdu, ki se prednostno 
nahaja v bližini PC, AC oz. na južnem delu občine, za zagotavljanje potreb zaposlenih družin in širjenje 
predvidene individualne gradnje na tem delu občine (MP, 3). 

 
Območje izvajanja ukrepa: celotno območje občine Šenčur, C. 
Povezani ukrepi: 4.3 Javni prostori in raznovrstni programi za šport, kulturo in druženje v prostem času 
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4.4.3 Ukrep 4.3 Javni prostori in raznovrstni programi za šport, kulturo in druženje v prostem 
času 

 
Usmeritev: Namen ukrepa je posodobiti osrednjo javno športno in kulturno infrastrukturo glede na sodobne trende 
in standarde ter z večnamenskostjo omogočiti čim širšemu krogu občanov raznovrstnejšo rekreacijo, krepitev zdravja, 
kulturno udejstvovanje in kakovostno preživljanje prostega časa. Spreminjajočim se potrebam in novim 
infrastrukturnim možnostim se sproti prilagaja sistem financiranja športa in kulture, ki se financira iz proračuna občine. 
Na področju kulture se smiselno upoštevajo tudi smernice lokalne strategije za kulturo. 
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
4.3.1. Širitev Športnega parka Šenčur: ureditev dodatnih športno rekreacijskih in parkovnih površin za potrebe 

OŠ, klubov in najširše rekreacije občanov (P, 2); 
4.3.2. Večnamenski kulturni center s knjižnico, turističnim informacijskim centrom, mladinskim 

kreativnim središčem ter večjo in manjšo dvorano: odkup obstoječega kulturnega doma, natečaj za 
zasnovo, izgradnja/prenova, opremljanje kulturnega središča (SP, 1); � 

4.3.3. Muzej Šenčur: povečati privlačnost razstav in posledično obisk; po ureditvi Blagnetove hiše preveriti 
smiselnost postavitve manjše stalne razstave o lokalni zgodovini Šenčurja (TP, 2); 

4.3.4. Program financiranja lokalne kulturne dejavnosti: pripraviti strategijo razvoja lokalne kulture in v 
skladu z novimi smernicami popraviti Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov, projektov in dejavnosti v 
občini Šenčur (TP, 1); 

4.3.5. Program financiranja športa: Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v Občini Šenčur 
uskladiti z novim Zakonom o športu ter novo infrastrukturo (TP, 1). 

 
Območje izvajanja ukrepa: celotno območje občine Šenčur, C. 
Povezani ukrepi: 4.1 Razvoj storitev za medgeneracijsko pomoč, krepitev zdravja, varnosti in vključenosti v skupnost 
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4.5 Tematsko področje 5: Ugodno okolje za podjetne   
 
Operativni cilji: 
® Zagotoviti pogoje za konkurenčni in trajnostni razvoj poslovne cone, rast 

obstoječih in nastajanje novih podjetij 
® Omogočiti konkurenčno kmetijsko dejavnost 
® Spodbuditi turizem 
 
Rezultat: Občina Šenčur nudi pozitivno in spodbudno okolje za podjetništvo, 
kmetijstvo in turizem. Poslovna cona Šenčur je ostala konkurenčni motor 
gospodarskega razvoja osrednje Gorenjske, delovnih mest, inovacij in znanja. S 
premišljeno širitvijo in trajnostno naravnanostjo poslovna cona omogoča obdržanje, 
rast in razvoj obstoječih ter pritegnitev novih podjetij. Inovacijsko naravnanost in 
razvojno sodelovanje smo prenesli v lokalna start-up podjetja, kmetijstvo in turizem. 
V osnovni šoli od malih nog sistematično vzgajamo podjetniško kulturo. 
Spodbujamo učenje vseh generacij za življenje in prihodnost. Z namakalnim 
sistemom bomo naredili pomemben razvojni korak na področju kmetijstva. 
 
Občina Šenčur je gospodarsko in razvojno uspešna občina. Svojega položaja ne želi le ohraniti, temveč okrepiti. Zato so 
znotraj tega tematskega področja predvideni ukrepi za premišljen in trajnostni, a konkurenčni razvoj poslovne cone in 
kmetijske dejavnosti ter večji zagon turizma. Prednostno vlagamo v mehke ukrepe – znanje, ideje in povezovanje – ter  
omogočamo izgradnjo ključne poslovne, širokopasovne in kmetijske infrastrukture. 78 % občanov, sodelujočih v 
anketi14, prepoznava Poslovno cono Šenčur kot pomembno ali zelo pomembno prednost občine. 50 % med njimi jih 
meni, da je širitev poslovne cone pomembna, dodatnih 15 % pa da je širitev poslovne cone zelo pomembna. Bolj 
strateški pristop k razvoju kmetijstva podpira 79 % občanov, 70 % pa jih opozarja na neizkoriščene priložnosti v turizmu. 
Pri tem občani dodajo, da je treba dvigniti kakovost in prepoznavnost najpomembnejših prireditev in spodbuditi 
naložbe v male turistične zmogljivosti. 
 

Kazalnik rezultata Enota Vir, leto Izhodišče 2023 2030 
K5.1. Širitev poslovne cone Ha  Občina, 2017 0 + 10 + 20 
K5.2. Število oseb, vključenih v različne start-upe in 
izobraževanja (cca 100/leto) 

Število Občina, 2017 0 600 1.300 

K5.3. Kmetijske površine z namakalnim sistemom Ha Občina, 2017 0 +200 +300 
K5.4. Realizirani turistični projekti (od 9) Število Občina, 2017 0 + 3    + 7 

 

Predvideni ukrepi: 
Ukrep 5.1 Razvoj poslovne cone in krepitev podjetniške sposobnosti in znanj občanov 
Ukrep 5.2 Pogoji za nadaljnji konkurenčni razvoj kmetijske dejavnosti in krepitev lokalne samooskrbe s hrano 
Ukrep 5.3 Načrtno spodbujanje razvoja in organiziranje turizma v občini 

                                                                            
14 Spletna anketa med občani, N=135 oseb, 2016, kjer je 0 najnižja in 5 najvišja možna ocena splošnega zadovoljstva z bivanjem v Občini Šenčur. 
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Opis ukrepov 

4.5.1 Ukrep 5.1 Razvoj poslovne cone in krepitev podjetniške sposobnosti in znanj občanov 
 
Usmeritev: Osrednji namen ukrepa je okrepiti image Šenčurja kot odlične lokacije za rast malih in srednjih podjetij, 
ki jo opredeljujejo sodobna poslovna cona, visokozmogljiva širokopasovna infrastruktura, kakovostni kadri in privlačno 
bivanjsko okolje. Predvidena je postopna širitev poslovne cone, pri čemer se ohrani dosedanji uspešen koncept cone 
kot poslovnega središča in lokaciije za visoko tehnološka podjetja ter zagotovi visoke okoljske oz. trajnostne standarde. 
Ponudbo in storitve poslovne cone je treba približati občanom in občankam Šenčurja, uspešna podjetja pa spodbuditi, 
da postanejo mentorji v podporo lokalnim start-upom ali učno okolje za dijake in študente iz lokalnega okolja. 
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
5.1.1. Postopna širitev Poslovne cone Šenčur (SP, 1); � 
5.1.2. Okrepiti vpetost Poslovne cone Šenčur v življenje kraja in povečati lokalne nakupe v PC: i) 

občanom preko različnih medijev bolje predstaviti ponudbo storitev in specialnih trgovin v coni, ii) dan odprtih 
vrat PC za občane Šenčurja, iii) organizirani obiski osnovnošolcev v PC, iv) okoljske in druge skupne akcije (MP, 
2); 

5.1.3. Start-up Šenčur: v sodelovanju s PC Šenčur, OŠ in KMŠ razviti program za spodbujanje ustvarjalnosti in 
podjetnosti mladih, kot npr: i) start-up podjetniška šola za OŠ, ii) start-up počitnice za dijake in študente, iii) 
praksa za dijake in študente v podjetjih v PC Šenčur, iv) razpis za start-up ideje v podporo razvoju občine (npr. 
prevozi na klic, programi za starejše, turistični programi, nove prireditve, info portal) (P, 1); 

5.1.4. Zagotoviti širokopasovno omrežje visoke zmogljivosti na območju občine in brezžični internet na 
ključnih javnih površinah/objektih v sodelovanju s komercialnimi ponudniki (SP, 1); 

5.1.5. Omogočiti sodobne neformalne programe izobraževanja mladih, odraslih in starejših: učenje tujih 
jezikov, tečaji programiranja, robotike, zelenih tehnologij, računalništva za starejše ter podobni programi, ki 
bodo pripomogli k večji konkurenčnosti vseh generacij prebivalcev, podjetij in občine v smislu potreb 
“industrije 4.0” (MP, 3). 
 

Območje izvajanja ukrepa: celotno območje občine Šenčur, C. 
Povezani ukrepi: 1.1 Okoljska infrastruktura in varovanje vodnih virov   
 

4.5.2 Ukrep 5.2 Pogoji za nadaljnji konkurenčni razvoj kmetijske dejavnosti in krepitev lokalne 
samooskrbe s hrano 

 
Usmeritev: Kmetijstvo je tradicionalna gospodarska panoga občine Šenčur. Namen ukrepa je v okviru pristojnosti 
občine omogočiti nadaljnji konkurenčni in tehnološki razvoj kmetijske dejavnosti ter s tem obdržati proizvodnjo 
lokalne hrane na območju občine. S ciljem prilagajanja klimatskim spremembam se fazno pristopi k izgradnji 
namakalnega sistema, najprej na južnem območju občine. Občinske spodbude za kmetijstvo se, če bodo to dopuščali 
predpisi, iz subvencij nakupa strojne opreme postopno preusmerijo v podporo inovacijam, diverzifikaciji pridelkov, 
proizvodov in storitev na kmetijah, lokalnemu povezovanju in vzpostavljanju skupnih organizacij, promociji in trženju 
lokalno proizvedene hrane ter večji lokalni oskrbi.  
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti:  
5.2.1. Izgradnja namakalnega sistema na južnem delu občine Šenčur: i) izdelava študij in projektov, ii) 

priprava prijave za sredstva EU EKSRP, iii) fazna izvedba glede na interes lastnikov zemljišč od Trboj in 
Prebačevega proti Vogljam in Voklemu, iv) ustanovitev organizacijske oblike uporabnikov  (SP, 1);�� 

5.2.2. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva, gozdarstva in podeželja v 
Občini Šenčur: v skladu z možnostmi EU kmetijske politike preusmeritev lokalne podpore iz spodbujanja 
nakupa osnovnih kmetijskih strojev v podporo pri: i) pridobivanju znanj, uvajanju inovacij in diverzifikaciji 
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kultur, proizvodov in storitev na kmetijah (uvajanje novih pridelkov in proizvodov z višjo stopnjo predelave 
zelenjave, jagodičevja, žit, krompirja, mleka in mesa, ogledne/učne kmetije, turizem in socialnovarstvene 
storitve na kmetijah …), ii) trženju in še zlasti promociji lokalne hrane, iii) spodbujanju sodelovanja in 
interesnega povezovanja  (npr. namakalni sistemi, melioracije, medsebojno kolobarjenje, povezovanje s 
turizmom …), iv) spodbudah za promocijo krompirja, izdelkov iz krompirja ter razvoju novih sort krompirja kot 
tradicionalnega in prepoznavnega lokalnega proizvoda Šenčurja (TP, 2); 

5.2.3. Tržnica lokalne hrane: okrepitev ponudbe lokalne hrane na sobotni vaški tržnici, vključno s promocijo in 
nadgradnjo, posebno ponudbo, vezano na letni čas, ter spodbujanjem občanov k obisku (TP, 1); 

5.2.4. Lokalna hrana v OŠ in vrtcu: spodbujanje lokalnih pridelovalcev k zagotavljanju čim večje oskrbe OŠ in vrtca 
z lokalno hrano (TP, 1). 
 

Območje izvajanja ukrepa: celotno območje občine Šenčur, C P. 
Povezani ukrepi: 1.3 Prilagajanje podnebnim spremembam in spremljanje stanja okolja 
 

4.5.3 Ukrep 5.3 Načrtno spodbujanje razvoja in organiziranje turizma v občini 
 
Usmeritev: Turizem doslej v občini ni bila prednostna dejavnost. Zaradi ugodne prometne lokacije, spremenjenih 
tržnih trendov in vpliva na lokalno potrošnjo pa turizem tudi v Šenčurju lahko predstavlja dodatno poslovno in 
zaposlitveno priložnost, možnost izrabe neizkoriščene nepremičnine ali objektov kulturne dediščine. Pri tem se kot 
priložnost kaže povečanje števila kakovostnih namestitev na podeželju (manjši penzioni, sobodajalstvo, turistične 
kmetije, eko kamp …), načrtnejša promocija obstoječe lokalne hrane, gostiln in manjših atrakcij (muzeji, domača obrt, 
poti …). V tem smislu bo občina podprla načrtnejše organiziranje ponudnikov, izboljšanje predstavitve, oblikovanje 
prepoznavnih turističnih produktov ter povezovanje s sosednjimi, bolj uveljavljenimi destinacijami. 
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
5.3.1. Organiziranje destinacije in strukturirano povezovanje turističnih ponudnikov v produkte in 

doživetja: i) opredelitev koordinatorja ponudnikov namestitev, gostiln, TD, muzejev, spremljajočih 
dejavnosti, organizatorjev dogodkov in vodenje redne koordinacije, ii) zasnova nosilnih produktov na osnovi 
obstoječe ponudbe in prepoznavnih elementov (USP), iii) povezovanje s sosednjimi destinacijami (Kranj, 
Cerklje, Preddvor, Jezersko), iv) ažuriranje spletne strani in socialnega omrežja (MP, 1); 

5.3.2. Digitalna in klasična predstavitev destinacije/produktov/ponudnikov: i) turistična spletna 
predstavitev www.visitsencur.si s socialnimi omrežji, ii) turistični zemljevid občine s kolesarskimi in peš potmi, 
atrakcijami in ponudbo, (iii) profesionalne turistične fotografije, iv) tematska promo gradiva po potrebi (P, 1); 

5.3.3. Razvoj produkta "Krompirjeva dežela": i) zasnova integralnega produkta z identiteto in blagovno 
znamko Šenčur, Krompirjeva dežela, ii) krožna transverzalna peš pot in kolesarska pot po Krompirjevi deželi, ki 
povežeta čim več zanimivih točk po omrežju kolesarskih in peš poti, iii) zasnova in izvedba Festivala krompirja, 
iv) spodbujanje razvoja izdelkov iz krompirja za prodajo (npr. ponatis knjige o krompirju z recepti, butični 
šenčurski krompir v manjših embalažah, čips …), v) krompir v šenčurske gostilne (MP, 2); 

5.3.4. Prireditve: i) koordinacija in priprava koledarja prireditev: digitalni koledar, objava v Juriju, umeščanje v 
slovenske turistične informacijske kanale, ii) selekcija in večja promocija nosilnih prireditev s turističnim 
potencialom: Pustna povorka Godlarjev, Jurjev pohod/povorka in Jurjev blagoslov konj, Kolesarska dirka za 
Veliko nagrado Šenčurja, Mednarodni simpozij umetniške keramike V-oglje, praznik krompirja, tradicionalno 
štefanovanje), iii) pomoč organizatorjem pri posodabljanju in kakovostni nadgradnji prireditev, organizaciji in 
oglaševanju nosilnih prireditev (finančna pomoč ostalih društev, ki se sofinancirajo iz proračuna), iv) razvoj in 
podpora novim, bolj sproščenim dogodkom za mlajše generacije (npr. poletni koncerti na različnih lokacijah v 
naravi) (MP, 2); 

5.3.5. Turistični informacijski center: i) po potrebi vzpostavitev občasnega (sezonskega, ob prireditvah, lahko 
tudi mobilnega v obliki e-vozila) TIC, ii) ureditev TIC/središča za obiskovalce v novem kulturnem domu (P, 3); 

5.3.6. Promocija šenčurske kulinarike: i) izbor in promocija izbrane ponudbe šenčurskih gostiln, kavarn (npr. 
štruklji, jagode, medeni izdelki, kruharna …) in tipičnih jedi (dokument J. Bogataj), ii) umeščanje 
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tradicionalnih jedi (prata/budelj, šenčurska godla, tenstan krompir) na menije lokalnih gostiln in 
modernizacija tradicionalnih jedi, iii) povezovanje gostincev z lokalnimi pridelovalci hrane (P, 3); 

5.3.7. Program za dodeljevanje občinskih spodbud za zasebne turistične naložbe in programe: v okviru 
možnosti se dolgoročno pripravi pravilnik za dodeljevanje mikro spodbud za: i) manjše kakovostne in 
specializirane namestitve (sobodajalstvo v obstoječih praznih objektih, eko kamp v zelenih conah občine, 
manjši družinski penzioni, alternativne inovativne oblike namestitve) in ii) razvoj dopolnilne ponudbe 
zasebnih muzejev, razstavišč, organizacije lokalnih doživetij dediščine in dogodkov za turiste (MP, 3); 

5.3.8. Načrtno zbiranje nesnovne dediščine in zgodb iz Občine Šenčur: zbiranje nesnovne dediščine, iskanje 
zgodb in zapisov, vključevanje v turistično ponudbo, knjižni kotički z lokalno literaturo pri ponudnikih (P, 3); 

5.3.9. Kakovostna protokolarna darila z lokalno identiteto: na določena obdobja izbrati in podpreti razvoj 
enega novega lokalnega izdelka s strani lokalnih start-upov, umetnikov, mladih talentov ali oseb s posebnimi 
potrebami. Izdelek postane protokolarno darilo leta, poslovno darilo podjetij in turistični spominek (P, 3). 

 
Območje izvajanja ukrepa: celotno območje občine Šenčur, C P. 
Povezani ukrepi: 2.1 Izgradnja kolesarskega omrežja in omrežja pešpoti; 3.1 Urejanje odprtega grajenega javnega 
prostora in varovanje kulturne dediščine; 3.2 Krajinske ureditve omrežja zelenih con; 4.3 Javni prostori in raznovrstni 
programi za šport, kulturo in druženje v prostem času 
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4.6 Tematsko področje 6: Dobro upravljanje   
 
Operativni cilji: 
® Izboljšati komuniciranje in vključevanje občanov v skupnost 
® Pospešiti digitalizacijo občine 
® Okrepiti razvojno upravljanje in povezovanje občine 
 
Rezultat: Občina Šenčur trajnostno, vključujoče in učinkovito upravlja z razvojem, 
prostorom, naravnimi in finančnimi viri ter človeškim kapitalom občine. Pri 
upravljanju je pragmatična in racionalna. Pri komuniciranju in poslovanju z občani 
vse bolj uporablja digitalna orodja. Nove kompleksnejše izzive rešuje v sodelovanju z 
občinami v regiji, predvsem s sosednjimi občinami, Kranjem in Ljubljano. Občina, 
društva, šola ali posamezniki so vključeni v različne mednarodne projekte in 
izmenjave. 
 
Občina Šenčur je v 24 letih od svoje ustanovitve leta 1994 upravičila svoj obstoj. Z učinkovitostjo v delovanju in 
odločanju ter s pragmatičnim pristopom je vzpostavila vse strukture, zagotovila kakovosten družbeni servis, dvignila 
raven komunalne in prometne infrastrukture ter se gospodarsko pozicionirala v regiji. Dosedanji koncept delovanja 
velja obdržati, hkrati pa slediti tehnološkim trendom, novim razvojnim usmeritvam te strategije in želji občanov po 
večjem vključevanju v lokalno skupnost.  
 
Slednjo so občani ocenili15 s povprečno oceno 2,7 od 5 pri vprašanju o stopnji zadovoljstva glede možnosti vključevanja 
v lokalni razvoj in odločanje. 73 % občanov si želi tudi izboljšave obveščanja o lokalnem dogajanju in prireditvah. 
Različne pobude za večjo dostopnost do informacij o dogodkih v občini so bile izražene tudi na delavnicah.  
 
V ta namen se ukrepi tega področja usmerjajo v nadgradnjo komuniciranja in poslovanja z občani, večjo digitalizacijo 
delovanja občine, okrepitev učinkovitosti nadzora nad izvajanjem odlokov in porabo proračunskih sredstev. Posebna 
pozornost se nameni pridobivanju dodatnega znanja iz širšega okolja in aktivnostim za uresničevanje vizije in ciljev te 
strategije. Pomembno je, da strategijo razumejo, sprejmejo in uresničujejo vsi ključni deležniki, zato področje Dobro 
upravljanje predstavlja presečno in podporno temo ostalim tematskim področjem. 
 

Kazalnik rezultata Enota Vir, leto Izhodišče 2023 2030 
K6.1. Občani, ki sodelujejo v komunikacijskem 
omrežju občine (15%) 

Število Občina, 2017 0 + 800 + 1200 

K6.2. Digitalizirane občinske storitve Število Občina, 2017 1 (PISO) 2 4 
K6.3. Projekti s tujimi partnerji, univerzo ali RR Število Občina, 2017 0 +2 +6 

 

Predvideni ukrepi: 
Ukrep 6.1 Uporaba novih tehnologij za izboljšanje komuniciranja in poslovanja z občani, podjetji in investitorji 
Ukrep 6.2. Upravljanje razvoja, prostora in premoženja občine v skladu z vizijo in cilji strategije 

                                                                            
15 Spletna anketa med občani, N=135 oseb, 2016, kjer je 0 najnižja in 5 najvišja možna ocena splošnega zadovoljstva z bivanjem v Občini Šenčur. 



Strategija trajnostnega razvoja Občine Šenčur 2030  43 

Opis ukrepov 

4.6.1 Ukrep 6.1 Uporaba novih tehnologij za izboljšanje komuniciranja in poslovanja z občani, 
podjetji in investitorji 

 
Usmeritev: Z vse večjo razširjenostjo interneta in mobilnih naprav ter hitrejšim tokom dogajanj je poleg uveljavljenih 
načinov obveščanja (Občinski časopis Jurij) v občini treba vpeljati nove, bolj odzivne in fleksibilne oblike, ki poleg 
informiranja omogočajo tudi večstransko komunikacijo z in med občani. Sočasno nove tehnologije omogočajo večjo 
digitalizacijo občine, zato bo občina na področjih, kjer je zaradi obsega to racionalno, pristopila k uvajanju e-storitev. 
Digitalizacijo se spodbuja tudi v občinskih javnih zavodih in podjetjih. 
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
6.1.1. Načrt komuniciranja in predstavljanja občine in njene razvojne vizije navzven proti različnim ciljnim 

skupinam (investitorji, občani, turisti …) (MP, 1); 
6.1.2. Nadgradnja spletnega komuniciranja z uvedbo komunikacijske platforme za ažurno informiranje in 

večstransko komuniciranje z občani ter postavitev digitalnih zaslonov na ključnih javnih mestih (SP, 1); � 
6.1.3. e-Občina: digitalizacija storitev občine, javnih zavodov in podjetij v segmentih, kjer je to upravičeno (MP, 2); 
6.1.4. Opremljanje OŠ z digitalnimi in multimedijskimi tehnologijami in opremo (P, 2). 

 
Območje izvajanja ukrepa: celotno območje občine Šenčur, C P. 
Povezani ukrepi: vsi predhodni 
 

4.6.2 Ukrep 6.2 Upravljanje razvoja, prostora in premoženja občine v skladu z vizijo in cilji 
strategije 

 
Usmeritev: Strategija prinaša nekaj novih usmeritev in projektov, ki zahtevajo drugačne pristope, več sodelovanja in 
usklajevanja znotraj občine ter hkrati vstopanja v mednarodno okolje. V ta namen ukrep predstavlja usmeritve za 
učinkovitejše delovanje, dvig kompetenc, baze znanja in večjo odzivnost občine na priložnosti v zunanjem okolju. 
 
Predvideni okvirni projekti in aktivnosti: 
6.2.1. Okrepiti prisotnost medobčinske inšpekcijske službe na kritičnih področjih: odlaganje gradbenih 

odpadkov v gozdovih, čiščenje lokalnih cest, sprehajanje psov ... (TP, 1); 
6.2.2. Tekoče usposabljanje in krepitev kompetenc občinske uprave in teles občine za nove teme, 

koncepte delovanja, delo z ljudmi in zakonodajne rešitve (TP, 1); 
6.2.3. Povečati nadzor nad učinkovitostjo porabe proračunskih sredstev, še posebej subvencij za 

izvajanje različnih programov (TP, 1); 
6.2.4. Priprava investicijskih in neinvesticijskih projektov te strategije za pridobitev dodatnih sredstev EU, RS 

in razvojnih bank, vstopanje občine tudi v čezmejne in transnacionalne EU projekte (TP, 1); 
6.2.5. Priprava OPN in strokovnih podlag za dolgoročno strateško in trajnostno načrtovanje prostora (TP, 1); 
6.2.6. Nadaljnje aktivno razvojno, projektno in organizacijsko sodelovanje občine s sosednjimi 

občinami, Kranjem, Ljubljano in institucijami Gorenjske regije (TP, 1); 
6.2.7. Pospešitev mednarodnega sodelovanja občine in mednarodne mobilnosti društev, OŠ, učencev, 

učiteljev in posameznikov (TP, 2); 
6.2.8. Šenčur kot testno okolje za projekte, raziskave in terensko delo različnih fakultet, raziskovalnih 

institucij in tudi višjih in srednjih šol iz regije: pospešiti sodelovanje pri temah iz te strategije (MP, 2); 
6.2.9. Spodbujanje akcij občanov, ki združujejo ljudi, krepijo pripadnost občini oz. vasi in pospešujejo 

povezovanje med različnimi kraji v občini (npr. srečanje starih Lučancev, Voglje stari–mladi …) (MP, 2). 
 
Območje izvajanja ukrepa: celotno območje občine Šenčur, C P.   Povezani ukrepi: vsi predhodni 
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5 Okvir za izvajanje in spremljanje  
5.1 Organizacijski okvir  
 
Sprejetje in spreminjanje strategije 
Strategijo trajnostnega razvoja Občine Šenčur 2030 sprejme Občinski svet Občine Šenčur. Ob koncu posameznega 
mandata župana se izdela vmesna ocena s poročilom o izvajanju strategije, z novim mandatom župana pa se lahko 
predlaga morebitna novelacija strategije. Novelacijo strategije sprejme Občinski svet. 

 
Izvedbeni načrt  
V pomoč izvajanju se pripravi Izvedbeni načrt, ki je ločen operativen dokument. V izvedbenem načrtu so našteti 
indikativni projekti. Opredeljena je njihova stopnja prioritete in predlagani potencialni viri financiranja.  
 
Strategija in izvedbeni načrt predstavljata okvir za pripravo vsakoletnega proračuna in načrta razvojnih programov, 
preko katerih se strategija operativno izvaja.  
 
Usmeritve te strategije se upoštevajo tudi pri spreminjanju oziroma pripravi novih prostorskih aktov občine ter 
razvojnih programov in strategij za posamezna delovna področja. 
 
Odgovornost za izvajanje in spremljanje strategije 
Za izvajanje strategije je zadolžen župan z občinsko upravo ter javnimi zavodi oz. podjetji, katerih ustanoviteljica je 
Občina Šenčur. V okviru občinske uprave se za vsako prednostno tematsko področje določi odgovorna strokovna oseba. 
 
Operativno je za spremljanje izvajanja zadolžen koordinator strategije. Osnovo za spremljanje uresničevanja 
predstavljajo cilji in kazalniki, opredeljeni po tematskih področjih, in izvedbeni načrt. Izvedbeni načrt zapade  
tekočemu ažuriranju in nadgradnji s strani občinske uprave. 
 

5.2 Finančni okvir 
 

Vrednost izvajanja ukrepov celotne strategije je ocenjena na 35 mio EUR v stalnih cenah. Vrednost posameznih 
danes poznanih projektov in aktivnosti je indikativno ocenjena na osnovi izkušenj s primerljivimi projekti. V primerih, 
kjer je že pripravljena podrobnejša dokumentacija, so povzete predračunske cene. 

Finančno se bo strategija izvajala preko umeščanja aktivnosti in projektov v vsakokratni NRP proračuna Občine Šenčur.   
 
Projekti so razdeljeni na razvojne aktivnosti, ki se praviloma financirajo iz razvojno investicijskega dela proračuna 
občine, in aktivnosti, ki so že danes financirane iz tekoče porabe proračuna občine , a so predlagane le za nadgradnjo 
ali preoblikovanje. Posebej so označeni projekti, ki se financirajo iz javno-zasebnega partnerstva oziroma zasebnih 
virov: širokopasovno omrežje, poslovna cona, dom starejših občanov, zasebni vrtec … 
 
Okvirni projekti in aktivnosti so opredeljeni glede na stopnjo pomembnosti s prioriteto od 1 do 3, pri čemer pomeni 
prioriteta: 
 
® 1 – prednostni projekt/aktivnost, ki je nujen za doseganje ciljev strategije in tematskega področja,  
® 2 – pomemben projekt/aktivnost, za katerega se intenzivno iščejo viri financiranja izven proračuna občine, sicer se 

izvaja fazno in v obsegu, ki ga omogočajo finančni viri, 
® 3 – manj pomemben projekt, katerega izvedba se lahko odloži, če zanj niso zagotovljeni viri financiranja. 
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V tabeli 4 je prikazana struktura ocenjene vrednosti projektov po prednostnih tematskih področjih, stopnji prioritete in 
tipu projekta. 
 

Tabela 4 Ocenjena indikativna vrednost strategije po tematskih področjih 

Tematsko področje Okvirna vrednost   Viri financiranja Delež 
    v EUR Občina EU, RS, drugi Zasebni   
P1. VAROVANJE OKOLJA  10.516.445   5.368.841   5.147.604   -    30% 
P2. VARNA IN TRAJNOSTNA MOBILNOST  8.758.800   7.477.300   1.281.500    25% 
P3. KAKOVOSTEN ODPRT PROSTOR  2.270.000   1.673.000   597.000   -    6% 
P5. UGODNO OKOLJE ZA PODJETNE  9.359.000   1.117.000   2.242.000   6.000.000  27% 
P6. UPRAVLJANJE IN SODELOVANJE  907.500   875.000   32.500   -    3% 
SKUPAJ  35.103.310   18.693.706   8.849.604   7.560.000   100% 

      
Skupaj Prioriteta 1  25.008.310   11.708.206   7.300.104   6.000.000   
Skupaj Prioriteta 2  6.115.500   4.947.000   1.168.500   -     
Skupaj Prioriteta 3  3.979.500   2.038.500   381.000   1.560.000   
 
 

 
 
Slika 16 Ocenjena finančna struktura strategije po tematskih področjih 
 
Potencialni viri financiranja za izvedbo strategije so: 
® lastna sredstva proračuna Občine Šenčur (cca 2–2,5 mio EUR razvojno investicijskih sredstev letno), 
® razvojna sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin (predpostavljamo najmanj ohranitev trenutne letne 

višine sredstev, tj. 36.634 EUR nepovratnih in 54.951 EUR povratnih virov / leto še nadaljnjih 13 let),  
® sredstva sofinanciranja s strani programov EU in RS v višini 1.385.584,88 EUR; Dogovor za razvoj regij, okvirna 

indikativna razdelitev po občinah za Kanalizacijo jug in CČN Trboje (BSC, julij 2017), 
® sredstva zasebnih vlagateljev. 
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Glede na predhodno oceno finančne izvedljivosti lahko ocenimo, da je ob teh predpostavkah izvedba strategije 
izvedljiva. Če načrtovane predpostavke in viri ne bodo doseženi, bo treba: 
 
® podaljšati obdobje izvajanja strategije, 
® opustiti nekatere razvojno manj pomembne projekte, 
® pridobiti zasebne izvajalce – JZP, kjer je to upravičeno in smiselno, 
® prilagoditi in racionalizirati projekte ter ustrezno novelirati strategijo. 
 

5.3 Analiza tveganj 
 
Izvajanje Strategije trajnostnega razvoja Občine Šenčur 2030 bo skozi dolgo časovno obdobje podvrženo številnim 
dejavnikom tveganja, tako znotraj ustroja Občine kakor tudi zunanjim vplivom. V nadaljevanju opredeljujemo ključne 
dejavnike tveganja in možne odzive Občine Šenčur na zmanjšanje tveganj ali preprečitev njihovega nastanka. 
Dejavniki tveganja temeljijo na predvidevanih objektivnih tveganjih, na katera v času načrtovanja Občina Šenčur ne 
more vplivati. Posamezne dejavnike tveganja smo ocenili glede na možnost pojavljanja po naslednji metodologiji: 
 
- ocena verjetnosti dogodka (VD) v razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja), 
- ocena posledic (OP) v razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja), 
- skupna ocena tveganja oz. skupna ocena kritičnega dejavnika uspeh: SOT = VD x OP. 
 
Skupna ocena tveganja za izvedbo strategije je 67 od 175 točk, kar pomeni srednjo stopnjo tveganja za uresničevanje 
strategije. Za zmanjšanje tveganj bo treba največjo pozornost posvečati dejavnikom tveganja, katerih skupna ocena 
presega 10 točk: zniževanje razvojnega potenciala investicijskega dela proračuna in odvisnost od politike države. 
 
Tabela 5 Analiza tveganj 
Tveganja Ukrepi za zmanjšanje tveganja VD OP SOT 
Zniževanje razvojnega oziroma 
investicijskega dela proračuna (npr. 
zmanjšanje primerne porabe s strani 
Ministrstva za finance, povečevanje 
nalog občine in s tem pritisk na rast 
tekoče porabe, zmanjševanje izvirnih 
prihodkov …). 

- Optimizacija proračuna in tekoče porabe; 
- Proaktivno pridobivanje dodatnih virov;  
- Iskanje alternativnih modelov financiranja (npr. 

večje vključevanje zasebnega sektorja ...); 
- Sprememba strategije: izvedba ukrepov 1 in 2. 

3 5 15 

Pomanjkanje usposobljenih kadrov 
v lokalnem okolju za prevzemanje 
vodenja novih ukrepov, predvsem na 
področju medgeneracijskega centra, 
povezovanja v turizmu, spodbujanja 
inovativnosti in start-upov ter 
spodbujanja trajnostne mobilnosti. 

- Usposabljanje zainteresiranih strokovnih 
delavcev občinske uprave ali obstoječih javnih 
zavodov ali društev; 

- Spodbuditev katerega od mladih/start-upov za 
prevzem koordinacijskih vlog; 

- Večja pomoč s strani razvojnih agencij; 
- Vključevanje prostovoljcev – občanov; 
- Najem zunanjih strokovnjakov. 

2 2 4 

Spreminjanje razvojnih prioritet s 
strani vsakokratnega vodstva 
občine. 

- Tesno sodelovanje občinskih svetnikov v procesu 
priprave, sprejemanja in izvajanja strategije. 

2 4 8 

Operativni program za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020 in Program 
razvoja podeželja RS 2014–2020 v 
celoti ne podpirata investicijskih 

- Kombinacija naložb (komunalna infrastruktura 
+ ceste); 

- Projektno sodelovanje s sosednjimi občinami;  
- Preusmeritev v neinvesticijske projekte; 
- Bolj odprto in inovativno razmišljanje pri zasnovi 

3 3 9 
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Tveganja Ukrepi za zmanjšanje tveganja VD OP SOT 
potreb Občine Šenčur 
(neupravičenost naložb na področju 
kulturne dediščine, rekonstrukcije cest, 
športne infrastrukture …) 

projektov. 
 

Odvisnost od politike in programov 
države (razpis koncesij za domove za 
starejše, omejujoči predpisi za podporo 
kmetijski dejavnosti, zavlačevanje z 
gradnjami državnih cest Britof–
Hotemaže, Brnik–Kranj …) 

- Pritisk na resorna ministrstva; 
- Neprestano sledenje spremembam posameznih 

sektorskih politik in spremljanje priprave 
državnega proračuna. 

4 4 16 

Nadaljnje priselitve tujcev  
(nastajanje konfliktov, težave pri 
sprejemanju v majhnem vaškem okolju, 
težave pri komunikaciji …) 

- Senzibilizacija lokalnega okolja; 
- Razvoj posebnih programov za vključevanje v 

skupnost; 
- Okrepljeno delo humanitarnih društev, OŠ. 

4 2 8 

Čas – dolgoročen načrt:  
Strategija velja 13 let. Za tako dolgo 
obdobje je načrtovanje tvegano. 

- Tekoče spremljanje in usmerjanje strategije; 
- Kakovostna in premišljena zasnova izvedbenih 

projektov; 
- Doseganje sinergij med projekti; 
- Dopolnjevanje seznama projektov; 
- Novelacija strategije. 

2 2 4 

Skupaj 67/175 
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18. Regionalni razvojni program Gorenjske 2014–2020, BSC Kranj, Regionalna razvojna agencija Gorenjske, 3. 6. 
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7 Priloge 
 

7.1 Razvojni kazalniki občine Šenčur 
 

Kazalnik Občina Gorenjska Slovenija Primerjava Šenčur 
 Šenčur   Trend na SLO 
Površina v km2 H2_2016 40,3 2.137 20.273   

Število naselij H2_2016 12 468 6.036   

Število hišnih številk H2_2016 2.412 49.760 552.063    

Demografija  
  

  

Število prebivalcev H2_2000 8.301 196.716 1.990.272   

Število prebivalcev H2_2008 8.177 200.952 2.022.629   

Število prebivalcev H2_2015 8.543 203.800 2.063.077   

Število prebivalcev H2_2016 (4,2 % Gorenjske) 8.585 203.654 2.064.241 ä  

Absolutna sprememba 2016 – 2000 284 6.938 73.969 ä  

Absolutna sprememba 2016 – 2008 408 2.702 41.612 ä  

Indeks 2016/2000 103,34 103,5 103,7 ä à 

Indeks 2016/2008 104,99 101,3 102,1 ä ä 

Skupni prirast na 1.000 prebivalcev, 2016 -2,6 -0,1 0,8 æ æ 

Naravni prirast na 1.000 prebivalcev, 2016 3,8 1,6 0,3 ä ä 

Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev, 2016 -6,4 -1,8 0,5 æ æ 

Gostota poselitve, število prebivalcev/km2, H2_2016 213,03 95,3 101,8  æ 

Število žensk, H2_2016 4.271 102.773 1.040.369   

Delež ženskega prebivalstva, H2_2016 49,8 % 50,5 % 50,4 %   

Delež prebivalcev 0–14 let, H2_2016 17,4 % 15,8 % 14,9 % ä ä 

Delež prebivalcev 15–64 let, H2_2016 66,4 % 65,3 % 66,4 % ä à 

Delež prebivalcev 65 in več let, H2_2016 16,2 % 18,9 % 18,7 % ä æ 

Delež prebivalcev 80 in več let, H2_2016 (369) 4,3 % 5,2 % 5,0 % ä æ 

Povprečna starost, H2_2000 36,9 38,1 38,8  æ 

Povprečna starost, H2_2008 38,7 40,6 41,1  æ 

Povprečna starost, H2_2016 40,5 42,5 42,9 ä æ 

Indeks staranja, H2_2008 81,2 108,9 117,1 ä æ 

Indeks staranja, H2_2016 93,6 119,3 125,4 ä æ 

Število gospodinjstev, 2015 2.991 77.253 820.541   

Povprečna velikost gospodinjstva, 2015 2,9 2,6 2,5  ä 

Povprečno število otrok v družinah z otroki, 2015 1,7 1,63 1,56  ä 

Zaposlovanje in delovna mesta  
  

  

Delovno aktivno prebivalstvo (po prebivališču), 2008 3.615 86.528 880.252   

Delovno aktivno prebivalstvo (po prebivališču), 2016 3.675 84.531 824.485 ä ä 

Delovno aktivno prebivalstvo (po sedežu dela), 2008 2.058 73.839 880.252   

Delovno aktivno prebivalstvo (po sedežu dela), 2016 2.538 71.017 824.485 ä ä 

Delovno aktivno prebivalstvo po sedežu dela/delovno aktivno prebivalstvo 
po prebivališču, 2008 56,9 % 85,3 % 100 % 

 æ 
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Kazalnik Občina Gorenjska Slovenija Primerjava Šenčur 
 Šenčur   Trend na SLO 
Delovno aktivno prebivalstvo po sedežu dela/delovno aktivno prebivalstvo 
po prebivališču, 2016 69,0 % 84,0 % 100 % 

ä æ 

Samozaposlene osebe brez kmetov, 2008 228 5.166 55.442   

Samozaposlene osebe brez kmetov, 2016 324 7.242 68.654 ä ä 

Število samozaposlenih na 1.000 delovno aktivnih 88,2 98,1 80,0  ä 

Registrirane brezposelne osebe, 2008 137 3.945 63.216   

Registrirane brezposelne osebe, 2016 239 6.920 103.152 æ  

Registrirane brezposelne osebe, julij 2017 206 5.597 84.674 æ  

Indeks registrirano brezposelnih, julij 2017/2016 86 80,1 82  æ 

Stopnja registrirane brezposelnosti, 2008 3,8 4,4 6,7   

Stopnja registrirane brezposelnosti, 2016 6,1 7,6 11,2 æ æ 

Število delovnih mest (brez kmetov), 2000  1.222 - 769.276   

Število delovnih mest (brez kmetov), 2008, Gorenjska 2009 1.940 69.162 847.067   

Število delovnih mest (brez kmetov), 2016 2.439 69.590 806.765 ä  

Indeks števila delovnih mest 2016/2000 199,6 - 104,9 ä ä 

Indeks števila delovnih mest 2016/2008 125,7 100,6 95,2 ä ä 

% visoko izobraženih delovno aktivnih prebivalcev po prebivališču, 2008 25,3 % 23,4 % 22,7 %   

% delovno akt. prebivalcev po prebivališču z OŠ izobrazbo ali manj, 2008 15,9 % 19,1 % 19,6 %   

% visoko izobraženih delovno aktivnih prebivalcev po prebivališču, 2016 31,3 % 33,3 % 33,4 % ä æ 

% delovno akt. prebivalcev po prebivališču z OŠ izobrazbo ali manj, 2016 9,1 % 10,2 % 9,7 % æ æ 

Gospodarstvo in ekonomski kazalniki      

Število podjetij16, 2008 612 14.531 152.541   

Število podjetij, 2015 866 18.994 191.863 ä  

Število podjetij/1.000 prebivalcev, 2015 101,2 93,2 93  ä 

Prihodek podjetij v 000, 2008 288.040 7.185.299 95.786.283   

Prihodek podjetij v 000, 2015  273.062 6.822.608 95.298.760   

Indeks 2015/2008 94,8 95,9 99,5 æ æ 

Število oseb, ki delajo v podjetjih, 2008 1.969 71.699 881.598   

Število oseb, ki delajo v podjetjih, 2015 (op. manjša podjetja) 2.434 68.955 837.454 à  

Število oseb, ki delajo/podjetje v občini, 2008 3,2 4,9 5,8 æ æ 

Število oseb, ki delajo/podjetje v občini, 2015 2,8 3,6 4,4 æ æ 

Število gospodarskih družb s sedežem v občini, 2016, AJPES 318 5.590 65.603   

Število zaposlenih v gospodarskih družbah s sedežem v občini, 2016, 
AJPES 1.442 41.311 459.463 

  

Dodana vrednost/zaposlenega v gospodarskih družbah v EUR, 2015, AJPES 46.284 40.409 
 

41.124 
 ä 

Dodana vrednost/zaposlenega v gospodarskih družbah v EUR, 2016, AJPES 47.765  42.235 42.094 ä ä 

Povprečna neto plača v EUR, 2008 878,79 880,64 899,80   

Povprečna neto plača v EUR, 2016 1.014,19 1.024,92 1.030,16 ä æ 

Indeks na Slovenijo, 2016 98,5 98,1 100,0 æ æ 

Povprečna osnova za dohodnino 2010–2013 v EUR 8.764 - Max 11.450  ä 

                                                                            
16 Podatek se nanaša na vse subjekte, registrirane kot pravna ali fizična oseba, ki v opazovanem obdobju izkazujejo prihodek ali zaposlene osebe. 
Med podjetja so všteti tudi zavodi in podobne organizacije. 
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Kazalnik Občina Gorenjska Slovenija Primerjava Šenčur 
 Šenčur   Trend na SLO 

Min. 4.653 

Mesto po koeficientu razvitosti občin, 2015 12 - 212  ä 

Turizem  
  

  

Število vseh ležišč, 2008 187 23.903 110.248   

Število vseh ležišč, 2016 68 28.643 130.355 æ  

Indeks 2015/2008 36,3 119,8 118,2  æ 

Prihodi turistov, 2008 2.082 585.256 3.083.713   

Prihodi turistov, 2015 2.983 830.900 3.927.530   

Prihodi turistov, 2016 (Šenčur: 93 % tujih, 0,3 % Gorenjske, Jezersko 
4.759, Preddvor 6.290, Cerklje 33.841, Kranj 58.463) 3.228 946.194 4.317.504 

  

Indeks števila turistov 2016/2008 155,0 161,7 140 ä ä 

Indeks števila turistov 2016/2015 108,2 113,9 109,9 ä  

Prenočitve turistov, 2008 6.479 1.599.633 9.314.038   

Prenočitve turistov, 2015 4.720 1.984.869 10.341.699 æ  

Prenočitve turistov, 2016 5.285 2.224.930 11.179.879 ä  

Indeks nočitev 2016/2008 81,6 139,1 120,0 æ æ 

Indeks nočitev 2016/2015 112,0 112,1 108,1 ä ä 

Dolžina bivanja v številu dni, 2008 3,1 2,7 3,0   

Dolžina bivanja v številu dni, 2016 1,64 2,35 2,59 æ æ 

Obseg prihodkov od turistične takse v EUR, 2015, Občina Šenčur    4.559,27 - - -  

Obseg prihodkov od turistične takse v EUR, 2016, Občina Šenčur    9.255,74 - - ä  

Obseg prihodkov od turistične takse v EUR, jan.–sept. 2017, Občina Šenčur    11.245,26 - - ä  

Kmetijstvo17      

Število kmetijskih gospodarstev, 2000 267 5.040 86.467   

Število kmetijskih gospodarstev, 2010 211 4.476 74.646 æ  

Indeks števila kmetijskih gospodarstev 2010/2000 79,0 88,8 85,3  æ 

Ekonomska velikost (v 1.000 EUR), 2010 8.345 67.728 913.194   

Ekonomska velikost kmetije/kmetijskega gospodarstva (v EUR), 2010 39.549,76 15.131,36 12.233,66  ä 

Površina kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo (v ha), 
2000 7,7 6,6 5,6 

  

Površina kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo (v ha), 
2010 7,7 7,0 6,4 

à ä 

Delež površine njiv glede na kmetijsko zemljišče v uporabi (v %), 2000 34,2 22,0 35,1   

Delež površine njiv glede na kmetijsko zemljišče v uporabi (v %), 2010 54,3 26,8 35,9 ä ä 

Površina kmetijskih zemljišč v uporabi na 1.000 prebivalcev (v ha), 2000 249 170 244   

Površina kmetijskih zemljišč v uporabi na 1.000 prebivalcev (v ha), 2010 450 155 232 ä ä 

Število glav velike živine na kmetijsko gospodarstvo, 2000 11,5 7,9 5,4   

Število glav velike živine na kmetijsko gospodarstvo, 2010 17,3 8,8 5,6 ä ä 

Delež kmetijskih gospodarstev, ki redijo živino, 2000 91,8 96,3 89,6   

Delež kmetijskih gospodarstev, ki redijo živino, 2010 76,8 85,8 78,6 æ æ 

Število samozaposlenih kmetov, 2008 121 1.877 33.953   

                                                                            
17 Podatki za kmetijstvo so na voljo le na podlagi popisov kmetij, ki so bili izvedeni leta 2000 in leta 2010. 
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Kazalnik Občina Gorenjska Slovenija Primerjava Šenčur 
 Šenčur   Trend na SLO 
Število samozaposlenih kmetov, 2016 98 1.419 18.030 æ  

Absolutna sprememba 2015–2008 -23/-12 % -458/-32 % -15.923/-46 % æ æ 

Ekološke kmetije v kontroli, MKGP, 2016 1 (preveriti) - 3.518 (5 %)   

Število traktorjev, 2001 355 5.006 66.095   

Število traktorjev, 2008 420 5.952 84.316 ä  

Število traktorjev, 2016 499 7.466 109.058 ä  

Število traktorjev/kmetijsko gospodarstvo, 2016 2,36 1,67 1,46  ä 

Vzgoja in izobraževanje  
  

  

Delež otrok, vključenih v vrtce po stalnem prebivališču, 2008 64,3 63,5 70,2   

Delež otrok, vključenih v vrtce po stalnem prebivališču, skupaj, 2015 71,1 72,8 77,7  æ 

Delež otrok, vključenih v vrtce po stalnem prebivališču, 1. st. obd. 2015 42,4 47,5 57,3  æ 

Delež otrok, vključenih v vrtce po stalnem prebivališču, 2. st. obd. 2015 89,9 90,3 90,5  æ 

Število učencev na osnovno šolo/2008 176 237 205   

Število učencev na osnovno šolo/2015 192 241 213 ä æ 

Število dijakov/1.000 prebivalcev, 2008 40 45 43   

Število dijakov/1.000 prebivalcev, 2015 46 38 36 ä ä 

Število študentov visokošolskega izobraževanja, 2008 488 11.674 114.391   

Število študentov visokošolskega izobraževanja, 2015 364 8.038 80.798 æ  

Število študentov/1.000 prebivalcev, 2008 59,7 58,1 56,6   

Število študentov/1.000 prebivalcev, 2015 43 58 56 æ æ 

Število diplomantov/1.000 prebivalcev, 2008 8,61 8,42 8,47   

Število diplomantov/1.000 prebivalcev, 2015 8,62 8,65 9,03 à æ 

Šport, kultura in društvena dejavnost      

Število društev, register društev MNZ, januar 2017 89 - 23.839   

Število pokritih/nepokritih športnih objektov, Šport v številkah od leta 2009 
do 2013, podatki na dan 30. 7. 2014 5/6 

132/ 
234 

1.054/ 
1.931 

  

Površina pokritih/nepokritih vadbenih prostorov v m2, Šport v številkah od 
leta 2009 do 2013, podatki na dan 30. 7. 2014 

3.591/ 
46.587 

75.577/ 
773.493 

603.948/ 
5.380.059 

  

Površina pokritih/nepokritih vadbenih prostorov v m2/1.000 prebivalcev, 
Šport v številkah leta 2013 424/5.498 371/ 3.794 293/2.903 

 ä 

Aktivni člani Krajevne knjižnice Šenčur, 2011 1.490     

Aktivni člani Krajevne knjižnice Šenčur, 2016 1.596    ä  

Število obiskovalcev knjižnice, 2011 15.879     

Število obiskovalcev knjižnice, 2016 16.355   ä  

Število izposojenih enot knjižničnega gradiva, 2011 52.404     

Število izposojenih enot knjižničnega gradiva, 2015 51.593   æ  

Obisk v muzeju Šenčur, Podatek Občina Šenčur, 2011 846     

Obisk v muzeju Šenčur, Podatek Občina Šenčur, 2016 789   æ  

Število objektov javne kulturne infrastrukture, 2017 11     

Socialno varstvo      

Število oskrbovancev v domovih institucionalnega varstva za starejše/1.000 
prebivalcev, 2015  np 9,3 9,9 
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Kazalnik Občina Gorenjska Slovenija Primerjava Šenčur 
 Šenčur   Trend na SLO 
Število uporabnikov pomoči na domu (PND) na dan 31. 12. 2015, Izvajanje 
pomoči na domu v letu 2015, Inštitut RS za socialno varstvo 18 (22)18 593 6.888 

  

Delež ciljne populacije starejših od 65 let, vključenih v PND 1,3 - 1,7   

Število obsojenih polnoletnih in mladoletnih/1.000 prebivalcev, 2008  0,9 (7 os.) 3,1 4,6   

Število obsojenih polnoletnih in mladoletnih/1.000 prebivalcev, 2015 0,8 (7 os.) 1,8 3,1 à æ 

Občutek varnosti (hoditi ponoči po ulicah naselja, kjer prebivam), 
povprečna ocena 1–5, Anketa med občani, 2016 3,6 - - 

  

Izbrani kazalniki zdravja19 in zdravstvenega varstva      

Število prebivalcev/priznanega nosilca splošne in družinske medicine, ZZZS 
Kranj, april 2017; podatek za Šenčur je povprečje za sept. 2017 (Vir: 
zdravnik 1 – 1.510, zdravnik 2 – 1.810) 1.660 1.90620 1.928 

  

Število pacientov/zobozdravnika v javni zdravstveni mreži, 2017 2000 np np   

Bolniška odsotnost delovno aktivnih v koledarskih dnevih/leto, NIJZ, 2017 10,6 12,1 14,5  æ 

Odzivnost občanov na preventivni Program Svit, NIJZ, 2017 68 % 62 % 59,7 %  ä 

Presejanost v programu Zora, NIJZ, 2017 71,7 % 71,1 % 71,5 %  à 

Telesni fitnes otrok, indeks, NIJZ, 2017 50,1 50,8 50,0  à 

Prekomerna prehranjenost otrok, NIJZ, 2017 19,4 % 20,5 % 23,9 %  æ 

Poškodovani v transportnih nezgodah/1.000 prebivalcev, NIJZ, 2017 2,1 1,8 1,6  æ 

Prejemniki zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka/100 preb., NIJZ, 2017 22,5 22,0 23,5  æ 

Stanovanja      

Število stanovanj, 2011  2.732 78.814 844.656   

Število stanovanj, 2015 2.721 79.065 845.415 æ æ 

Delež naseljenih stanovanj, 2011 87 % 82 % 79 %   

Delež naseljenih stanovanj, 2015 (311 nenaseljenih) 88,6 % 82 % 79,8 % ä ä 

Število stanovanj/1.000 prebivalcev, 2011 321,8 387,4 412,0   

Število stanovanj/1.000 prebivalcev, 2015 318,0 388,0 410,0 æ æ 

Povprečna uporabna površina stanovanja v m2, 2011 99,4 84,7 79,6 ä  

Povprečna uporabna površina stanovanja v m2, 2015 102,5 89,5 84,3 ä ä 

Delež novih stanovanj, grajenih po letu 2005  9,4 % 6,8 % 6,9 %  ä 

Število stanovanj v lasti Občine Šenčur, 2017 15 - -   

Promet  
  

  

Dolžina javnih cest v km, 2008 122,9 3.300,1 38.873,0   

Dolžina javnih cest v km, 2012 135,3 3.200,6 38.985,7 ä  

Od tega dolžina občinskih cest v km, 2008 104,6 2.705,9 32.219,2   

Od tega dolžina občinskih cest v km, 2012 117,0 2.606,7 32.247,8 ä  

Od tega lokalne ceste v km, 2008 38,6 855,4 11.471,7   

Od tega lokalne ceste v km, 2012 43,5 830,4 11.403,4 ä  

Od tega javne poti v km, 2008 53,3 1.598,7 18.328,3   

Od tega javne poti v km, 2012 60,7 1.602,2 18.680,3 ä  

                                                                            
18 Podatek Občina Šenčur za leto 2016. 
19 Izbrani kazalniki iz publikacije Kazalniki zdravja v občini Šenčur, Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017, 
http://obcine.nijz.si/Dokumenti/pdf/2017/obcine/117.pdf. 
20 Izhodiščni podatki ZZZS Kranj za Slovenijo in Gorenjsko ter lastni preračuni na število prebivalcev. 
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Kazalnik Občina Gorenjska Slovenija Primerjava Šenčur 
 Šenčur   Trend na SLO 

Od tega poti za kolesarje v km, 2008 0,0 16,4 55,2   

Od tega poti za kolesarje v km, 2012 - 29,8 109,4   

Gostota javnega cestnega omrežja v km/km2, 2012 3,4  1,5 1,9  ä 

Vsa vozila skupaj, 2001 5.092 101.264 1.054.719   

Vsa vozila skupaj, 2008 6.292 127.382 1.343.252 ä  

Vsa vozila skupaj, 2015 6.986 136.515 1.437.531 ä  

Vsa vozila skupaj, 2016 7.196 139.423 1.469.501 ä  

Indeks vsa vozila 2016/2001 141,3 137,7 139,3  ä 

Osebni avtomobil, 2001 4.265 87.278 881.487   

Osebni avtomobil, 2008 4.708 103.271 1.045.183   

Osebni avtomobil, 2015 4.880 106.272 1.078.737   

Osebni avtomobil, 2016 4.982 108.741 1.106.116   

Indeks osebni avtomobili 2016/2001 116,8 124,6 125,5  ä 

Indeks osebni avtomobili 2016/2015 102,1 102,3 102,5   

Število osebnih avtomobilov/1.000 prebivalcev, 2001 513 442 442   

Število osebnih avtomobilov/1.000 prebivalcev, 2008 576 514 517   

Število osebnih avtomobilov/1.000 prebivalcev, 2015 571 521,5 523   

Število osebnih avtomobilov/1.000 prebivalcev, 2016 580 534 534  ä 

Osebna vozila na druga goriva (elektrika, plin, hibridni), %, SURS, 2014 - - 1 %    

Dnevni uporabniki osebnega avtomobila, %, Anketa, 2016 73 % - - -  

Dnevni uporabniki javnega prevoza, %, Anketa, 2016 11 %     

Osebe, ki v letu nikoli niso uporabile javnega prevoza, %, Anketa, 2016 46 % - - -  

Dnevni uporabniki kolesa za opravke oz. prevoz na delo, %, Anketa, 2016 4 % - - -  

Okolje  
  

  

Najboljša kmetijska zemljišča v % in ha, 2014, Locus   44 %, 1.780  - -   

Gozdna zemljišča v % in ha 41 %, 1.671 - -   

Natura 2000 območja v % in ha, 2015 (ZRSVN, za občino leta 2013) 6,5 %, 261  44,3 % 37 % ä  

Celinske vode v % in ha 1 % ,47 - -   

Število enot naravnih vrednot, ARSO, Atlas okolja, 2017 13 - -   

Število enot registrirane kulturne dediščine, avgust 2017, Ministrstvo za 
kulturo 168 - 30.022 

  

Kakovost reke Kokre Preddvor–Kranj: ocena ekološkega stanja 2009–2015, 
ARSO Dobro - - 

  

Kakovost reke Save Mavčiče–Medvode: ocena ekološkega stanja 2009–
2015, ARSO Dobro - - 

  

Prebivalci, vključeni v javni odvoz odpadkov, Komunala Kranj, 2017 100 % - -   

Nastali komunalni odpadki v kg/prebivalca, 2012 314 337 362   

Nastali komunalni odpadki v kg/prebivalca, 2014 462 426 433   

Nastali komunalni odpadki v kg/prebivalca, 2015 444 433 451 æ æ 

Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca), 2008 420 415 416   

Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca), 2012 280 302 327   

Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca), 2014 353 317 323   

Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca), 2015 308 297 315 æ æ 

Odloženi komunalni odpadki (kg/prebivalca), 2008 82,5 338 340   
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Kazalnik Občina Gorenjska Slovenija Primerjava Šenčur 
 Šenčur   Trend na SLO 
Odloženi komunalni odpadki (kg/prebivalca), 2014 10921 104 101   

Odloženi komunalni odpadki (kg/prebivalca), 2015 110 111 101 ä ä 

Delež zbranih odpadkov od vseh nastalih odpadkov, 2015 69,4 % 68,6 % 69,8 % à  

Delež odloženih odpadkov od nastalih odpadkov, 2015 24,8 % 25,6 %  22,4 %  ä 

Dolžina kanalizacijskega omrežja v km, 2016, SURS (za občino podatek 
Komunala Kranj, oktober 2017) 51.387 984 8.950 

  

Delež prebivalcev, priključen na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda na CČN Kranj, Komunala Kranj, 2015 (Visoko 62 %, Šenčur 97 %) 

4.855, 
56,5% - - 

  

Dolžina vodovodnega omrežja v km, 2015 (za občino stanje oktobra 2017) 79,6 1.659 30.923   

Prebivalci, ki se s pitno vodo oskrbujejo v okviru javne službe (javni 
vodovod), %, Komunala Kranj, 2015 100 - - 

  

Število okvar na javnem vodovodnem omrežju, Komunala Kranj, 2013 22 - -   

Število okvar na javnem vodovodnem omrežju, Komunala Kranj, 2015 27 - - ä  

Dobavljena voda iz javnega vodovoda v letu 2014; za občino podatki 
prodane količine vode Komunale Kranj, m3 492.730 17.684 163.094 

  

Dobavljena voda iz javnega vodovoda v letu 2015; za občino podatki 
prodane količine vode Komunale Kranj, m3 475.870 19.707 164.404 

æ  

Mikrobiološka kakovost pitne vode v Občini Šenčur, % ustreznih vzorčenj 
(za občino Komunala Kranj, 2015; za RS – NIJZ) 9822 - 89 

  

Delež gospodinjstev, ki se ogreva na OVE, LEK, 2012 29,2 % - -   

Dolžina distribucijskega plinovodnega omrežja v občini, Domplan, 2016 23.884 - -   

Število priključkov na plinsko omrežje – plinske omarice, Domplan, 2016 188 - -   

Število aktivnih odjemalcev – uporabljajo zemeljski plin, Domplan, 2016 62 - -   

Splošno      

Splošna ocena zadovoljstva z bivanjem v občini, Anketa, Občina Šenčur, 
2016 3,7 - - 

  

 
 

 
 

                                                                            
21 Podatek Komunale Kranj, preračunan na prebivalca; absolutno 2014 890 t, 2015 938 t. 
22 http://www.komunala-kranj.si/letno-poro%C4%8Dilo-%C5%A1en%C4%8Durhttp://www.komunala-kranj.si/letno-poro%C4%8Dilo-
%C5%A1en%C4%8Dur, 51 vzorcev/1 neustrezen. 


