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Tukaj in zdaj ustvarimo zdrave
temelje za naprej. Prihodnost se 
začne doma, v mojem, vašem,
v kraju vaših najbližjih.
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Vizija razvoja občine

Občani občine Šenčur si želimo občino po meri vseh generacij. Želimo si 
razvojno naravnane občine, ki bo hkrati zelena in nizkoogljična. Želimo si 
občine, ki bo spodbujala ustvarjalne in zagnane mlade ter nudila ustrezno 
varnost in pomoč starejšim. Želimo si občine, ki bo spodbujala podjetništvo, 
predvsem tista mala, mikro in družinska podjetja. Želimo si občine, ki ne bo 
pozabila na svoje kmete in  bo razvijala svoj turistični potencial. Želimo si 
občine, ki bo usmerjena v varovanje okolja, varno in trajnostno mobilnost, 
kakovosten odprt prostor, skupnostne storitve po meri vseh generacij, 
ugodno okolje za podjetnike ter dobro in skrbno upravljanje. Želimo si 
občine, ki bo pri upravljanju ter pripravi projektov poslušala svoje občane. 
Poleg tega si želimo občine, ki bo vnovčila svojo pomembno prometno 
lego. To je naša vizija za občino Šenčur, vizija, ki jo bomo uresničili skupaj z 
vami. 



Volilni program

V OBČINI ŠENČUR BOMO POSEBNO 
POZORNOST NAMENILI LOKALNIM KMETOM

Poleg tega, da bomo z raznovrstnimi ukrepi poskrbeli, da bo 
veriga kmetijskih od izdelkov od proizvajalca do potrošnika 
čim krajša, bomo poskrbeli še za izobraževanje kmetov inr jim 
zagotovili ustrezne informacije in pravno pomoč, tako da bodo 
čim več sredstev prejeli iz naslova državnih in evropskih razpisov. 
Poskrbeli bomo tudi za naslednjo generacijo kmetov, saj bomo 
štipendirali tiste prebivalce občine, ki se bodo izobraževali za 
ta poklic. Poskrbeli bomo tudi za promocijo lokalnih izdelkov v 
celotni državi. Poleg tega bomo še  v sodelovanju s pristojnimi 
organizacijami poskrbeli za ukrepe za sobivanje živali in ljudi. S 
tem bomo zmanjšali škodo na lastnini kmetov in drugih oseb.

OBČINA ŠENČUR  BO POSTALA OBČINA 
ENAKOMERNEGA RAZVOJA

S spremembo občinske prostorske politike in sprejetjem novega 
in uravnoteženega OPN-ja želimo v občini Šenčur zagotoviti 
dolgoročen in enakomeren razvoj celotne občine in ne le 
nekaterih njenih bogatejših delov. Tudi k temu bo pripomogla 
ureditev javnega potniškega prometa v celotni občini, ter sistem 
kolesarskih steza v celotni občini. Povezali se bomo tudi z javnim 
potniškim prometom Mestne občine Kranj. Uskladiti želimo vse 
različne interese in poskrbeti za razvoj obrti, turizma, kmetijstva 
in kulture ob sočasnem dvigu splošne kakovosti življenja za 
vse naše občane. Posledično bomo upoštevali voljo, želje in 
predloge občanov tako v fazi načrtovanja projektov, kot v fazi 
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izvedbe projektov. Vse infrastrukturne projekte bomo izvedli 
tako, da bo vsakodnevne življenje občanov potekalo s čim 
manj ovirami. Pri izvedbi večjih infrastrukturnih projektov bomo 
sodelovali tako z Vlado RS kot tudi s preostalimi gorenjskimi 
občinami.

OBČINA ŠENČUR BO POSLUŠALA  
SVOJE OBČANE

V občini Šenčur želimo zagotoviti enakopraven dialog z vsemi 
deležniki in dejavnostmi v občini. Podpiramo enakopraven 
in spoštljiv dialog ter vključevanje vseh generacij v fazo 
načrtovanja ter v fazo izvedbe projektov. V ta namen se bomo v 
občini Šenčur posluževali instituta participativnega proračuna, 
po potrebi pa tudi instituta zbora občanov. Občinski svetniki 
bomo odprti za pobude občanov in se bomo na njih odzivali 
tako, da bomo svojim občanom delo občinskih organov 
približali ljudem. Spletna stran občine bo prenovljena tako, da 
bo na njej mogoče hitro najti ustrezne podatke. Vsi pravni akti 
in javna naročila bodo ažurno in transparentno objavljeni na 
spletni strani občine. Občina bo prek spletne strani in možnosti 
naročila na e-novice obveščala o odprtju razpisov, zbiranju 
prijav ter drugih novicah, ki bi občane utegnile zanimati. Občina 
bo odprla portal, prek katerega bodo občani lahko na občinski 
svet in na župana naslovili svoje težave, predloge in pobude. 
Želimo, da prebivalci in prebivalke občine sooblikujemo podobo 
svoje občine in so projekti v občini odraz naših potreb in želja. 
Verjamemo, da so različni pogledi bogastvo za dosego čim 
širšega konsenza.
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OBČINA ŠENČUR BO POSTALA  
DIGITALNA OBČINA

Delo občinske uprave bomo približali ljudem, saj uprava dela 
zanje. Njihovo delo bomo digitalizirali, ga tako poenostavili in 
ga naredili hitrejšega ter preglednejšega. Večino opravil bo 
z uporabo digitalne identitete mogoče opraviti iz domačega 
naslonjača, na spletu pa bo tudi mogoče slediti napredku pri 
obravnavi vaše vloge. Vzpostavili bomo enotni klicni center 
za vprašanja občanov. Seveda pa bo vsa dejanja še naprej 
mogoče opraviti osebno, saj ne želimo izključiti starejših 
občanov ter tistih, ki imajo manj digitalnih veščin. Za izvedbo 
projekta digitalizacije bomo v občinski upravi odprli nova 
delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.

OBČINA ŠENČUR  BO POSTALA NAJBOLJ 
ZELENA OBČINA NA GORENJSKEM

Ker se zavedamo lastne vloge pri skrbi za okolje, bo občina 
Šenčur občina, ki bo skrbno urejala svoje komunalne storitve. Kar 
največji možni delež pobranih smeti bo recikliran. Vsi ekološki 
otoki bodo imeli zabojnike za papir, plastiko, steklo in nevarne 
odpadke. V občini se bodo zbirale tudi odslužene baterije, 
kartuše in tonerji. Zabojniki za plastiko bodo redno izpraznjeni 
tako, da bo v njih vedno prostor. Dvakrat letno bomo organizirali 
zbiranje kosovnih odpadkov. Občina bo zagotovila zadostno 
število košev za smeti na javnih površinah. Vzpostaviti bomo 
mobilno aplikacijo s katero lahko uporabnik na interaktiven 
način preveri v kateri zabojnik spada določen odpadek.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Izgradnja neprofitnih stanovanj

Občina Šenčur ponuja precej delovnih mest, sooča pa se 
s stanovanjsko stisko. Več let je bil primaren interes občine 
gospodarski razvoj, pri čemer se je zanemarjala kvaliteta bivanja 
v občini. To se še posebej izrazi v pomanjkanju stanovanj, kar 
še posebej prizadene mlade in mlade družine. Mladi pa niso 
naša prihodnost, temveč naša sedanjost. Zato bomo v tesnem 
sodelovanju z Vlado RS zagotovili izgradnjo javnih stanovanj v 
občini Šenčur. Neprofitna najemna stanovanja so namenjena 
tistim ljudem, ki jim lasten dohodek ne omogoča, da bi si kupili 
ali najeli lastno stanovanje. Prek sistema javnih stanovanj si 
bodo mladi in mlade družine lahko zagotovili streho nad glavo in 
se v Šenčurju tudi ustalili. 

Projekt 2

Sprejem novega občinskega prostorskega načrta

Sprejem novega OPN bo občini Šenčur pomagal pri 
nadaljnjem razvoju. Takšen načrt bo omogočil jasno strategijo 
infrastrukturnega razvoja z jasnimi prioritetami, ki odražajo 
potrebe občanov. Jasno zastavljen načrt razvoja bo omogočal 
udobno življenje tudi mladim družinam ter mladim omogočal, 
da ostanejo v občini tudi v času odraslosti. Tako si bo občina 
zagotovila svojo prihodnost in svoj razvoj. Nov OPN bo upošteval 
tudi potrebe kulture, kmetov in malih podjetnikov.



Projekt 3

Izboljšanje kakovosti javnih zdravstvenih storitev v občini 
Šenčur

V občini Šenčur trenutno deluje Splošna ambulanta Šenčur, ki je 
del ZD Kranj. Ker pa se število prebivalcev v občini povečuje, se 
povečuje tudi potreba po zdravstveni oskrbi v občini. Sedanja 
ambulanta je premajhna in nudi premalo storitev. V okviru  
Splošne ambulante Šenčur bomo poleg ambulante družinske 
medicine uvedli še pediatrično ambulanto, fizioterapijo, 
pulmologa, dermatologa, ginekologa, okulista in zobozdravnika. 
Seveda pa to ne bo šlo brez izgradnje novega zdravstvenega 
doma. Tako bodo občani do vseh najpomembnejših 
zdravstvenih storitev dostopali že v neposredni bližini svojega 
doma. To bo pripomoglo k kakovostni zdravstveni oskrbi 
predvsem tistih malo starejših občanov. 

Projekt 4

Dnevna oskrba starejših

Dnevno varstvo je oblika institucionalnega varstva, namenjena 
posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne, stacionarne 
oskrbe in si želijo oziroma  potrebujejo pomoč, nadzor ali 
organizirano obliko bivanja le za določeno število ur dnevno. 
Osnovni kriterij za vključitev oseb v dnevno varstvo za razliko 
od celodnevnega varstva je, da se uporabniki dnevno vračajo 
domov. Tovrstna storitev bo ključnega pomena, saj bodo starejši 
lahko varno vključeni med vrstniki, katerih si sorodniki ne morejo 
privoščiti mesečnega plačila oskrbe svojcev. Poskrbljeno pa bo 
tudi za družabno življenje in kvalitetno bivanje starejših občanov. 



Projekt 5

Umestitev lokalnega avtobusnega prometa

Občina Šenčur je pretežno podeželska občina z razpršeno 
poselitvijo. Zaradi odsotnosti kakovostnih povezav javnega 
potniškega prometa v občini je gibanje v občini za tiste brez 
avtomobila precej oteženo. To prizadene predvsem tiste 
najmlajše, torej šolarje, dijake in študente, ter tiste najstarejše. 
Zato bomo vzpostavili sistem javnega potniškega prometa, 
konkretneje sistem avtobusnih prevozov, ki bo dosegel vseh 
12 vasi v občini. Poleg tega se bomo v sodelovanju z Mestno 
občino Kranj povezali z njihovim sistemom mestnega potniškega 
prometa in zagotovili povezave občine Šenčur s Kranjem, 
predvsem s Primskovim, starim mestnim jedrom, avtobusno ter 
železniško postajo Kranj. 


