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OBČINA ŠENČUR 

Načrt razvojnih programov 2014 – 2017 
 

1. Uvod 
 

V skladu z Zakonom o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 
30/2002, 56/2002, 110/2002, 127/2006, 14/2007, 109/2008, 49/2009, 38/2010 in 
107/2010, 110/2011, 46/2013) je  načrt razvojnih programov občine sestavni del 
proračuna občine in se letno dopolnjuje. Načrt razvojnih programov sestavljajo letni 
načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z 
dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s posebnimi zakoni in drugimi 
predpisi. Župan vsako leto določi organ, ki je zadolžen za pripravo skupnega predloga 
načrta razvojnih programov. V načrtu razvojnih programov se izkazujejo načrtovani 
izdatki proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih ter sredstva 
EU, ki so razdeljeni po programih, letih in virih financiranja. Pri pripravi skupnega načrta 
razvojnih programov je treba upoštevati: 
 

- da mora biti posamezen program ali projekt neposrednega uporabnika usklajen z 
dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja,  

- da mora biti posamezen investicijski projekt ali program neposrednega uporabnika v 
skladu s predpisano metodologijo za izdelavo investicijske dokumentacije in potrjen 
najmanj na ravni predinvesticijske zasnove,  

- merila in način uporabe meril za izbiro med konkurenčnimi programi in projekti.  
 

Predlog načrta razvojnih programov mora biti usklajen s proračunom. Način in roke za 
predložitev načrtov razvojnih programov neposrednih uporabnikov občinskega 
proračuna predpiše župan. 
 

2. Izhodišča za pripravo načrta razvojnih programov Občine 
Šenčur 2014-2017 

 

Župan občine Šenčur je za pripravo skupnega načrta razvojnih programov za obdobje 
2014 – 2017 določil oddelek za prostorsko in komunalno dejavnost. Podlaga za pripravo 
načrta razvojnih programov Občine Šenčur so bili: 
 

- večletni programi oddelkov občinske uprave, 
- predlogi krajevnih in vaških skupnosti, 
- predlogi Komunale Kranj JP, 
- strategija razvoja vodovodne oskrbe v občini Šenčur 2006-2021, 
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- operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju 
občine Šenčur, 

- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na 
območju Kranjskega in Sorškega polja-2.faza; vloga, 

- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na 
območju Kranjskega in Sorškega polja-3.faza; vloga, 

- letni program Zavoda za kulturno dediščino Kranj, 
- dolgoročni program razvoja občine, 
- podatki regionalne razvojne agencije BSC, 
- razpoložljiva investicijska in projektna dokumentacija za posamezne projekte. 
 

Usklajevanje individualnih načrtov Občine Šenčur  je potekalo v okviru kolegija župana, 
pri tem pa so bili upoštevani naslednji elementi: 
 

- usklajenost z zakonodajo in nacionalnimi dolgoročnimi strategijami in načrti po 
posameznih področjih delovanja občine, 

- izvedljivost projekta in pripravljenost investicijsko-tehnične dokumentacije za 
realizacijo projekta, 

- izvedljivost projekta glede na odobrena oz. pričakovana soglasja resornih ministrstev 
o sofinanciranju projektov, 

- prioritete občine glede na  izkazane potrebe, 
- zmanjšana investicijska sposobnost proračuna občine v naslednjih  letih, 
- pričakovana inflacijska stopnja (2014 – 1,4%, 2015 – 1,7%) vir:UMAR 
- angažiranost občinske uprave pri pridobivanju dodatnih virov države in EU, 
- večje vključevanje zasebnega sektorja v naložbe občine, še posebej na področju 

gospodarskega razvoja. 
 

3. Obrazložitev po programih 
 

Načrt razvojnih programov Občine Šenčur vsebuje 21 programov oziroma 
podprogramov: 
 

Intervencije v kmetijstvo 
Občina Šenčur namerava na podlagi vsakoletnega programa razvoja podeželja in 
pospeševanja kmetijstva prek posebnega pravilnika podpreti tehnološko 
prestrukturiranje kmetij, usposabljanje,  razvoj dopolnilnih dejavnosti, skupnih obratov, 
celovitih programov razvoja ter preusmeritev v alternativne oblike dela na kmetijah. Na 
področju kmetijstva in razvoja podeželja bo glede na pričakovane spremembe kmetijske 
politike v naslednjih letih potrebno iskati dodatne vire sofinanciranja, predvsem s strani 
MKGP  (cca 30%). 
 

Spodbujanje razvoja turizma 
Pospeševanje razvoja turizma se predvideva prek sofinanciranja vzpostavitve različnih 
tematskih poti, predvsem omrežja kolesarskih poti z oznakami, počivališč in utrditvijo 
poti ter vzporednim oblikovanjem ponudbe ter promocije novo-razvitih produktov. Iz 
tega naslova predvidevamo tudi sofinanciranje dejavnosti društev in prepoznavnih 
prireditev (Godlarji, Štefanovanje, Praznik krompirja, med.kolonija umet.keramike ipd.) 
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Tudi na področju turizma bo potrebno iskati dodatne vire za realizacijo projektov, vsaj 
do 50% (npr. MG, MKGP, EU). 
 
 

Spodbujanje razvoja podjetništva 
Podprogram vključuje sofinanciranje programov zaposlovanja, podjetništva in 
podjetniškega usposabljanja za podjetnike z območja občine Šenčur (op. tudi tu se 
pričakuje vsaj 30% sofinanciranje s strani udeležencev in države). 
 
Razvojni programi 
Na tem področju načrtujemo potrebna sredstva za pripravo raznih dokumentacij, 
potrebnih za prijavo na razpise (kohezija ipd.) ter sredstva za sofinanciranje nalog 
regionalnega razvoja v javnem interesu, za regionalne študije, sredstva za štipendijsko 
shemo in sofinanciranje lokalne energetske agencije ter sredstva za sofinanciranje 
izvajanja projektov. 
 

Osnovnošolsko izobraževanje 
Naložbe v osnovnošolski prostor  so bile najpomembnejše in največje naložbe občine v 
preteklem obdobju in so naravnane k zagotavljanju ustreznih prostorov za izvajanje 
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja v OŠ Šenčur in podružničnih šolah v skladu 
z zahtevami zakonodajalca. Za prihodnja leta tako načrtujemo sredstva za zagotavljanje 
investicijsko vzdrževalnih del. V letu 2014 načrtujemo sredstva za izdelavo projektne 
dokumentacije za ureditev podstrešja na OŠ Šenčur za potrebe učilnic, realizacija od leta 
2015 dalje.  
 

Otroško varstvo 
Po zaključku dopolnilne gradnje vrtca v Šenčurju za prihodnja leta tako načrtujemo 
sredstva za zagotavljanje investicijsko vzdrževalnih del. V prihodnjih letih načrtujemo 
gradnjo novega objekta na Visokem, v letu 2014 predvsem sredstva za odkup zemljišča 
ter sredstva za projektno in investicijsko dokumentacijo. 
 

Kultura 
Občina Šenčur v letih 2014-2017 predvideva sofinanciranje prenove objektov kulturne 
dediščine v skladu z letnim načrtom Zavoda za varstvo kulturne dediščine. V tem 
obdobju načrtujemo tudi sredstva za obnovo Bvagnetove hiše. 
 

Šport in rekreacija 
V tem obdobju načrtujemo sredstva za ureditev in dodatno postavitev otroških igral v 
občini ter sredstva za vzdrževanje obstoječih športnih površin. 
 

Socialno varstvo 
Dolgoročno je občina pristopila k projektu izgradnje doma za starostnike v Šenčurju. 
Ustrezno zemljišče je sedaj vključeno v prostorski načrt občine, gradnjo doma 
načrtujemo v obliki javno zasebnega partnerstva. 
  
Požarno varstvo 
Vsako leto predvidevamo sredstva za posodobitev opreme in naprav za potrebe požarne 
varnosti. 
 



Načrt razvojnih programov občine Šenčur  Stran 4 

Stanovanja 
Naložbe na tem področju niso predvidene, načrtujemo pa vključitev občine v 
stanovanjske naložbe ter iskanje ugodnih možnosti (stanovanjski sklad). 
 
Investicije v ceste 
Investicije v ceste bodo v tem obdobju intenzivne, ker je cestno omrežje občine 
dotrajano in neustrezno. V preteklem obdobju se je gradnja prilagajala projektom 
načrtovane gradnje fekalne kanalizacije. Po potrditvi projektov se lahko začne tudi s 
potrebnimi rekonstrukcijami. 
V letu 2014 načrtujemo nadaljevanje obnove ceste Šenčur-Voklo in parkirišča pred 
Domom krajanov Šenčur. Načrtujemo tudi sredstva za rekonstrukcijo ceste Visoko-Luže 
in dodatna sredstva urejanja cest v severnem delu občine ob gradnji fekalne 
kanalizacije. 
Intenzivna vlaganja v cestno infrastrukturo načrtujemo tudi v naslednjih letih, v letu 
2014 načrtujemo tudi sredstva za sofinanciranje ureditve krožišča za Poslovno cesto 
Šenčur in ureditev glavne vhodne ceste v cono. 
Že v tem času se bo nekaj cest obnovilo v sklopu gradnje komunalne infrastrukture, 
ostale potrebne investicije bomo načrtovali v obdobju po letu 2014 in uskladili tudi NRP. 
 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
Izgradnja kanalizacije in priklop na čistilne naprave je bil in bo eden pomembnejših 
ciljev naslednjega razvojnega obdobja. Projektno-tehnična dokumentacija je izdelana za  
celotno občino. Skupaj z gorenjskimi občinami smo oddali prijavo na evropska sredstva. 
Gre za obsežen program naložb v odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ki ga bo v 
načrtovanem obsegu mogoče realizirati le s pomočjo sredstev države in EU. 
 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU ZGORNJE 

SAVE IN NA OBMOČJU KRANJSKEGA IN SORŠKEGA POLJA – 2.FAZA 

                                   
Mestna Občina Kranj        Občina Šenčur      Občina Naklo                      

 
Povezovalni kanal Hotemaže – Visoko – Luže – Srednja vas v skupni dolžini 4.756m bo 
potekal od naselja Hotemaže do naselja Visoko, kjer na severovzhodni strani naselja 
zavije proti naselju Luže in nadaljuje do naselja Srednja vas pri Šenčurju, kjer se bo 
priključil na obstoječi kanal. Nanj bo do zaključka projekta priključenih 316 prebivalcev. 

 
Povezovalni kanal Olševek – Luže v skupni dolžini 2.910m bo potekal od naselja Olševek 
do naselja Luže, kjer se bo priljučil na obstoječi kanal. Nanj bo do zaključka projekta 
priključenih 157 prebivalcev. 
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Upravljalec sistema bo Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. 

 

GRADNJA SEKUNDARNIH KANALOV FEKALNE KANALIZACIJE V NASELJIH 

HOTEMAŽE, LUŽE IN VISOKO-DEL 

                                                         

V letih 2013 in 2014 načrtujemo gradnjo sekundarnih kanalov fekalne kanalizacije v 
naseljih Hotemaže, Luže in Visoko-del. Na območju bo zgrajeno primarno 
kanalizacijsko omrežje, tako bodo imeli objekti možnost priključka. Operacijo bo delno 
sofinancirala Evropska unija. 

 
Ravnanje z odpadki 
Občina Šenčur bo skupaj z ostalimi lastnicami odlagališča Tenetiše sofinancirala 
potrebne aktivnosti za dokončno sanacijo in zaprtje odlagališča. V naslednjih letih 
načrtujemo sredstva za postavitev dodatnih ekoloških otokov. 
 

Vodooskrba 
Na področju vodooskrbe obstajajo velike potrebe v občini, predvidevamo pa obnove 
vodovodov, ki bodo potekale sočasno z izgradnjo kanalizacije. Obnova je nujna zaradi 
dotrajanih in neustreznih cevi s čimer prihaja tudi do večjih izgub vode. Prioritetne 
obnove bodo usklajene s prioritetami gradnje kanalizacije. V tem obdobju predvidevamo 
sredstva za iskanje novih vodnih virov (vrtine), v primeru dodatnih nepovratnih sredstev 
pa gradnjo novih vodovodov. 

 

OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE – SKLOP 1 

                                                    
Predmet investicije je izgradnja novega vodovodnega omrežja. Obstoječi vodovodni 
sistem Krvavec z izgradnjo novega povezovalnega vodovoda ne bo prenehal delovati, je 
pa iztrošen, saj je bil večinoma zgrajen do leta 1960, kasneje pa so bili obnovljeni le 
manjši deli vodovodnega omrežja na območju občin Vodice in Komenda. Obstoječe 
vodovodno omrežje je deloma zgrajeno iz azbestnih, pocinkanih in litoželeznih cevi, ki 
glede na dotrajanost celotnega sistema predstavljajo resno grožnjo zdravju ljudi na 
obravnavanem območju. 

 
Skupna dolžina Gravitacijski vod Tlačni vod Črpališča 

Kanalizacija HOTEMAŽE - VISOKO - 
LUŽE - SREDNJA VAS 5.642 4.756 886 4 

Kanalizacija OLŠEVEK - LUŽE 3.116 2.910 206 1 

SKUPAJ 8.758 7.666 1.092 5 

http://www.sencur.si/obcina.html
http://www.sencur.si/obcina.html
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Glavni razlog za izvedbo investicije je zagotovitev dodatnih količin pitne vode na 
obravnavanem področju ter izboljšanje kvalitete pitne vode. Investicija bo zagotovila 
tudi stalnost in zanesljivost v oskrbi s pitno vodo, kar je v skladu z usmeritvami EU, z 
zastavljenimi cilji Nacionalnega programa varstva okolja in Operativnega programa 
oskrbe s pitno vodo ter z občinskimi strateškimi razvojnimi načrti na področju oskrbe z 
vodo.  Z izgradnjo raztežilnika in objekta za pripravo vode bodo odpravljene težave, ki 
so povezane z oporečnostjo vode v  zajetju Lukenjski graben v času nalivov. Takrat se 
namreč poveča motnost vode in odtok vode iz zbirnega objekta v omrežje se v 
razmeroma kratkem času zmanjša od 100 l/s na 40l/s vode, kar povzroča nezanesljivost 
oskrbe s pitno vodo na obravnavanem območju.  
Trasa novega vodovoda bo od zajetja pod Krvavcem potekala skozi naselji Grad in 
Dvorje do odcepa A2, kjer se vodovod razdeli na dva kraka. Zahodni krak bo potekal 
skozi naselja Češnjevek, Adergas, Velesovo, Praprotna polica v občini Cerklje na 
Gorenjskem in deloma po ozemlju občine Šenčur do letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. 
Vzhodni krak pa bo potekal skozi naselje Pšata do Poženika, kjer se bo en krak 
vodovoda odcepil proti letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, drugi krak pa bo šel skozi 
naselja Šmartno, Glinje in  Zalog na območju občine Cerklje na Gorenjskem do občinske 
meje z občino Komenda in nato do meje z občino Vodice. 
Investicija vključuje sledeče aktivnosti: 
 izgradnjo vodovodnega omrežja v skupni dolžini 31,3km, 
 rekonstrukcija zajetja v Lukenjskem grabnu, 
 izgradnja objekta za pripravo pitne vode-PPV z dvema rezervoarjema s prostornino 

2x470m3, 
 izgradnja raztežilnika in objekta za pripravo vode z dvema rezervarjema 2x330 m3, 
 rekonstrukcija vodohrana Grad in povečanje kapacitet vodohrana na 190m3, 
 izgradnja vodohrana Taber s kapaciteto 880m3. 
 
Začetek izvedbe investicije je odvisen od pridobitve pozitivne odločbe za sofinanciranje 
iz kohezijskih sredstev. 
 
Opremljanje stavbnih zemljišč 
V naslednjih letih načrtujemo sredstva za komunalno opremljanje zemljišč na območjih, 
za katere bo sprejet OPPN. Sredstva bodo prispevali posamezni investitorji, računamo 
pa tudi na sredstva države in EU. 
 
 

Investicije v manjšo infrastrukturo po KS 
Naložbe po KS in VS manjšega obsega vključujejo prenove razsvetljave, trgov, manjše 
rekonstrukcije cest in podobno, v skladu z vsakoletnim programom. Investicije v KS in 
VS se zaradi intenzivnih vlaganj v KS in VS prek celovitih in večjih projektov v 
kanalizacije, vodovode in ceste postopoma zmanjšujejo oziroma so zajete v ostalih 
skupnih investicijskih postavkah. 
 
Urejanje pokopališč 
Na tem programu načrtujemo sredstva za investicijsko vzdrževalna dela v Šenčurju in 
Trbojah. 
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Nabava osnovnih sredstev 
Tukaj načrtujemo sredstva za nakup raznih osnovnih sredstev, potrebnih za delovanje 
občinske uprave in občinskega sveta, predvsem računalniške opreme. 
 
Nakup zemljišč in objektov 
Na tem podprogramu načrtujemo sredstva za odkup zemljišč potrebnih za rekonstrukcijo 
cest in zemljišč za gradnjo družbenih objektov in stanovanj ter sredstva za odkup 
objektov. 
 
Projektna dokumentacija 
Na tem podprogramu načrtujemo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za 
investicije na področju cest, kanalizacije, vodovoda in gradnje objektov. 
 
 
Pripravil:Aleš Puhar, univ.dipl.org., l.r. 
 

Župan  
                                                                                      Miro Kozelj,l.r. 

 
Priloga: Finančna tabela  


