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JAVNA RAZGRNITEV z JAVNO OBRAVNAVO
(razgrnitev: 23.3.2016 – 21.4.2016; obravnava: 6.4.2016 ob 17h uri)

Priprava STALIŠČ DO PRIPOMB IZ JAVNE RAZGRNITVE IN
Sprejem STALIŠČ DO PRIPOMB

SEZNANITEV LASTNIKOV S STALIŠČI DO NJIHOVIH PRIPOMB, ki
so jih podali v času javne razgrnitve

IZDELAVA PREDLOGA OPPN

PRIDOBITEV MNENJ NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

IZDELAVA USKLAJENEGA PREDLOGA OPPN ZA SPREJEM

SPREJETJE OPPN Z ODLOKOM NA OBČINSKEM SVETU

OBJAVA ODLOKA V URADNEM LISTU RS

B. PROGRAMSKA IZHODIŠČA IN PREDMET OPPN
RAZLOGI IN IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN:
Globalne vremenske spremembe in nevarne poplave se v zadnjem
obdobju vrstijo že skoraj vsako leto, kar je dovolj resno opozorilo, da je
območje vodotoka Grosupeljščice potrebno protipoplavno urediti.
Celostna protipoplavna ureditev potoka Grosupeljščica zajema tri
etape, in sicer izgradnjo zadrževalnika Veliki potok, protipoplavne
ureditve v sklopu OPPN Grosupeljščica 1 ter protipoplavne ureditve v
sklopu OPPN Grosupelščica 2. Izgradnja ukrepov znotraj posameznih
etap naj bi se izvajala postopoma, najprej s posegi dolvodno in nato po
posameznih odsekih gorvodno. Izgradnja ukrepov je lahko tudi sočasna.
Če se pokaže potreba ali interes za izvedbo posameznega ukrepa, ki
odstopa od vrstnega reda, ga je možno izvesti predhodno, pri čemer pa
morajo biti s hidrološko hidravličnim izračunom preverjene posledice na
ostalem delobmočju OPPN. Le te pa ne smejo poslabšati stanja gor ali
dolvodno.
Zadrževalnik Veliki potok je lociran na Velikem potoku gorvodno od ceste
Grosuplje – Polica. Z zadrževanjem visokih voda izven naselja se
pretočne količine precej zmanjšajo. Za protipoplavno ureditev Grosuplja
so poleg zadrževalnika potrebni še protipoplavni ukrepi v sklopu OPPN
Grosupeljščica 1 in OPPN Grosupeljščica 2.
OPPN Grosupeljščica 1 je poseben OPPN, ki določa protipoplavne
ukrepe južnega dela Grosupeljščice.
OPPN Grosupeljščica 2 je predmetni OPPN, njegovo območje urejanja
je zaokroženo območje, ki zajema območje severnega dela potoka
Grosupeljščice (v nadaljevanju besedila tudi Grosupeljščica) z obvodno
vegetacijo ter zemljišči namenjenimi za izvedbo protipoplavnih ukrepov,
vključno z razlivnim območjem na zahodu (osrednji del) in skrajnem
severovzhodu OPPN.
PREDMET OPPN:
Ureditve ob Grosupeljščici so v prvi vrsti namenjene izvedbi
protipoplavnih ukrepov pri čemer se upošteva tudi krajinski in
arhitekturno-urbanistični vidik skozi celotno območje s kontinuirano
vzpostavitvijo pešpoti ob potoku.
Območje urejanja je določeno z eno ureditveno enoto UE 1 - območje
ureditev ob Grosupeljščici in vključuje podenoto UE1a – območje
razlivnih površin.
IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE OPPN:
V območju OPPN je potrebno:
•
podati rešitve za celotno območje, upoštevajoč tudi ukrepe na
OPPN Grosupeljščica 1.
•
upoštevati relief in krajinske, naravne danosti ter ambientalne
kvalitete ob Grosupeljščici. Elementi urejanja, kot so oblike
nasipov, zaščita bregov in profila struge, vrste zasaditev, talnih
ureditev, oblikovanje premostitev in urbana oprema se
načrtujejo skladno z značilnostmi posameznih območij, ki jih
Grosupeljščica prečka.
•
upoštevati obstoječo infrastrukturo, ki tangira OPPN,
predvsem izpuste meteorne kanalizacije v potok;
•
upoštevati hidrološko študijo in vse strokovne podlage, idejne
projekte na osnovi katerih naj se izvedejo ukrepi, ki bodo
preprečili spremembo hidrološkega stanja na varovanih
območjih;
•
kjer je to možno vzpostaviti ekološke vodne poti s
samočistilnimi procesi – ekoremediacijami,
•
v čim večji meri zagotavljati ohranjanje rib,
•
prostor ob Grosupeljščici ohranjati kot sprehajališče in
vzpostaviti kontinuiranost sprehajalne poti.
C. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
Grosupeljščica (severni del – območje OPPN) poteka na severu skozi
nepozidane zelene površine (travnike, gozd in kmetijske površine), nato
teče mimo gospodarske cone TOC III. V osrednjem in južnem delu OPPN
poteka skozi gosto stanovanjsko pozidavo enodružinskih hiš ter manjših
blokov, nadaljuje mimo zelenih površin za šport in rekreacijo, Osnovne

šole Brinje ter manjših zelenih površin, ki se nahajajo v stanovanjski
soseski ob Bevkovi cesti. Potok seka kar nekaj prometnic, prehodi pa so
urejeni z dvema mostovoma in dvema brvema.
V območje OPPN, ki obsega površino velikosti približno 13 ha, so
vključena naslednja zemljišča oz. deli zemljišč s parc.št.:
- k.o. Grosuplje: 1188, 1725, 1187/5, 1187/6, 1189/1, 1189/2, 1189/3,
1190/1, 1201/3, 1201/4, 1201/5, 1201/6, 1201/7, 1203/1, 1694/2;
- k.o. Grosuplje – naselje: 119, 120, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
140, 135/1, 135/4, 135/2, 136/1, 136/2, 2209/2, 1201/4, 1201/5, 1201/6,
1201/7, 142, 146, 150, 151, 152, 153, 155, 852, 2132, 2133, 126/1,
126/2, 127/3, 127/3, 127/3, 127/4, 127/4, 141/1, 141/2, 143/1, 143/2,
144/1, 147/10, 147/9, 156/1, 156/2, 157/12, 157/2, 157/3, 157/4, 157/5,
157/6, 157/7, 163/15, 163/17, 163/18, 163/2, 163/20, 163/3, 164/1,
164/17, 164/2, 164/8, 166/1, 166/2, 166/3, 167/1, 167/2, 2134/1, 2134/2,
2134/5, 2134/6, 2134/7, 2135/1, 2135/18, 2135/20, 2135/21, 2135/25,
2135/4, 2208/2, 2209/13, 596/3, 597/2, 606/3, 608/3, 608/4, 609/3, 610/3,
611/2, 612/2, 613/5, 622/2, 623/2, 624/2, 627/5, 628/3, 628/4, 848/2,
849/1, 849/2, 851/5, 871/1, 871/2, 872/2, 879/2, 879/3, 879/4, 879/6,
884/2, 885/2, 885/3, 886/2, 886/3, 886/7.
PROTIPOPLAVNI UKREPI, UREDITVE V OPPN
Z ureditvami Grosupeljščice se načrtujejo protipoplavni ukrepi ter
arhitekturne, krajinske in ekološke ureditve vode in obvodnega prostora.
Gre za kompromis med varstvenim in oblikovalskim pristopom na način,
da se predvideni hidrotehnični posegi prilagodijo arhitekturnokrajinskemu jeziku (ureditev brežin, poenotenost vodnih objektov
(mostovi, brvi, zidov ipd.), kontinuirana vzpostavitev sprehajalne poti ter
urbane opreme ob poti, povečanje kakovosti vode s samočistilnimi
procesi itn.).

Območje urejanja je razdeljeno na dve območji, znotraj katerih so opisani
posamezni ukrepi, ki so detajlneje opredeljeni v odloku in grafičnem delu.
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Vsi protipoplani ukrepi v območju OPPN se izvedejo za varnost pred 100
- letno visoko vodo.
Protipoplavni ukrepi, opredeljeni v tem členu, so načrtovani skladno z
rešitvami strokovne podlage strokovnimi rešitvami: Analiza poplavnosti v
občini Grosuplje (od zadrževalnika Veliki potok do železniške proge), C1396, IzVRS, Ljubljana, november 2011 ter z idejnim projektom: Ureditev
Grosupeljščice v območju OPPN Grosupeljščica 2, IS Projekt, št. 05-S/16
(v nadaljevanju besedila: Idejni projekt) ob upoštevanju faznosti
opredeljene v 37.členu tega odloka. Pri tem naj se v čim večji možni meri
ohranja obstoječa zarast na vseh brežinah, ki niso prizadete zaradi novih
ureditev, posegi na privatna lastništva naj bodo skladno s tehničnimi
rešitvami in kolikor se da minimalni.
Splošna določila za izvedbo protipoplavnih ukrepov, ki veljajo za celotno
območje OPPN:
• vzdolž celotne trase se izravna niveleta dna;
• minimalne loakne razširitve struge so predvidene le zaradi
obstoječih zožitev;
• kjer se izkaže potreba se umeščajo talni pragovi, nekateri se
obložijo s kamni na način, da se teren razgiba kar je primerno
za ribe, tok vode pa se umiri;
• premostitve čez potok (mostovi, brvi), ki zmanjšujejo
odtočnost visokih voda se, kjer je to potrebno, odstranijo
oziroma dvignejo na ustrezno višino;
• prestavitev obstoječe infrastrukture, kjer je tangirana z
načrtovanimi ureditvami, se izvede pod pogoji upravljavca;
• Ukrepi se praviloma izvajajo od juga proti severu oz. najprej
dolvodno, nato postopoma gorvodno ali pa sočasno po celotni
potezi. Če se pokaže potreba ali interes za izvedbo
posameznega ukrepa, ki odstopa od vrstnega reda, ga je
možno izvesti predhodno, pri čemer pa morajo biti s hidrološko
hidravličnim izračunom preverjene posledice na ostalem
delobmočju OPPN. Le te pa ne smejo poslabšati stanja gor ali
dolvodno. Preverba vpilva ukrepa je potrebna vedno tudi,
kadar ni predvidena izvedba celovite rešitve. Pri tem se izvede
ponoven matematični model, v katerm mora biti z izračunom
podkrepljeno, da ni poslabšanja od obstoječega stanja
dolvodno ali gorvodno.

Povzetek za javnost

Merilo: 1:x
Kartografska podlaga : geodetski posnetek in DKN
Datum : marec 2016

