Priloga 5
Kronologija postopka za izgradnjo zadrževalnika Veliki Potok in
protipoplavnih ukrepov ob Grosupeljščici
Splošno:
1991 - 2000
V letu 1991 je bil na tedanji skupščini Občine Grosuplje sprejet Odlok o ureditvenem načrtu
za zadrževalnik Veliki potok, Uradni list RS, št. 8/91, na občinskem svetu Občine Grosuplje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za zadrževalnik Veliki
potok, Uradni list RS, št. 64/01 in popr. Uradni list RS, št. 85/02, vse z namenom, da se
zadrževalnik Veliki potok čimprej zgradi.
Intenzivni sestanki za izgradnjo so se vršili ves čas od leta 2000 dalje intenzivneje, na katerih
je bilo med ostalimi dogovorjeno, da finančna sredstva za izgradnjo zadrževalnika priskrbi
Ministrstvo za okolje in prostor, občina Grosuplje sodeluje z JKP Grosuplje pri pridobitvi
materialov za vgradnjo v nasip in z Ministrstvom za okolje in prostor pri postopkih za
sofinanciranje in pridobitev projektne dokumentacije, (zabeležke se hranijo v arhivu Občine
Grosuplje, Urad za prostor)
2001 - 2005
- maj 2001:
izveden projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s tedaj veljavnim Pravilnikom o
podrobnejši vsebini tovrstne projektne dokumentacije. Izdelovalec projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja je Biro log d.o.o., Pod topoli 58, 1000 Ljubljana, št. projekta B-24071 z
dne 15. maj 2001, (naročnika: Občina Grosuplje in MOP, Uprava RS za varstvo narave)
- november 2001:
pregled projekta št. B-24071 revizijske podkomisije, ki je bil pripravljen do faze PGD in nanj
podala pripombe
- januar 2002:
opravljen ogled lokacij odvzemnih mest za vgradnjo v zadrževalnik (glineni material in
dolomitni pesek)
- januar 2005:
sestanek na MOP – pregled trenutnega stanja glede izgradnje zadrževalnika Veliki potok
(zabeležka se hrani v arhivu Občine Grosuplje, Urad za prostor)
- maj 2005:
dopis na MOP, v kateri fazi je izvedba zadrževalnika (dopis v arhivu Občine Grosuplje, Urad
za prostor)
- junij 2005:
v sklopu Programa dela IZVRS za leto 2003 – 2005 (urejanje voda) izdelana idejna zasnova
II/3/3 za zadrževalnik Veliki potok – analiza stanja Grosupeljščice v Grosupljem, izdelovalec,
Inštitut za vode RS, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana, (naročnik: MOP)
- oktober 2005:
izdelan idejni projekt Ureditev Grosupeljščice na odseku med železniško progo in Adamičevo
cesto v Grosupljem, št. projekta 295-ŠNS/05, oktober 2015 izdelovalec, Inženiring za vode
d.o.o., (naročnik: Občina Grosuplje)
- december 2005:

revizija za potrjevanje projektne dokumentacije Sklada za vode RS revidira projekt Inštituta za
vode RS, št. proj. C-1284/2 izdelan junij 2005. Iz poročila je razvidno, da je dokumentacija
izdelana kvalitetno, skladno s projektno nalogo in lahko služi občini pri pripravi prostorskih
aktov in Arso za nadaljnje faze obdelave.
Splošno:
2006 - 2009
Območja ob potoku Grosupeljščica je v planskih aktih Občine Grosuplje opredeljeno od leta
1997, kot območje, ki se ureja s prostorsko izvedbenim načrtom, glede na prostorsko
zakonodajo, ki določa poimenovanje le-teh (URN, OLN, OPPN).
- 2006 v skladu z ZUREP-1 začet postopek Občinskega lokacijskega načrta Vodna pot.
izpeljana je bila arhitekturna delavnica s poimenovanjem Vodna pot s sodelovanjem Fakultete
za arhitekturo pod mentorstvom prof. Petra Gabrijelčiča, prof. Vojteha Ravnikarja in prof.
Janeza Koželja s pomočjo skupine študentov in njihovih asistentov. Cilj je bil: ureditev zelene
poteze ob potoku, katere se nadgradi s protipoplavnimi ukrepi. Študentje so ves čas
sodelovali z Inštitutom za vode RS. Naloga je bila predstavljena širši javnosti, katere se je
udeležilo cca 40 udeleženih, kar priča, da si prebivalci želijo varnega in urejenega območja
ob potoku. V ta namen je bila izdelana brošura, ki se nahaja na Občini Grosuplje, (naročnik:
občina Grosuplje)
- julij 2006:
OLN Vodna pot - splošno:
v poletju 2006 izbran izdelovalec OLN Vodna pot, v juliju 2006 izpeljana 1. prostorska
konferenca, v septembru 2006 pridobljena Odločba MOP, da je za OLN potrebno izvesti
postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), v oktobru 2006 objavljen Program
priprave, Uradni list RS, št. 102/06, avgust 2006, izdelana idejna zasnova št. 295.1-ŠNS/05,
Inženiring za vode d.o.o., kot preveritev možnosti ureditve Grosupeljščice dolvodno od
železniške proge, če bi bili s tem zmanjšani potrebni ukrepi za zavarovanje pred visokimi
vodami, (naročnik Občina Grosuplje), oktober, november 2006 pridobljene smernice nosilcev
urejanja prostora, izdelava strokovnih podlag s strani izdelovalca, (naročnik: Občina
Grosuplje)
- januar, marec in april 2007:
usklajevalni koordinacijski sestanki izdelovalca OLN, izdelovalca OP, občine, MOP-ARSO in
IzVRS o predvidenih ukrepih, faznosti in podobno.
- februar 2008:
Inštitut za vode RS po naročilu MOP izdela idejni projekt št. II/1/2/2/9, št. načrta: C-1330 z
naslovom Ureditev Grosupeljščice skozi Grosuplje – od železniške proge do AC, kateri je bil v
juniju 2008 predan Občini za potrebe postopka Občinskega prostorskega načrta Občine
Grosuplje zaradi uskladitve meje območja urejanja (prostorski plana iz leta 2004 in idejni
projekt MOP iz leta 2008 nista usklajena), kar je potrebno uskladiti v nadrejenem aktu. To
pomeni, da je potrebno v OPN opredeliti območje urejanja OPPN Vodna pot po idejnem
projekti MOP), (naročnik: MOP)
- april 2008:
revizijska komisija za potrjevanje projektne dokumentacije Sklada za vode RS projekt revidira
in poda pripombe, ki so bile maja 2008 tudi popravljene
- april 2008:
seznanitev MOP o mnenju občine glede na predlagane ureditve in seznanitev MOP s
prekinitvijo postopka OLN Vodna pot, (dopis se nahaja v arhivu Občine Grosuplje, Urad za
prostor)
- november 2008:
na 21. seji OS Občine Grosuplje dne 24. novembra 2008 predstavljena informacija MOP o
protipoplavni ureditvi Grosupeljščice. Informacije je bila predstavljena na povabilo občine
Grosuplje in na željo MOP
- april 2009:
ustanovljen Iniciativni odbor protipoplavne zaščite v Grosupljem, ki je aktivno sodeloval z
vodstvom občine in se udeleževal sestankov na MOP in pri okoljskih ministrih v tistem
obdobju
- februar 2009:
posredovan dopis ministru Karlu Erjavcu-urgenca glede izgradnje zadrževalnika Veliki potok in
ostalih ukrepih, (dopis se nahaja na Občini Grosuplje, Urad za prostor)
- april 2009:

na podlagi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za
zadrževalnik Veliki potok-SDUN, (Uradni list RS, št. 39/09) je bil sprejet Odlok o začasnih
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora, Uradni list RS, št. 44/09 z namenom, ker je
obstajala nevarnost, da bi se območje, ki je z URN namenjeno za izgradnjo zadrževalnika
pozidalo z objekti, ki v ta prostor ne sodijo (gospodarska dejavnost). Upravno sodišče ga s
sodbo odpravi.
- marec 2009:
je bila imenovana delovna skupina za določitev ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti
Grosuplja, katera se po dveh pisnih urgencah ni nikoli sestala. Sklep o imenovanju se nahaja
na Občini Grosuplje, Urad za prostor.
- junij 2009:
izdelane Hidrološko hidravlične osnove za zagotavljanje poplavne varnosti v občini Grosuplje,
Inženiring za vode d.o.o., št. projekta 918-ŠNS/09, (naročnik: Občina Grosuplje)
2010 - 2015
- oktober 2010:
na podlagi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za
zadrževalnik Veliki potok-SDUN, (Uradni list RS, št. 39/09) je bil sprejet Odlok o začasnih
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora, Uradni list RS, št. 83/10 z namenom, ker je obstajal
nevarnost, da bi se območje, ki je namenjeno z URN za izgradnjo zadrževalnika pozidalo z
objekti, ki v ta prostor ne sodijo (gospodarska dejavnost). Upravno sodišče ga s sodbo
odpravi.
- november 2011:
izdelana HH elaborat analiza poplavnosti v občini Grosuplje (od zadrževalnika Veliki potok do
železniške proge), št. projekta II/4/1, št. načrta C-1396, izdelovalec Inštitut za vode RS,
Hajdrihova 28c, Ljubljana, (naročnik: MOP)
- marec 2012:
izdelane hidrotehnične osnove za nov prostorski akt – Občinski prostorski načrt Občine
Grosuplje. Izdelovalec Is projekt d.o.o., št. projekta C59-ŠNS/10 v skladu z Zakonom o vodah
in podzakonskimi akti (izdelane karte poplavnih nevarnosti in izdelane karte razredov poplavne
ogroženosti). Na izdelano strokovno podlago smo prejeli pozitivno mnenj MKO, ARSO in z
navedenimi ukrepi dopolnili Odlok o OPN Občine Grosuplje. Odlok OPN Občine Grosuplje, je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/13 in uveljavljen dne 14.2.2013, (naročnik: Občina
Grosuplje)
- november 2013:
pričeli s postopkom OPPN Grosupeljščica 1, kot je navedeno v Odloku O OPN Občine
Grosuplje, na podlagi Sklepa o začetku postopka, Uradni list RS, št. 94/13 in 98/14, pridobili
smernice, Odločbo o CPVO, da postopek CPVO ni potreben.
- december 2014/ januar 2015:
izpeljali javno razgrnitev. Trenutno smo v fazi Priprave stališč do pripomb, ki bodo javno
objavljene na spletni strani Občine Grosuplje. Sestavni de le teh je tudi ta kronologija
postopka za izgradnjo zadrževalnika Veliki potok in protipoplavnih ukrepov ob Grosupeljščici.
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