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1 Izvleček iz hierarhično nadrejenega prostorskega
akta

1.1.1 Pravne podlage za izdelavo OPPN

Za območje velja Občinski prostorski načrt Občine Grosuplje (Ur. l. RS. 8/13).

Po  prostorskem  načrtu  se  območje  nahaja  v  GR-17  za  katerega  je  zahtevana
izdelava OLN oz. OPPN za določitev natančnejše zasnove.

1. Prikaz območja na karti namenske rabe OPN.

1.1.2 konkretna določila nadrejenega prostorskega akta za območje

OPN v 159. členu (usmeritve za pripravo OPPN) za predmetno območje določa

način urejanja EUP pnrp usmeritve za OPPN 

OLN  Stari
gasilski 
dom 

GR 17 CD Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v skladu z
112. členom tega Odloka. 

2. Tabela z določili, ki veljajo za pripravo OPPN.
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112. člen OPN določa splošne ukrepe za zagotavljanje varstva pred poplavami.

Ime prostorskega akta se spremeni, ker na tem mestu gasilskega doma ni več. Prav
tako se korigira tip prostorskega akta iz OLN (Občinski  lokacijski  načrt)  v OPPN,
kakor določa trenutno veljavna zakonodaja.

1.1.3 splošna določila OPN

Za območje je določena raba CD - centralne dejavnosti.

133. člen 
druga območja centralnih dejavnosti (CD) 

NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR 

(1.) Namenska raba na območju 
druga območja centralnih dejavnosti, kjer prevladujejo družbene dejavnosti 

(2.) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi
Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov oziroma drugi posegi: 
73. člen – točke: 6, 9, 11, 12, 13, 14 (razen gradnja novih pokopališč), 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27a, 27b, 28a, 30, 31, 32; 

(3.) Dejavnosti 
Trgovske dejavnosti, gostinstvo in turizem, storitvene in poslovne dejavnosti, dejavnosti javne 
uprave, vzgoje in izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, kulture, razvedrila, rekreacijske 
dejavnosti in druge dejavnosti. 

VELIKOST IN OBLIKOVANJE 

Dopustna stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo 
Upoštevati je treba normative in standarde, ki urejajo posamezno področje dejavnosti. Praviloma 
velja: 
FI = največ 1,5 
FZ = največ 60% 
DOBP = najmanj 20 %;

DRUGA MERILA IN POGOJI 

Največja površina točilnice je 100m2 BTPE. 
Pri obstoječih legalno zgrajenih stanovanjskih objektih so dopustne rekonstrukcije, dozidave, 
nadzidave, rušenja in gradnja novih objektov, nadomestne gradnje, vzdrževalna dela. Višinski 
gabarit in oblikovanje objektov za eno in dvostanovanjske hiše ter dvojčke: 
−Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,4 do 2, za dvojčke 1:1,4 do 2,8 (odstopanja so možna 
do ±1m po daljši stranici), pri zasnovi v »L« se smiselno upošteva ta določila; 
−Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35º do 45º;

−Višina: največ K+P+1+M, kjer je pritličje pri vhodu največ 20 cm nad terenom, kap je dovoljena 
  na višini zgornje plošče; 
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1.1.4 Skladnost z nadrejenim aktom

Nadrejeni  akt  določa  osnovno  namensko  rabo  kot  "CD  -  centralne  dejavnosti“.
Ureditve načrtovane z OPPN so skladne s to rabo; ureja se večnamenska ploščad z
odprto tržnico in paviljonom, kot edinim objektom v načrtovanem območju.
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2 Prikaz stanja v prostoru

Prikaz  stanja  prostora  za  območje  OPPN  tržnica  Grosuplje,  številka  projekta
023/2013-PSP, izdelovalec Delavnica d.o.o.
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3 Strokovne podlage

Seznam strokovnih podlag:

-  Rekonstrukcija  Adamičeve  ceste skozi Grosuplje: R3-646/1444  Cikava-Grosuplje
od km 1,286 do km 2,141; R3-647/1151 Grosuplje od km 0,000 do km 0,307;
R3-646/1195 Grosuplje-Ivančna Gorica od km 0,000 do km 0,350; IDP, 
Izdelovalec: Ozzing d.o.o., julij 2012

- Študija  ureditve  prometnih površin  občine Grosuplje,  prometna ureditve izbranih
območij,  št. 101/2012
izdelovalec: Prometno tehnični inštitut, UL FGG, december 2012

- Geodetski načrt, številka 70/2013, 21.5.2013
izdelovalec: Geodeti d.o.o., Grosuplje

- Tržnica Grosuplje, PZI, številka projekta 012/2011
izdelovalec: Delavnica d.o.o.

- Ureditev parkirnih površin za Tržnico Grosuplje, IDZ, številka projekta 013/2013
izdelovalec: Delavnica d.o.o.

-  Grosuplje  -  trije  centri,  študentska  delavnica,  Fakulteta  za  arhitekturo,  Občina
Grosuplje, 2000

-  Grosuplje  -  vodna  pot,  študentska  delavnica,  Fakulteta  za  arhitekturo,  Občina
Grosuplje, 2000
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4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

4.1 Seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora

1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Sektor za vode, Vojkova
1b, 1000 Ljubljana

2. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana

3.  Javno komunalno podjetje  Grosuplje,  vodovod,  kanalizacija,  odpadki,  toplovod,
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje

4. Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
5. Telekom Slovenije, Stegne 19, 1000 Ljubljana
6.  Občina  Grosuplje,  Urad  za  komunalno  infrastrukturo,  Taborska  cesta  2,  1290

Grosuplje.
7. Telemach, Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
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4.2 Obrazložitev upoštevanja smernic

1.
Ministrstvo  za  kmetijstvo  in  okolje,  Agencija  RS  za  okolje,  Sektor  za  vode,

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
- smernic v zakonskem roku niso podali
- /

2.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000

Ljubljana
- Za PZI ureditev tržnice Grosuplje (Delavnica d.o.o.) je bila potrjena

projektna naloga decembra 2011.
- na izdelano dokumentacijo je potrebno pridobiti pogoje oz. soglasje

DRSC, kar mora biti navedeno v prostorskem aktu.
Zahteva po pridobitvi soglasja v PGD fazi je vključena v odlok OPPN.
Skladno z naknadnimi usklajevanji se projekt OPPN uskladi s projektom
rekonstrukcije Adamičeve ceste.

3.
Javno komunalno podjetje Grosuplje, vodovod, kanalizacija, odpadki, toplovod,

Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje
-  V grafiko je potrebno vrisati  potek vodovodnih priključkov, in sicer

vodovodni priključek za fontano in priključek preko katerega se s
pitno vodo oskrbuje trgovina z zelenjavo.

-  predvideti  prestavitev javnega vodovodnega omrežja  na južnem in
vzhodnem delu predvidenega posega v rob ureditve tržnice

-  potrebno  predvideti  prestavitev  kanalizacijskega  sistema  na
zahodnem in južnem delu območja

- potrebno narediti hidravlični izračun obstoječe kanalizacije, ki poteka
v Obrtniški ulici

- V javni kanal se lahko odvedejo le komunalne odpadne vode
-  Meteorne  vode  z  novega  paviljona  je  potrebno  preko  meteorne

kanalizacije  odvesti  v  ponikalnico  locirano  na  investitorjevem
zemljišču ali v bližnji potok Grosupeljščica.

- Na območju paviljona je že puščen priključek za ogrevanje objekta.
Za ogrevanje paviljona je potrebno predvideti  toplotno postajo in
priključitev na ogrevalno omrežje.

Grafični prikazi so usklajeni s podatki JKP Grosuplje.
Zahtevane prestavitve so vključene v grafični in besedilni del OPPN
Vodovodno omrežje se prestavi skladno predlogom JKP.
Kanalizacijsko omrežje  se  ne  prestavlja.  V  primeru,  da  bo  bodoči
lahki objekt (paviljon) tangiral del obstoječega omrežja, se bo le-tega
lokalno zaščitilo ali pa se bo objekt lociral tako, da ne bo tangiral
kanalizacijskega omrežja.  Posledično se ne bo izvedla  preveza na
sistem na Obrtniški ulici in ne bo izdelal hidravlični izračun na tem
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odseku.  Predvideni  objekt  -  paviljon  -  je  namreč  lahke  izvedbe  z
nizkimi obremenitvami na tla in posledično na podzemne vode.

4.
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana

- Napajanje načrtovanega paviljona oz. odjemalcev tržnice se zagotovi
preko  nizkonapetostnega  (NN) zemeljskega voda (prereza Al  4  x
70+1,5  mm'),  ki  je  sedaj  namenjen  napajanju  obstoječe  javne
razsvetljave.  Slednjega  se  vpelje  oz.  odkoplje  in  podaljša  s
kabelsko spojko v novo  prostostoječo priključno  merilno omarico
(PMO)  na  vzhodni  strani  paviljona,  ki  naj  omogoča  vgradnjo
večjega  števila  merilnih  mest. V  novo PMO omarico  se  prestavijo
tudi  vsa  obstoječa  odjemna mesta na  lokaciji  tržnice, ki  so sedaj
locirana v ločenih priključno merilnih omaricah.

- Vsi zemeljski vodi, ki bodo potekali pod povoznimi površinami in bodo
namenjeni napajanju predvidenega objekta, naj se uvlečejo v njim
namenjeno  kabelsko  kanalizacijo  s  kabelskimi  jaški  ustreznih
dimenzij

Tehnične rešitve so vkorporirane v OPPN.

5.
Telekom Slovenije, Stegne 19, 1000 Ljubljana

-  lzdelati  projekt  priključitve  na  omrežje  Telekoma  Slovenije,  za
obstoječe  TK vode pa projekt  zaščite  TK omrežja  oz.  morebitne
prestavitve.

Rešitve za priključevanje in zaščito vodov je sestavni del OPPN.

6.
Občina Grosuplje,  Urad za komunalno infrastrukturo, Taborska cesta 2, 1290

Grosuplje
-  ob zbirni  cesti št. 112221, Grosuplje - Jerova vas - Perovo, naj se

predvidi  pločnik  preko  katerega  se  izvede  servisna  dostopa  na
večnamensko ploščad preko poglobljenih robnikov, na delu uvoza
na parkirišče pa se izvede prehod za pešce.

Zahtevane tehnične rešitve so vključene v OPPN.

7.
Telemach, Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana

-  Na  območju  urejanja  se  nahaja  tudi  NN  elektro  kabelski  vod  za
napajanje KKS sistema, katerega je potrebno ustrezno obravnavati
in vključiti v projektno rešitev

- Detajle uskladiti v fazi priprave PGD, PZI projektne dokumentacije.
Tehnične rešitve so vključene v OPPN.
Elektro napajanje Telemach omarice je zagotovljeno z nove PMO omarice
Elektra Ljubljana.
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4.3 Smernice nosilcev urejanja prostora

na naslednjih straneh

15



4.4 Odločba Ministrstva pristojnega za okolje, da ni potrebno
izvesti celovite presoje vplivov na okolje (CPVO)

Odločba Ministrstva za okolje in prostor, številka 35409-255/2010 z dne 18.11.2010,
določa da ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

na naslednjih straneh
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4.5 Mnenja nosilcev urejanja prostora

Mnenja se dodajo v fazi priprave OPPN, ko se le-ta pridobijo.

na naslednjih straneh
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5 Obrazložitev in utemeljitev OPPN

5.1 Nameravana ureditev in območje OPPN

5.1.1 lokacija v mestu

3. Lokacija v širšem merilu.

Območje se nahaja ob Adamičevi cesti, glavni cesti, ki poteka skozi center Grosuplja
in  ob  cesti  Ob  Grosupeljščici.  Na  severni  strani  poteka  vodotok  Grosupeljščica.
Območje predstavlja enega izmed manj izrazitih pod-centrov mesta.

5.1.2 Območje OPPN

Območje  je  na  jugu  zamejeno  z  Adamičevo  cesto,  na  vzhodu  s  cesto  Ob
Grosupeljščici, na severu z vodotokom Grosupeljščica ter stanovanjskimi bloki. Rob
na zahodni strani predstavlja starejši stanovanjski objekt.
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Obravnavano območje obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 1596/1-
del,  1596/9-del,  1596/6,  1596/2,  1594-del,  1600/2,  1600/1-del,  1597/1,  1597/2,
1599/1, 1599/2, 1598 in 2217/5-del vse, k.o. Grosuplje naselje (šifra 1783). 
Tekom priprave OPPN se območje lahko še nekoliko prilagodi.

4. Prikaz območja na aeroposnetku.

Območje meri cca 5.600 m2

5.1.3 Opis današnjega stanja

Severni del območja se danes uporablja kot neurejeno makadamsko parkirišče. V
osrednjem delu so stihijsko postavljeni kioski za hitro prehrano, manjša trgovina z
zelenjavo  in  manjši  neuporabljeni  kiosk.  Na  južnem delu  je  tlakovan  plato  okrog
vodnjaka-spomenika ter nekaj  starejših dreves.  Območje se uporablja za stihijsko
parkiranje in kot tržnica na improviziranih mizah ali neposredno iz kombijev.

5.1.4 Analiza mirujočega prometa

Na  platoju  tržnice  same  je  obstoječe  neurejeno  parkirišče  oz.  površina,  ki  se
uporablja za parkiranje.
Študija PTI je z beleženjem registrskih tablic ugotovila zasedenost tega območja s 5
do 15 avtomobili in obratom 1 ure in 6 minut. Parkirišče je zasedeno tudi preko noči,
iz česar se lahko sklepa, da ga uporabljajo tudi stanovalci bližnjih blokov.
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5. Prikaz obrata vozil (študija PTI)

 V spodnji  tabeli  je prikazano število  parkiranih avtomobilov na posameznih pod-
območjih znotraj načrtovanega OPPN.

datum skupaj št. 
avtomobilov

plato tržnice parkirišče za 
tržnico

parkirišče pri 
blokih

12.5.2013 26 10 12 4

22.3.2011 43 13 30 0

26.5.2009 22 7 12 3

29.5.2008 31 12 14 5

5.1.5 Razlogi za pripravo OPPN

Za območje je  že dalj  časa predvidena izdelava urbanističnega dokumenta,  ki  bi
določil ureditve in pogoje za ureditev oz. zazidavo območja. V preteklih letih je bilo
več začetkov takega urejanja,  vendar  noben projekt  ni  bil  formalno zaključen oz.
sprejet.
Danes veljavni Prostorski načrt občine Grosuplje določa, da je za območje potrebno
pripraviti  podrobnen prostorski načrt oz. zazidalni načrt,  ki bo dal poleg vsebinske
rešitve tudi pravno podlago za pripravo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj in
kasnejšo  izvedbo.  Določila  za  urejanje  prostora  brez  sprejetja  podrobnega
urbanističnega dokumenta ne dopuščajo vseh načrtovanih ureditev.
Z vsebinskega vidika se danes delno degradiran prostor s celovito zasnovo uredi v
funkcionalno  območje  s  tremi  programi:  večnamensko  ploščadjo  (odprto  tržnico),
servisno-storitvenim objektom (paviljon) na sredini območja in urejenim parkiriščem
na severnem delu območja. 
Za izvedbo vseh teh programov je potrebno pridobiti pravno podlago, torej sprejeti
OPPN.
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5.2 Historiat območja

V različnih časovnih obdobjih je bilo začetih več projektov urejanja tega območja.
Vsa so posledica odstranitve objekta starega gasilskega doma, ki je sprostil prostor
za novo rabo. 

5.2.1 natečaj za ureditev območja Stari gasilski dom, 1997

Leta 1997 je bil izveden arhitekturni natečaj za ureditev območja Stari gasilski dom,
ki ga je v sodelovanju z Društvom arhitektov Ljubljana pripravila Občina Grosuplje.
Predmet  natečaja  je  bila  zasnova  pokritega  objekta  tržnice  in  ostalih  centralnih
dejavnosti.  Prva  nagrada  je  bila  podeljena  ekipi  arhitekta  Aleša  Vodopivca  s
projektom objekta v L formaciji z dvema etažama in ureditvijo trga.

6. Grafični prikaz izbrane natečajne rešitve. arh. Aleš Vodopivec
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5.2.2 ureditveni in lokacijski načrt 

Po izvedenem natečaju se je začel pripravljati ureditveni načrt Stari gasilski dom, na
osnovi izbrane natečajne rešitve. Izdelava le-tega se je leta 1999 po javni razgrnitvi
ustavila.

Leta 2006 se je začel pripravljati nov urbanistični dokument: Občinski lokacijski načrt
za Stari  gasilski  dom, ki  je prav tako temeljil  na izbrani natečajni  rešitvi.  Priprava
urbanističnega dokumenta se je ustavila pred sprejetjem le-tega.

7. Grafični prikaz OLN Stari gasilski dom
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5.2.3 študentske delavnice

Leta  2000  so  bile  izvedene  delavnice  študentov  arhitekture  pod  vodstvom  prof.
Ravnikarja,  prof.  Vodopivca  in  prof.  Florjančiča.  Nekatere  študentske  ekipe  so
obravnavale prostor tržnice oz. starega gasilskega doma.
Predlogi  so  sila  različni  in  jih  je  potrebno  obravnavati  kot  raznolik  nabor  idej  za
urejanje prostora.

8. Grosuplje - vodna pot; avtor Boštjan Peršolja

23



9. Grosuplje - trije centri; avtorji Tina Božičnik, Maja Vadnjal, Simon Vošnjak
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10. Grosuplje - trije centri; avtorja Petra Peterka, Goran Rupnik

11. Grosuplje - trije centri; avtorje Marjeta Zupančič, Miha Vehovar
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5.2.4 idejni projekt za tržnico

Leta 2011 je bil izdelan idejni projekt z bistveno skromnejšimi izhodišči: ureja se le
parter z odprto tržnico s premičnimi stojnicami in „depo“ za spravilo le-teh. Obstoječi
objekti trgovskega programa niso tangirani, uredi se le zaslomba pred njimi, ki tvori
hrbet tržnice oz. ploščadi. Projekt Delavnica d.o.o.

12. Grafični prikaz idejne ureditve platoja - tržnice. Delavnica d.o.o.
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5.2.5 Projekt rekonstrukcije Adamičeve ceste, Ozzing d.o.o.

V letu 2013 je bil pripravljen projekt rekonstrukcije Adamičeve ceste, ki predvideva
prestavitev osi Adamičeve ceste za cca 170 cm proti severu, v območje tržnice. V
prostor dodatno umešča kolesarske steze, na lokalni cesti pa ukinja desni zavijalni
pas. 
Projekt  je  v  fazi  idejnega projekta.  Nekatere  ureditve  na stičnem območju  so  se
tekom priprave tega OPPN uskladile z izdelovalcem projekta rekonstrukcije ceste in
naročnikom (DRSC in Občina Grosuplje).

13. Izsek iz idejnega projekta rekonstrukcije Adamičeve ceste, Ozzing d.o.o.
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5.2.6 idejni projekt ureditev parkirnih površin za Tržnico Grosuplje

V letu  2013 je  bil  pripravljen idejni  projekt  ureditve  makadamskega parkirišča  za
tržnico (Delavnica d.o.o.) v sklopu katerega so bile preverjene različne ureditve in
možno število parkirnih mest.
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14. Grafični prikaza možnih ureditev parkirišča. Delavnica d.o.o.
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5.3 Opis nameravane prostorske ureditve

5.3.1 zasnova

Območje je razdeljeno na tri vsebinsko ločene komplekse: večnamensko ploščad na
jugu,  na  območje  Paviljona  v  osrednjem  delu  in  območje  parkirišča  severno  od
paviljona.

5.3.2 večnamenska ploščad

Ploščad tržnice je predvidena kot večnamenski prostor za potrebe tržnice, različnih
dogodkov oz. kot mestni trg. Skladno s tem so predvidene manjše urbane ureditve
novo tlakovanje in postavitev večjega paviljona.
Na  južnem  delu,  proti  prometno  najbolj  obremenjeni  Adamičevi  cesti,  se  zasadi
drevored. Prostor pred obstoječim stanovanjskim objektom se oblikuje mehkeje, kot
mirnejši prostor, prostor instalacij, igre, ipd. Obstoječi vodnjak se ohrani kot osrednji
element  trga,  na  cesti  Ob  Grosupeljščici  pa  se  izvede  servisni  uvoz  za  potrebe
tržnice. Vzhodni del platoja je namenjen dejavnosti tržnice na premičnih stojnicah,
katere se hrani v skladišču objekta Paviljon 
Ploščad  omogoča  različne  rabe:  od  tržnice,  do  večjih  prireditev  (koncertov,
sejmov, ...)

15. Prostorski prikaz večnamenske ploščadi.
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5.3.3 nov paviljon

Nov  paviljon  predstavlja  enotno  platformo  za  različne  programske  vsebine,  kot
naprimer  oder  za  prireditve,  prostor  za  razstave,  območje  za  sedenje,  kot  tudi
možnosti  postavitve  stojnic  „pod  streho“.  Dodatno  se  vanj  umesti  javni  program
sanitarij, spravila stojnic, bankomat, parkomat, mlekomat in podobno. Prav tako se v
območje vključi morebitne komercialne programe, ki se prilagodijo glede na potrebno
površino za posamezno dejavnost.

Poleg programa „platoja“ stalni program paviljona predstavljajo skladišče za stojnice,
javne  sanitarije,  prostori  za  bankomate,  parkomate,  mlekomate  in  podobne
inštalacije. To je del javne in poljavne infrastrukture, ki se danes delno že nahaja na
območju.
S pogojem zagotavljana določene prehodnosti skozi paviljon (v smeri sever-jug) se
lahko  delno  ali  v  celoti  v  paviljon  umešča  komercialne  programe  v  modularnih
enotah-zabojnik.  Ti  programi/vsebine  morajo  biti  skrbno  določeni  s  strani
najemodajalca oz. lastnika in v sozvočju s programom novega trga/tržnice.

Paviljon je sestavljen iz nosilne konstrukcije in enotne ravne strehe, s čimer daje
enovito zunanjo podobo in ločuje prostor trga/tržnice ter parkirišča na severni strani.
Dimenzija  paviljona  omogoča  izvedbo  vseh  predvidenih  programov  in  dopušča
možnost  izvedbe  morebitnih  komercialnih  programov  (gostinstvo,  ipd.)  Na  robu
paviljona je izvedena „lesena zavesa“, premični leseni paneli s katerimi je mogoče
zastreti ali zapreti izhode paviljona in s tem omogočiti nemoteno izvedbo prireditev v
neposredni bližini.

Nosilna  konstrukcija  paviljona  -  stebri  zasnovani  z  razmiki,  ki  so  usklajeni  s
standardnimi dimenzijami modularnih transportnih zabojnikov, s čimer se omogoča
prilagodljiva  raba  vsakokratnim  uporabnikom  in  njihovim  potrebam  v  prostoru.
Programi  se  prostorsko  lahko  modularno  sestavljajo  tako,  da  ustrezajo  tako
zahtevam  zasebnega  kot  tudi  zahtevam  javnega  oz.  funkciji  območja.  Zaradi
prefabricirane konstrukcije je gradnja ekonomsko ugodnejša. 
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16. IDZ modularne zasnove novega paviljona.

5.3.4 parkirišče

Za posamezna osebna vozila se predvidi standardne parkirne prostore širine 2,5 in
dolžine  5,0  metra.  V  kasnejših  fazah  projektiranja  se  lahko  širina  parkirnih  mest
razširi do 2,7 m, vendar le na račun števila parkirnih mest. Manipulacijska razdalja
med dvema vrstama parkirnih mest je standardnih 6,0 metrov.
Parkirišče se ureja z nadzorovanim dostopom, kar pomeni postavitev rampe z eno
vstopno in eno izstopno stezo. Pred rampo se predvidi avtomat za izdajo oz. kontrolo
kartice in dislociran parkomat za plačilo parkirnine.
Prometni režim, režim plačevanja in izdajanja kartic se določi naknadno.

Območje  se  nahaja  neposredno od potoku Grosupeljščica,  ki  na  tem mestu  tudi
poplavlja.  Predvideno je, da območje parkirišča ostane razlivna površina in da se
predvidi  ustrezno  ureditev  ter  materiale,  ki  brez  večje  škode  prenesejo  redke  in
kratkotrajne poplave. 
Zaradi  čim  enostavnejšega  odvodnjavanja  se  stremi  k  materialom oz.  tlakom,  ki
omogočajo  čim  bolj  neposredno  odvodnjavanje  in  ponikanje  meteorne  vode  na
mestu nastanka le-te, s čim bolj racionalnim sistemom meteorne odvodnje. 
Za urejene peš poti do in mimo parkiršča predlagamo tlakovanje, v  primeru poti ob
Grosupeljščici nadaljevanje asfaltne podlage. 
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Za  vozno  površino  do  samih  PM  predlagamo  tlakovanje  iz  betonskih  plošč  z
ustreznimi  razmiki  med  ploščami,  ki  omogočajo  delno  odvodnjo  v  teren  ali  drug
vodoprepusten material (npr. TerraElast). S takšnim principom želimo doseči čim bolj
sonaravno urejeno parkirišče. Parkirne površine se zasnuje za ustrezno predvideno
obremenitev (intervenca).
Za sama polja  parkiranja predlagamo zazelenjeno zasnovo površine,  ki  naj  bo  v
obliki  travnih  rešetk,  ki  nase  prevzamejo  obtežbo  vozil,  hkrati  pa  omogočajo
uspevanje trave med njimi. Taka zasnova tudi ne potrebuje posebne odvodnje, saj je
stik z raščenim terenom praviloma zagotovljen. Ureditev s travnimi rešetkami zahteva
redno vzdrževanje.
V  primeru,  da  takega  nivoja  vzdrževanja  ni  moč  zagotoviti,  je  potrebno  izbor
materialov prilagoditi na nivo, ki omogoča minimalno vzdrževanje.

Del  parkirišča  je  dostopen  preko  dovozne  ceste  za  stanovanjske  bloke  in  se
uporablja za potrebe stanovalcev.

17. Primer ureditve parkirišča z zelenimi ter vodoprepustnimi materiali.
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5.4 Kapacitete

Okvirna površina celotnega območja: 5.600 m2

Okvirna površina večnamenske ploščadi: 1.200 m2
Okvirna površina paviljona: 200 m2
Okvirna kapaciteta parkirišča: 86 PM

5.5 Etapnost izgradnje

Gradnja na območju je možna v različnih etapah. Zasnova ploščadi, odstranitev in
postavitev novega paviljona ter ureditev parkirišča so načrtovane tako, da je njihova
izvedba možna medsebojno neodvisno.

Ureditev parkirišča in večnamenske ploščadi se lahko izvede tudi v primeru, da se
obstoječi objekti (kioski) ne odstranijo.

Etapno je možno izvajati  tudi robno območje večnamenske ploščadi z Adamičevo
cesto. Po rekonstrukciji se robnik Adamičeve ceste prestavi za cca. 1,7m v območje
tržnice in ukine se desni zavijalni pas ter se ga nameni tržnici. Prav tako je mogoča
preureditev območja na stanje pred predvideno rekonstrukcijo, tako da je zavijalni
pas v funkciji in da rob (robnik) med platojem in cesto ostane na obstoječem mestu.
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5.6 Rešitve za ohranjanje narave in kulturne dediščine

5.6.1 varovanje okolja

Na območju ni elementov varovanja naravnih vrednot.

5.6.2 kulturna dediščina

Na območju ni varovane kulturne dediščine.

5.7 Varstvo pred požarom in drugimi naravnimi nesrečami

Območje se nahaja znotraj poplavnega območja Grosupeljščice.

18. Karta poplavnih območij.

V sklopu priprave OPN so bila izdelane karte poplavne nevarnosti, ki na območju
določajo poplavno nevarnost kot majhno in srednjo. 

Z načrtovanimi ureditvami se ne zmanjšuje območja razlivnih vod (ureja se parkirišče
in ploščad). V kolikor se pokaže zahteva po določitvi  višje najnižje kote je možno
ureditve obravnavanega prostora nivojsko prilagoditi.
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5.8 Zasnova komunalne infrastrukture in javnega dobrega

5.8.1 Promet

Parkirišče se za potrebe javnega dela napaja z uvozom s ceste LZ 112221 in preko
obstoječe  dovozne  poti  do  parkirnih  mest  namenjenih  stanovanjskim  blokom  z
naslovom Ljubljanska 4a in 4b. Ta obstoječa dovozna pot je navezana  na cesto LK
113271.

Večnamenski  plato  ima  interventni  dostop  iz  Adamičeve  ceste  in  servisnega  iz
lokalne ceste LZ 112221. Dosedanje parkiranje na tem območju se ukine. Prav tako
se ukine deloma urejeni prometni priključek.

Ureditve  večnamenskega  platoja  se  prilagodijo  končni  sliki  po  rekonstrukciji
Adamičeve ceste, kar pomeni, da se glede na današnje stanje ukine desni zavijalni
pas  na  LZ  112221  in  nameni  večnamenskemu  platoju.  Os  Adamičeve  ceste  se
zaradi lociranja novih vzdolžnih parkirnih mest na njeni južni strani premakne za cca.
170  cm  proti  severu  v  območje  predvidenega  večnamenskega  platoja,  ki  se
posledično zmanjša. Dodatno se izvede hodnik za pešce in kolesarska steza.

OPPN dopušča ureditve pred rekonstrukcijo obstoječe Adamičeve ceste ali brez nje.
V  tem primeru  ostane  rok  (robnik)  med  cestiščem Adamičeve  ceste  in  platojem
nespremenjen. Desni zavijalni pas ostane v funkciji, južni rob platoja se podaljša do
obstoječega robnika. Zaradi dodatnega prostora se lahko uredi dvoji drevored ali širši
pas zazelenitve.

Kolesarski promet se predvidoma vodi ob Adamičevi cesti na nivoju pešca (za robnik
dvignjeno od cestišča), medtem ko se ob lokalni cesti LZ vodi na nivoju cestišča. S
tem se zagotovi večja varnost kolesarjev na prometnejši Adamičevi in večja varnost
pešcev na LZ cesti. Kolesarji namreč ne morejo direktno zapeljati na večnamensko
ploščad,  temveč  sledijo  cesti  do  kolesarske  steze  ob  Adamičevi.  Preprečuje  se
diagonalno prečenje kolesarjev preko platoja, ki je primarno namenjen pešcem.
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19. Prometna mreža.

5.8.2 Vodovod in hidrantno omrežje

Preko območja poteka vodovod PE 110 in NL 100. Na južnem delu se le-ta delno
prestavi, ker je v slabem stanju. V del obstoječe trase in cevi se  uvleče nova cev
vodovodnega priključka za potrebe fontane.
Prestavi se obstoječi podtalni hidrant za cca 5m proti severu.

5.8.3 Odpadna kanalizacija

Kanalizacija je tangirana na območju Paviljona, kjer se lokalno zaščiti. Uredi se nov
kanalizacijski priključek za potrebe javnega WC iz Paviljona in morebitnih priključkov
drugih programov v Paviljonu. V sistem javne kanalizacije se ne priključuje meteornih
vod.

Kasneje je možno prevezati kanal ob Adamičevi cesti na kanal na Obrtniški ulici in
posledično ukiniti kanal, ki preči celotni večnamenski plato.

5.8.4 Padavinska kanalizacija

S platoja se meteorne vode zberejo v kanaletah in odvedejo v ponikovalnice ali v
potok Grosupeljščica.
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Odvodnjavanje vod s parkirišča se v čim večji meri ponika, preostale vode se spelje v
meteorni kanalizacijski sistem in v ponikovalna polja oz. potok.
Meteorne vode se ne priključuje v mešano kanalizacijsko omrežje na območju.

5.8.5 Elektro

Za potrebe programov Paviljona, uporabe platoja in parkirišča je potrebno zagotoviti
električno energijo. Potrebe za programe paviljona so približno enake kot dosedanje,
dodatno se uredi le javna razsvetljava na območju parkirišča.

Napajanje območja se izvede preko sedanjega voda do omarice JR, ki se jo ukine.
Elektro vod se odkoplje in spelje do nove merilne omarice na objektu Paviljon.

5.8.6 Vročevod

Preko območja poteka vročevodno omrežje, ki  z novimi ureditvami ni  neposredno
povezano.  Za  priključitev  paviljona  oz.  programov  v  njem  se  uporabi  obstoječe
priključno mesto.

5.8.7 Javna razsvetljava

Predvidena je  nova razsvetljava  platoja  in  dodatna ureditev  tehnične razsvetljave
parkirišča.

5.8.8 Telekomunikacije

Obstoječe omrežje ne bo neposredno tangirano. Za Paviljon se preuredijo obstoječi
priključki. Obstoječe vode se ščiti.

5.8.9 Ogrevanje objektov

Objekti oz. programi paviljona se za ogrevanje priključijo na toplotno postajo, ki se
napaja  z  energijo  vročevoda.  Priključitev  ni  obvezna,  če  se  objekti  ogrevajo  na
obnovljive vire energije.

5.8.10 Grajeno javno dobro

Večnamenski plato lahko postane območje javnega dobrega. Poleg njega pa še peš
pot ob Grosupeljščici in peš povezava na južnem delu območja do blokov na naslovu
Ljubljanska cesta 4b.
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6 Povzetek za javnost

Povzetek glavnih tehničnih značilnosti oz. podatkov o prostorski ureditvi

Naziv
prostorskega akta

Občinski podrobni prostorski načrt za  tržnico Grosuplje

Naročnik KS Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje
Pripravljavec Občina Grosuplje,Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje
Izdelovalec Delavnica d.o.o., Tržaška cesta 3a, 1360 Vrhnika
Številka projekta 023/2013
Datum december 2013

Območje urejanja
Območje se nahaja ob Adamičevi cesti, glavni cesti, ki poteka skozi center Grosuplja,
in  ob  ulici  Ob  Grosupeljščici.  Na  severni  strani  poteka  vodotok  Grosupeljščica.
Območje predstavlja enega izmed manj izrazitih pod-centrov mesta.

Prikaz ureditve
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Opis nameravane prostorske ureditve

Območje je razdeljeno na tri vsebinsko ločene komplekse: večnamensko ploščad na
jugu,  na  območje  paviljona  v  osrednjem  delu  in  območje  parkirišča  severno  od
paviljona.

večnamenska ploščad
Ploščad tržnice je predvidena kot večnamenski prostor za potrebe tržnice, različnih
dogodkov oz. kot mestni trg. Skladno s tem so predvidene manjše urbane ureditve
novo tlakovanje in postavitev večjega paviljona.
Na  južnem  delu,  proti  prometno  najbolj  obremenjeni  Adamičevi  cesti,  se  zasadi
drevored. Prostor pred obstoječim stanovanjskim objektom se oblikuje mehkeje, kot
mirnejši prostor, prostor instalacij, igre, ipd. Obstoječi vodnjak se ohrani kot osrednji
element  trga,  na  cesti  Ob  Grosupeljščici  pa  se  izvede  servisni  uvoz  za  potrebe
tržnice. Vzhodni del platoja je namenjen dejavnosti tržnice na premičnih stojnicah,
katere  se  hrani  v  skladišču  objekta  Paviljon  Ploščad  omogoča  različne  rabe:  od
tržnice, do večjih prireditev (koncertov, sejmov, ...)

paviljon
Nov  paviljon  predstavlja  enotno  platformo  za  različne  programske  vsebine,  kot
naprimer  oder  za  prireditve,  prostor  za  razstave,  območje  za  sedenje,  kot  tudi
možnosti  postavitve  stojnic  „pod  streho“.  Dodatno  se  vanj  umesti  javni  program
sanitarij, spravila stojnic, bankomat, parkomat, mlekomat in podobno. Prav tako se v
območje vključi morebitne komercialne programe, ki se prilagodijo glede na potrebno
površino za posamezno dejavnost.
Paviljon je sestavljen iz nosilne konstrukcije in enotne ravne strehe, s čimer daje
enovito zunanjo podobo in ločuje prostor trga/tržnice ter parkirišča na severni strani.
Dimenzija  paviljona  omogoča  izvedbo  vseh  predvidenih  programov  in  dopušča
možnost izvedbe morebitnih komercialnih programov (gostinstvo, ipd.) 

parkirišče
Na severnem delu se uredi parkirišče. Območje parkiranja je razdeljeno je na dva
dela. Neposredno ob blokih se predvidi del parkirišča za potrebe stanovalcev, južni
del parkirišča pa je javno parkirišče z dostopom iz ceste Ob Grosupeljščici, ki poteka
preko mosta. 
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IV. Izjava odgovornega prostorskega 
načrtovalca

Odgovorni prostorski načrtovalec 
OPPN za tržnico Grosuplje

Maj Juvanec, univ.dipl.inž.arh.

I Z J A V L J A M,

1. da je OPPN izdelan v skladu z občinskimi prostorskimi akti,

2. da je OPPN skladen z drugimi predpisi, ki veljajo na območju OPPN ali se
nanašajo na načrtovano prostorsko ureditev.

Številka projekta:
023/2013

Vrhnika, december 2013

Maj Juvanec, univ.dipl.inž.arh.
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