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VPLIVI OBVOZNE CESTE NA PROSTORSKI RAZVOJ GROSUPLJA
Izvleček:
Diplomsko delo z naslovom Vplivi obvozne ceste na prostorski razvoj Grosuplja obravnava
bodočo obvozno cesto, ki bo speljana okrog naselja Grosuplje in bo imela značaj hitre ceste. V
prvem delu so predstavljene osnovne geografske značilnosti obravnavanega območja ter pretekla
in sedanja prometna infrastruktura Grosuplja. V drugem delu sta predstavljeni 2 varianti obvozne
ceste ter vpliv naravnogeografskih dejavnikov na potek predvidene novejše trase prometnice.
Problem predstavlja le prečkanje obvozne ceste severnega dela Naravnega rezervata Bičje, ki je
bil zavarovan z odlokom leta 1997.
Bodoča obvozna cesta bo vplivala na prostorski razvoj Grosuplja, njeni vplivi pa bodo tako
pozitivni kot negativni. Cesta bo pomembno vplivala predvsem na razporeditev dejavnosti v
prostoru (centralne in proizvodne dejavnosti, turizem, rekreacija in promet), zato bi bila to
pomembna pridobitev za prebivalce Gorsuplja in njegove okolice. Glavni namen gradnje obvozne
ceste še vedno ostaja prometna razbremenitev in zmanjšanje ekoloških posledic, ki jih povzroča
tovorni promet na mestni cestni mreži. Z vidika vplivov na rabo zemljišč in vplivov na okolje pa
bo imela nova prometnica negativne učinke na prostor. Zaradi naraščanja urbanizacije je stanje v
prometu na območju Grosuplja trenutno zelo problematično, zato je izgradnja obvozne ceste
potrebna in nujna, predvsem pa aktualna rešitev.
Ključne besede: prometna geografija, obvozna cesta, prostorski razvoj,Grosuplje

BYPASS EFFECTS ON SPATIAL DEVELOPMENT OF GROSUPLJE
Abstract:
The Diploma Thesis entitled Bypass Effects on Spatial Development of Grosuplje is dealing with
the future bypass road circumventing the town of Grosuplje, which will have all the
characteristics of a highway. The first part presents the basic geographic features of the discussed
area and the past as well as the current transport infrastructure of Grosuplje. The second part
presents two variations of the bypass road and the influence of physical-geographic features on
the outline of the most recent road variation. The only problem arising is the bypass crossing of
the northern part of Nature reserve Bičje, which was declared with an ordinance in 1997.
The future bypass will have positive and negative effects on the spatial development of Grosuplje.
Strongly influencing the disposition of activities in the area (like central and production activities,
tourism, recreation and traffic) the bypass would present an achievement of great importance for
the inhabitants of Grosuplje and its surroundings. The main purposes of the bypass still remain
traffic appeasement and reduction of negative ecological influences surging from the freight
transport on the existing town road network. But the new road will also have negative effects on
the land use and on the environment. However, the current traffic situation in Grosuplje has
become really problematic with the growing urbanisation, so building the bypass is a needed,
necessary, but most of all, a workable solution.
Keywords: traffic geography, bypass road, spatial development, Grosuplje
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Vplivi obvozne ceste na prostorski razvoj Grosuplja

1. UVOD
V diplomskem delu z naslovom Vplivi obvozne ceste na prostorski razvoj Grosuplja je
obravnavana bodoča obvozna cesta, ki bo speljana okrog naselja Grosuplje in bo imela značaj
hitre ceste. Bolj podrobno je bila obvozna cesta prvič predstavljena leta 1991 v elaboratu Študija
ureditve prometa za področje mesta Grosuplje. Do danes obvozna cesta še ni zgrajena, po besedah
župana občine Grosuplje (Pance, 2004, str.4), objavljenih v prispevku z naslovom Prometni kaos
v Grosupljem še nadaljnjih pet let! septembra 2004, pa naj bi obvoznico začeli graditi postopoma,
v roku petih oziroma šestih let, in z njo reševati najbolj obremenjene dele. Izgradnja obvoznice
okoli naselja Grosuplje je tema, ki se v občini vleče že vrsto let, saj se je področje, predvideno za
cestno traso, že pozidalo. Ureditev cestnega obroča bi rešila prometni kaos v središču mesta, zato
je Občina v prostorskem aktu opredelila novo območje za postavitev obvoznice. Župan Janez
Lesjak pravi: »Obvoznica naj bi bila dolga 2,5 kilometra, treba bi bilo zgraditi tri mostove čez
železniško progo, cena pa naj bi bila okoli dve milijardi in pol, kar znaša celoten občinski
proračun. V tem trenutku zato ne vidim teh sredstev.«
Pri pregledovanju virov in literature se pojavi problem pojmovanja obravnavane ceste. V različnih
virih najdemo dve različni pojmovanji. Prvo ime 'obvoznica' se uporablja predvsem v pogovorni
obliki, drugo ime 'obvozna cesta' pa zasledimo v Uradnem listu Republike Slovenije (primer UL
RS, št. 3–24 , 1997, str. 296).
V nadaljevanju sledi razlaga osnovnih pojmov, ki se navezujejo na obravnavano cesto. Definicije
so povzete iz Urbanističnega terminološkega slovarja (Železnikar, Mihevc, 1975) in iz Zakona o
javnih cestah (UL RS 29, 1997).
Cesta: je vsaka tako zgrajena ali utrjena površina, da jo kot prometno površino lahko uporabljajo
vsi ali določeni udeleženci v prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi.
Lokalna cesta: je občinska cesta, ki povezuje naselja v občini z naselji v sosednjih občinah ali
naselja in dele naselij v občini med seboj in je pomembna za navezovanje prometa na javne ceste
enake ali višje kategorije.
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Obvozna cesta, sinonim obvoznica:
-

cesta, ki obide določeno mestno območje;

-

cesta, na katero je začasno preusmerjen promet z druge ceste zaradi popravil,
rekonstrukcije ali kake druge zapore.

Hitra cesta, sinonim ekspresna cesta: javna cesta, namenjena hitremu motornemu prometu med
posameznimi deli pokrajin, z ločenima smernima voziščema in z nekaj večjim številom odcepov,
priključkov in izvennivojskih križišč kot avtocesta.
Industrijska cesta: cesta, ki povezuje večje industrijske komplekse z mrežo javnih cest.
Glede na dejstvo, da sta pojma 'obvozna cesta' in 'obvoznica' sinonima in da se v uradnih
dokumentih za obravnavano cesto uporablja naziv obvozna cesta, ta naziv uporabljamo tudi v
nadaljevanju.
Študija o obvozni cesti je aktualna predvsem zato, ker je trenutno prometno stanje v naselju
Grosuplje kaotično. Obvozna cesta naj bi potekala v obliki obroča okoli naselja Grosuplje. Na
zahodu naj bi se odcepila od avtocestnega priključka pri Cikavi proti vasi Brezje, nato naj bi šla
mimo gospodarske cone Grosuplje, po zunanji strani obrtne cone Rožna dolina, mimo Jerove vasi
do priključka na avtocesto Ljubljana–Novo mesto pri Motelu Grosuplje. Ker je ideja o obvozni
cesti stara že okoli 15 let, se je trasa prometnice z leti spreminjala. Študija ocene vplivov na
prostorski razvoj Grosuplja je bila tako narejena na podlagi najnovejše trase obvozne ceste, ki je
predstavljena v dopolnitvah Plana občine Grosuplje leta 2004.

1.1. NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Namen diplomskega dela je ocena vplivov bodoče obvozne ceste na prostorski razvoj Grosuplja.
V prvem delu je predstavljeno proučevano območje in njegove osnovne geografske značilnosti ter
pretekli in sedanji prometni položaj Grosuplja. Eden izmed ciljev dela je prikaz obeh variant tras
obvozne ceste ter izbira optimalne trase. Cilj drugega, osrednjega dela diplomskega dela, pa je
ugotoviti in oceniti, kako bo obvozna cesta vplivala na razvoj Grosuplja. Poglavje je razdeljeno na
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oceno vplivov obvozne ceste na prostor (raba zemljišč, poselitev), razporeditev dejavnosti v
prostoru (centralne in proizvodne dejavnosti, turizem in rekreacija ter promet) ter kratko študijo
vplivov na okolje (vodni viri, atmosfera in hrup).
Bodoči prostorski razvoj je definiran kot sprememba kakovosti prostora. Po Černetu (cv: Černe,
2004, str. 40) se kakovost prostora nanaša na poskuse združevanja oziroma povezovanja
družbenih vrednot s spremembami in stabilnostjo prostorske strukture. Kakovost prostora se
spreminja, poleg tega se spreminja njegova relativna lokacija in končno se spreminja njegova
geografska razsežnost. Številne in različne možne razsežnosti kakovosti prostora, ki se lahko
izražajo v zelo različnih stopnjah, se po Lynchu (cv: Černe, 2004, str. 40) nanašajo na: vitalnost,
jasnost zaznave, prilagodljivost, dostopnost, nadzor, učinkovitost in pravičnost:
•

vitalnost je neke vrste podpora, ki jo prostor ponuja človekovim dejavnostim, biološkim
potrebam in zmožnostim;

•

jasnost zaznave krajev kot strukture v prostoru in času s strani prebivalstva in različna
stopnja povezanosti prostorske strukture z vrednotami prebivalcev;

•

prilagodljivost je skladnost prostora z opremljenostjo ter dejavnostjo prebivalcev;

•

dostopnost je sposobnost doseganja prebivalcev, krajev, dejavnosti, virov, storitev,
informacij itd.;

•

nadzor je nadzor prebivalcev nad rabo, dostopnostjo in spremembami prostora ter
dejavnostmi;

•

učinkovitost je relativen strošek ustvarjanja in vzdrževanja kakovosti prostora za različne
ravni vitalnosti, občutka, prilagodljivosti in nadzora;

•

pravičnost je uravnoteženost v razporeditvi okoljskih koristi in stroškov med območji in
prebivalci.

Kakovost prostora je torej tista, ki prispeva k spremembam v obliki trajnega razvoja posameznika,
skupnosti kot celote in njihove kulture: razvoj so vse možnosti, ki so odprte za vse prebivalce, na
podlagi katerih lahko uživajo materialno in duhovno prosperiteto. Gre za proces, ki vodi v vedno
večjo kompleksnost, bogatejše povezave, višjo pristojnost za doseganje in realizacijo fizičnih,
družbenih, intelektualnih in emocionalnih sposobnosti. Kakovost prostora je torej odprta
dinamična struktura: dostopna (povezana), decentralizirana, raznolika in prilagodljiva – v
nasprotju s težnjami po stabilnem prostoru.
Namen diplomskega dela je preveriti delovno hipotezo, ki pravi, da je najnovejša trasa obvozne
ceste glede na naravno- in družbenogeografske dejavnike dobro začrtana, na bodoči prostorski
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razvoj pa ne bo bistveno vplivala. Njen vpliv bo pozitiven predvsem v prometnem smislu, saj bo
obvozna cesta prevzela večino tovornega prometa, poleg tega pa tudi osebni promet okoliških vasi
(Brezje, Ponova vas, Spodnja Slivnica, Mlačevo, Jerova vas). Zaradi bližine obvozne ceste in s
tem ugodne prometne lege se bodo še naprej razvijale industrijske in obrtne cone, poselitev pa bo
skoncentrirana v centru naselja Grosuplje, v Sp. Brvacah ter Jerovi vasi.
Predvideva pa se, da bo imela obvozna cesta negativne vplive na pokrajino (hrup, onesnaženje
atmosfere, vodnih virov itd.). Kljub temu je čimprejšnja gradnja obvozne ceste za prebivalce
Grosuplja in okolice nujno potrebna.

1.2. METODE DELA
Diplomsko delo temelji na kabinetnem in terenskem delu. Zasnovano je na podlagi dosedanjih
raziskav in literature o naselju Grosuplje ter njegovi prometni infrastrukturi.
Osnovne značilnosti o obravnavanem območju so povzete iz splošne geografske literature
(leksikoni, priročniki, učbeniki) ter iz geografskih raziskovanj Grosuplja in njegove okolice
(Melik, Gams, Meze). Največ podatkov o Grosuplju najdemo v prispevkih, objavljenih v
zbornikih občine Grosuplje, aktualne teme pa so predstavljene v člankih občinskega glasila
Grosupeljski odmevi. O pretekli prometni infrastrukturi so pisali Melik, Müller ter avtorji
različnih prispevkov v zbornikih občine Grosuplje. Glavni vir podatkov o obvozni cesti pa je bil
Plan občine Grosuplje, objavljen v Uradnem listu RS, in njegove dopolnitve.
V prvem delu diplomskega dela so na podlagi študije virov in literature na kratko predstavljene
osnovne geografske značilnosti obravnavanega območja. Poglavje o prometni infrastrukturi je
analitično, kjer gre za analizo preteklega in sedanjega prometnega položaja Grosuplja. Analiza je
po Černetu (cv: Černe, 2004, str. 31) v planiranju na splošno namenjena:
•

razumevanju sedanjih razmer in pogojev, znotraj katerih sprejemamo planske odločitve;

•

opredeljevanju prioritetnih vprašanj in njihovemu reševanju;

•

oblikovanju splošnih načel za nadaljnja razvojna prizadevanja.

V nadaljevanju sta predstavljeni dve varianti trase obvozne ceste ter vpliv naravnogeografskih
elementov na potek izbrane trase. Na tem območju je bilo opravljeno tudi terensko delo. V
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zadnjem delu diplome je predstavljena ocena vplivov obvozne ceste na prostorski razvoj. Ocena
vplivov je bila narejena na podlagi dosedanjih raziskav in dognanj, na podlagi bodoče prostorske
zasnove Grosuplja ter predvidenih možnih vplivov, ki se pojavljajo v podobnih primerih. Nekateri
rezultati ocene vplivov so predstavljeni tudi v kartografski obliki.
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2.

OSNOVNE

GEOGRAFSKE

ZNAČILNOSTI

OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
2.1. LEGA IN OSNOVNI PODATKI
Po Ivanu Gamsu (Gams, 1993) je Grosuplje poleg Trebnjega večji kraj v enoti Dolenjsko podolje
s Turjaško pokrajino. Dolenjsko podolje je v slovenski geografiji mlajši izraz za razmeroma nižji
svet med vzhodnim Ljubljanskim barjem in Krško kotlino, po katerem poteka avtomobilska cesta
in železnica Ljubljana – Novo mesto. Nižji svet nima sklenjenega ravnega dna. Tega sestavljajo
doline in kotline, v katere priteka s severnejšega višjega, pretežno iz dolomita grajenega prigorja
Posavskih hribov voda ter tu ponika v sklenjene apnence. Domala 2/3 površja je pod 400 m
nadmorske višine.
Poleg Gamsove regionalizacije obstaja še več pokrajinskih regionalizacij, ki so območje občine
Grosuplje uvrščale v različne enote (cv. Antolič, 2004).
Melikova naravnogeografska členitev je območje Grosupeljske občine uvrščala v makroregijo
Gorenjska z Ljubljansko pokrajino in v mezoregijo Grosupeljska kotlina z Goljansko planoto;
manjši del tudi v makroregijo Dolenjska in mezoregijo Lašče in Višnjegorske planote .
Po Ilešičevi regionalizaciji iz leta 1958 je dano območje uvrščeno v makroregijo Kraške pokrajine
notranje Slovenije in v mezoregijo Nizki dolenjski kras.
Gams je v svoji pokrajinskoekološki členitvi leta 1986 območje umestil med Dinarske planote
notranje Slovenije in v mezoregijo Severno dolenjski fluviokras.
Regionalizacija, predstavljena v Krajevnem leksikonu Slovenije, uvršča večino občine v
makroregijo Dinarski kras celinske Slovenije, in sicer v Dolenjsko podolje in del v Turjaško
pokrajino. Manjši del pa leži v makroregiji Predalpsko hribovje, in sicer v Posavskem hribovju.
V novi naravnogeografski regionalizaciji Slovenije, objavljeni v knjigi Slovenija: Pokrajine in
ljudje (prvič, 1996), se območje občine uvršča v makroregijo Dinarski svet, in sicer v mezoregijo
Dolenjsko podolje.
Po pokrajinskoekološki členitvi Slovenije, ki je bila predstavljena v Študiji ranljivosti okolja
uvrščamo območje občine Grosuplje pri prvi (makro) stopnji členitve v pokrajinskoekološko
območje Dinarskokraška Slovenija. Po drugi (mezo) stopnji členitve slovenskega ozemlja je
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območje zajeto v enoto Grosupeljska kotlina, v katero se uvršča večji del občine Grosuplje. Tretja
stopnja členitve zaradi majhnosti ozemlja ni bila narejena.
Občina Grosuplje, ki je bila ustanovljena 4. 10. 1994, je srednje velika slovenska občina. Leži na
jugovzhodnem robu slovenskega glavnega mesta in jo smemo šteti za najzahodnejšo dolenjsko
občino. Velika je 134 km² in ima nekaj več kot 16.000 prebivalcev. Občina zajema Grosupeljsko
kotlino, le-to pa sestavljajo Šmarska dolina, Grosupeljsko in Radensko polje ter okoliška hribovja,
za katera so značilne številne manjše doline in kraška polja. Razen Kuclja, ki meri 743 metrov,
noben hrib ne presega sedemsto metrov nadmorske višine, razlika med kotlinskim dnom in vrhovi
vzpetin pa komaj preseže tristo metrov.
Občina se pri Škofljici dotika jugovzhodnega roba Ljubljanskega barja, pri Smrjenih gleda v
Želimeljsko dolino, se za Škocjanom stika s turjaškim ozemljem, na Limberku in Starem gradu
nad Čušperkom meji na Dobrepoljsko dolino, na Ilovi gori pa se že začenja obširno območje Suhe
krajine. Na vzhodnem delu (Luče, Mala Loka) meji na občino Ivančna Gorica, na severu
(Troščine, Gorenja vas, Dole) pa na Ljubljano (http://www.grosuplje.si, Grosuplje: načrt kraja,
1999).
SLIKA 1: Lega občine Grosuplje (vir: Perko, 1998)
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Območje današnje občine oblikujejo geološke razmere, ki se odražajo v reliefu, rastju, poselitvi,
načinu izrabe prostora in vodnatosti. Tako lahko govorimo o severnem delu občine nad avtocesto,
ki je reliefno bolj dramatičen, v večini porasel z gozdom in zelo vodnat, ter pretežnem kraškem
delu občine na jugu, ki ga krasijo vse bistvene značilnosti dolenjskega krasa, še najlepše zgoščene
na območju izjemnega Radenskega polja (Grosuplje: načrt kraja, 1999).
Osrednji, najširši del Grosupeljske kotline je bil stoletja močvirnat ali pogosto poplavljen, zato se
je kot prvotno nižinsko središče uveljavilo Šmarje, ki se po ne tako davni združitvi z bližnjim
Sapom uradno imenuje Šmarje - Sap.
Osnovni podatki občine Grosuplje:
Gauss – Krügerjeva X koordinata geometričnega središča (m): 474736
Gauss – Krügerjeva Y koordinata geometričnega središča (m): 88422
Površina: 133,8 km²
Povprečna nadmorska višina: 407 m
Povprečni naklon: 10°
Površina kmetijskih zemljišč: 58 km²
Površina gozdnih površin: 69 km²
Število naselij: 67
Število krajevnih skupnosti: 10
Število prebivalcev: 16.558 (po podatkih iz Registra prebivalstva novembra 2004)
Priseljenih: 482 (leta 2003)
Odseljenih: 176 (leta 2003)
Selitveni prirast leta 2003: 306
Število gospodinjstev: 4969
Število družin: 4347
Avtocesta Šmarje–Višnja Gora: 2 x 11,9 km
Število podjetij, samostojnih podjetnikov in zavodov: 795
Število zaposlenih: 3500
Viri: http://www.grosuplje.si, Perko, 1998: Slovenske občine, Statistični letopis 2004
Severni del Grosupeljske kotline predstavlja Grosupeljsko polje, ki leži na meji dinarskega in
alpskega sveta. Ponavadi ga imenujejo sestavljeno robno polje, ki meri 14 km². Sega od Šmarske
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doline na zahodu, do Kriške planote na vzhodu in Radenskega polja na jugovzhodu. Po naravi je
podobno bližnjemu Ljubljanskemu barju, le da je 40-50 m višje.
Ob severnem robu Grosupeljskega polja se nahaja Grosuplje, urbanizirano naselje in občinsko
središče gosto naseljenega agrarnega zaledja. Na zahodu ga omejujeta mokroten svet ob potoku
Bičje in železniška proga iz Ljubljane. Na severu se vzpenja s smrekovim gozdom porasel
Brinjski hrib (409 m). Severno od avtoceste Ljubljana–Višnja Gora sta mestu priključeni nekoč
samostojni naselji Perovo in Potok, vzhodno od struge Velikega potoka pa Jerova vas. Na vzhodu
se dvigata nizek grič Kamna gorica (388 m) in za njim na severu gozdnato sleme Drnovka (443
m). Osrednji del naselja z župnijsko cerkvijo sv. Mihaela stoji na Cerkvenem hribu, upravno,
gospodarsko, trgovsko in prometno središče pa je tam, kjer je nekdaj stala Stranska vas.
Grosuplje se je močneje razvijalo in uveljavljalo šele v zadnjih sto letih: cerkvenoupravno je bilo
700 let skromna podružnica šmarske pražupnije, imenovane Harland /Lanišče/, gospodarskolastninsko pa sprva v rokah koroških Spanheimov ter plemičev Višnjegorskih, pozneje pa
cistercijanskega samostana v Stični in grofov Turjaških, s katerimi so bili sorodstveno pogosto
povezani tudi plemeniti Čušperški, Boštanjski in Praproški (Müller et al., 1995).
Zgodovinski viri razkrivajo, da se ime Grosuplje prvič pojavi davnega leta 1136, bilo je zapisano
kot Groslupp ali po Valvasorjevo Veliko uplje. Ime ima kar 13 razlag, najbolj verjetna pa je tista,
ki pravi, da je ime nastalo po pogrezljivem kraškem svetu 'grezopolje'.
Še v 18. stoletju je bil to majhen kraj, ki se je razvijal predvsem zaradi ugodne prometne lege.
Naselje se je začelo naglo razvijati po letu 1960, ko je Grosuplje postalo sedež občine. Začela se
je graditev industrijskih obratov, zaradi močnega priseljevanja pa je naglo raslo tudi število
prebivalcev. Pomembne dejavnosti so industrija, gradbeništvo, promet, obrt in trgovina, krepijo pa
se tudi upravne funkcije. Kljub dokaj številnim in raznolikim delovnim mestom ter vedno večji
trgovski in obrtni ponudbi je Grosuplje močno povezano z 17 km oddaljeno Ljubljano. Mnogi
Grosupeljčani so tam zaposleni in opravljajo večje nakupe (Slovenija: Pokrajine in ljudje, 2001;
Dražumerič, 1995; Müller et al., 1995; Priročni krajevni leksikon, 1996; http://www.grosuplje.si).
Obravnavano območje v diplomskem delu je naselje Grosuplje, njegovi deli (Brvace, Jerova vas,
Perovo) ter zaledje (Cikava, Sela, Brezje). Predvidevamo, da se bodo na obvozno cesto okrog
Grosuplja navezale tudi lokalne povezave iz bližnjih vasi (Ponova vas, Št. Jurij, Spodnja Slivnica,
Račna, V. Mlačevo, Zagradec, Luče, Žalna, Gatina, Sp. Blato).
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KARTA 1: Prikaz obravnavanega območja - izsek iz načrta kraja Grosuplje, 1:8.000
Pripravila: Kristina Lepen
Vir: Grosuplje: načrt kraja, 1:8.000, 1999 (v prilogi)
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Zaradi neposrednega vpliva obvozne ceste na vasi v zaledju Grosuplja, so te v nadaljevanju kratko
predstavljene. Opisi so povzeti iz Priročnega krajevnega leksikona Slovenije, iz turističnega
vodnika Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice ter Priročnika za popotnika in poslovnega
človeka Dolenjska, Bela krajina A–Ž. Podatki o številu prebivalcev iz leta 2002 pa so povzeti iz
Glasila prebivalcev občine Grosuplje (Mehle, Skarlovnik, 2005, str.16-17).
Brezje pri Grosuplju (134 preb.)
Gručasta vas, jugozahodno od Grosuplja, je oddaljena dober kilometer od Grosuplja. Leži ob
severovzhodnem vznožju nizkega osamelca Ježe (391 m) sredi Grosupeljske kotline. Na severu in
vzhodu so ob reguliranem potoku Bičju vlažni travniki, na vzpetem in peščenem svetu na vznožju
Ježe pa so njive. Pomemben vir dohodka je živinoreja. Zaposleni vaščani delajo v bližnjem
Grosuplju in Ljubljani.
Brvace (74 preb.)
Je prva vas iz Grosuplja proti Šmarju - Sapu, oddaljena 1 km od središča Grosuplja. Naselje leži
na dveh ločenih vzpetinah, med katerima so vlažni travniki ob obdobnem potočku, ki se izliva v
potok Bičje. Spodnje Brvace so večje in ležijo ob cesti Šmarje - Sap–Grosuplje. S slednjim se že
stikajo. Zgornje Brvace (ali Špan) so nekoliko višje, v bližini avtoceste Ljubljana–Višnja Gora.
Brvace so samostojno naselje od leta 1953, prej so bile del Stranske vasi.
Cikava (220 preb.)
Cikava je vas ob glavni cesti med Grosupljem in Šmarjem - Sapom, oddaljena 2,5 km od
Grosupljega in 1,5 km od Šmarja - Sapa. Leži med železniško progo in avtocestnim priključkom.
Mimo teče potok Bičje, ob katerem so mokrotni travniki. Prebivalci so zaposleni v Grosuplju in
Ljubljani, ukvarjajo se tudi z živinorejo.
Jerova vas (59 preb.)
Za Grosupljem se pod obronki Drnovke širi Jerova vas, pod katero teče potok, ki ima na desni
strani mostu še ime Stari breg, na levi pa je že Grosupeljščica. Močvirnati travniki med vasjo in
potokom se imenujejo Draga, travniki in njive onkraj potoka pa so Logi. Vas se v listinah prvič
omenja leta 1305.
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Perovo (134 preb.)
Gre za del naselja Grosuplje, 2 km oddaljen od središča. Vas se je združila z Grosupljem pred
letom 1972. Hiše stojijo na Frtici; ime se navezuje na rimske čase, ko je prav tod tekla pomembna
cesta. Na Perovem so našli bronasto sekiro izpred 3000 let. Ime vasi je bilo prvič zapisano leta
1383.
Sela pri Šmarju (152 preb.)
So gručasto naselje na terasi nad potokom Bičje na severozahodnem robu kotline. Ob potoku so
mokrotni travniki, širše meliorirana polja, vzpetino Globušček (398 m) na jugozahodu pa porašča
gozd. Podružnica sv. Mohorja in Fortunata iz 17. stoletja je bila leta 1785 temeljito popravljena.

2.2. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
2.2.1. GEOMORFOLOŠKE IN GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Obravnavano območje je del večjih reliefnih enot, katerih geološke in geomorfološke značilnosti
so predstavljene v tem poglavju.
Grosupeljska kotlina je ravnina, obdana z valovitimi terasami, za katerimi se vzpenja različno
visoko gričevje in hribovje. Sklenjeno leži ta ravnica le bolj na svojo severozahodno stran, od
Šmarja čez Grosuplje, odkoder se cepijo od nje doline kakor prsti na jugu in na vzhodu in med nje
vstopajo hrbti ali celo hribovja. Na severu se Grosupeljska kotlina naslanja na gozdnato Posavsko
hribovje, medtem ko z druge strani teče njena vijugasta meja po hribovju, ki je – sicer tudi
gozdnato – vendar precej drugačno, ker je vse bolj izrazito kraško, predvsem pa se loči smer
hrbtov, ki se vlečejo v smeri SZ–JV. Grosupeljska kotlina torej leži na izraziti ločnici, ki izstopa v
pokrajinski sliki in tudi v geološki zgradbi. Gre za ločnico med Posavskim hribovjem in
Notranjimi Dinaridi.
Nekdanje doline okoli Grosuplja so se združevale in obračale proti Barju. Pozneje se je vodovje z
Grosuplja pretočilo po kraški poti podzemeljsko proti Krki. Med Barjem in Grosupeljsko kotlino
se je razvil jasen rob z razvodjem. Grosuplje lahko smatramo kot nekdanji del Barja, ki je obtičal
v višini; med njima sicer ni posebne višinske razlike, če upoštevamo današnji relief, nekako med

stran 12

Vplivi obvozne ceste na prostorski razvoj Grosuplja

20 in 25 m. Dno Grosupeljske kotline so sicer nekoliko zasipale vode s svojim materialom, vendar
ne tako na debelo kot na Barju.
Doline okoli Grosuplja kažejo na stari odtok proti Barju (tok Paleoljubljanice) in njihov padec je
šel v to smer. Pozneje se je ob zakrasevanju terena vodovje obrnilo na drugo stran, proti Krki.
Potoki po Grosupeljski kotlini so takrat morali spremeniti smer. Najbolj se to vidi pri Velikem
Bregu in Podlomščici. Šibka erozija je znižala teren v smeri vodnega odtoka, proti Boštanju in
Radenskem polju. Na severni strani Grosupeljskega polja so se zato bolj ohranile višje lege,
starejše terase ali vsaj položnejši, bolj odcedni svet. Za višji svet na sredi Grosupeljskega polja,
ostanek starejšega površja, na robu Stranske vasi in Ponove vasi so tudi tipične terase, zato
značilno ime Ježe. Tako se je v več fazah oblikovala podoba Grosupeljske kotline, ki se zvezdasto
razteza s svojimi kraki med hribe in se nikamor popolnoma ne odpira (Šlebinger, 1969).
Na ozemlju občine Grosuplje poznamo več vrst površja (Grandovec, 1994):
•

fluvialno (izoblikovali so ga vodni tokovi);

•

kraško (izoblikovala ga je korozija);

•

fluvialno-kraško (menjavanje vodne erozije in korozije).

Grosupeljsko polje ima kraški značaj le v toliko, kolikor dobiva vodovje po kraški poti, in ker se v
dnu polja ponekod javljajo majhne kraške udorine. Grosupeljsko polje ima potemtakem fluvialnokraški značaj (Meze, 1980).
V dnu Grosupeljskega polja so trije osnovni reliefni tipi:
•

živoskalni osamelci;

•

napeto dolinsko dno (sestavljeno iz kraške rdeče prsti);

•

široka aluvialna ravnica (ob vodotokih).

Živoskalni osamelci na Grosupeljskem polju segajo 30-80 m nad ravnico. Najvišje se vzpne
Koščakov hrib (Brinjev hrib) severno od Grosuplja s 409 m nadmorske višine. Osrednji osamelec
na polju, imenovan Ježa, severovzhodno od Ponove vasi, se vzpne do višine 391 m, kar je ok. 65
m nad ravnico. Druga dva osamelca na Grosupeljskem polju, Gorica in osamelec, severno od
Malega Mlačevega, sta že izven obravnavanega območja. Vsi osamelci so v večjem delu
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poraščeni z gozdom, okrog pa obdani s kraško rdečo prstjo. Razen osamelca nad Malim
Mlačevim, ki je iz apnenca, so drugi trije iz dolomita.
Vse široke aluvialne ravnice potokov na Grosupeljskem polju so izdelane v kraški rdeči prsti, ki je
imela pri nastajanju poplavnih področij pomembno vlogo. Kljub izredno majhnemu strmcu in
razmeroma skromni vodni množini so potoki izdelali v mehki glini široke ravnice s številnimi
meandri in plitvimi koriti.
Dve veliki tektonski enoti se stikata na ozemlju občine, Posavske gube na skrajnem severu in
Dolenjsko-notranjske mezozoiske grude. Stik obeh tektonskih enot je na območju Dolenjskega
podolja, ki poteka od Šmarja preko Višnje Gore proti Trebnjem. Območje dolenjsko-notranjskih
mezozoiskih grud je precej veliko in se deli v manjše tektonske enote. Površje občine Grosuplje
spada k zahodnodolenjskim mezozoiskim grudam, katerih površje je močno razrezano z večjimi
dinarskimi prelomi (največja sta žužemberški in dobrepoljski). Geološka karta prikazuje še obilico
manjših prelomov, ki potekajo v dinarski smeri proti Grosupeljski kotlini, zato je razumljivo, da je
tu razširjena grudasta zgradba.
Po Geološki karti Ribnica je ozemlje Grosupeljske kotline skoraj v celoti sestavljeno iz
mezozoiskih karbonatnih kamnin, med katere se le ponekod vpletajo vododržnejši sljudasti
skrilavci, skrilavci in peščenjaki.
Na obravnavanem območju se nahajajo naslednje kamenine:
1. TRIAS
Dolomiti na obrobju Grosupeljskega polja so večidel čisti, označeni kot pasasti in zrnati, uvrščeni
v zgornji trias. Ta dolomit norijske in retijske stopnje imenujemo glavni dolomit. Večinoma je
lepo skladovit, plasti so debele od 0,5 do 1 meter. Sestavljajo ga temnejši in svetlejši pasovi.
2. PLIOCEN IN KVARTAR
Rdečerjava glina pokriva precejšnji del Dolenjskega podolja, tudi okolico Grosuplja. Njene
starosti se ne da točno določiti, vendar pa vemo, da nastane pri preperevanju apnenca in dolomita.
Večina gričev v Dolenjskem podolju ima vrhnjo plast iz gline. Debelina rdeče in rjave gline je
0,5, pa celo preko 10 metrov.
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KARTA 2: Geološka karta Grosuplja in okolice
Pripravila: Kristina Lepen
Merilo: 1:100.000
Vir: Ribnica - Osnovna geološka karta, 1968

LEGENDA
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V Grosupeljski kotlini so pleistocenske plasti razvite v obliki sive mastne gline. Ta glina vsebuje
zelo malo ali nič proda, medtem ko vsebujejo nad njo ležeče holocenske plasti zelo veliko
količino dolomitnega proda in peska.
Holocenu in kvartarju pa prištevamo aluvialne nanose ob potokih in rekah (Grandovec, 1994;
Tolmač lista Ribnica, 1974).

2.2.2. HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Kljub karbonatnim kamninam, ki skoraj v celoti sestavljajo Grosupeljsko kotlino, je vodna mreža
razmeroma gosta. V severnem delu je na dolomitih v pretežni meri razvito normalno vodovje, ki
pa ima mnoge dotoke v obliki kraških izvirov v dnu dolin ali na pobočjih blizu njega. Na jugu pa
prihaja skoraj vsa voda na dan v močnih izvirih v apnencu, iz katerih se porajajo potoki, ki
nadaljujejo pot po neprepustni glinasti naplavini v dnu Grosupeljskega polja (Meze, 1980).
Vodno omrežje Grosuplja je nenavadno: kraška potoka Bičje (Šentjurščica) in Podlomščica tečeta
sprva proti severu, blizu Grosuplja pa se v ostrem zavoju usmerita na jugovzhod, kjer se jima na
robu Radenskega polja pridružita Grosupeljščica in Dobravka. Površinske vode se stekajo v pravo
kraško, Radensko polje, naravno nadaljevanje Grosupeljskega polja, ki v številnih požiralnikih
prenikajo v kraško notranjost h Krki. Prvotno dno je bilo pogosto poplavljeno in mokrotno, zato
so naselja nastala na višjem, sušnem obrobju. Ceste so prek polja speljane v nasipih. Z
regulacijami in melioracijami po letu 1965 so mokrotno polje skoraj v celoti osušili in ga
spremenili v travnike ter delno njive (Dražumerič et al., 1995).
Tekoče vode na Grosupeljskem in Radenskem polju imajo naravne pogoje za tvorbo poplav: zelo
majhen strmec, plitva korita in predvsem premajhen podzemski odtok z Radenskega polja, kamor
se steka vse vodovje z Grosupeljskega polja. Različni morfogenetski značaj obeh polj daje osnovo
dvem različnim tipom poplav. Na Grosupeljskem polju so poplave, kakršne v velikem nastajajo v
normalnem reliefu, a z delno modifikacijo zakasnitve ob kraških pritokih na jugu in zahodu, na
Radenskem polju pa so poplave kraškega porekla, ki jim daje osnovno noto voda, ki se steka vanj
s celotnega Grosupeljskega polja, in je, če je visoka, požiralniki ne morejo sproti odvajati v
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apneniško podzemlje. Regulacije na Grosupeljskem polju pa so poplave na njem skoraj v celoti
odpravile (Meze, 1980).
Vodo po dnu Grosupeljskega polja odvajata dva potoka, Grosupeljščica – Dobravka in
Podlomščica – Bičje. Prvi, v glavnem nekraški, dobiva na polju samo manjši pritok Breg
(Gatinski potok), vodna mreža drugega pa je raznovrstna in močno razvejana. Sestavljajo jo sami
kraški dotoki, med katerimi je glavni Podlomščica.
Skozi vzhodni del Grosupljega teče v dolinskem delu uravnan in večkrat prestavljen potok, ki
izvira 9 km severovzhodno od Grosupljega med Kožerejo (701 m) in severnimi pobočji
planotastega Kuclja (748 m) ter se izliva 4 do 5 km jugovzhodno od naselja v ponikalnicah na
Radenskem polju. Od izvira do Drobničevega mlina v Veliki Stari vasi se imenuje Veliki potok,
od mlina do konca Jerove vasi ima ime Stari breg, skozi Grosuplje do mlina južno od gradu
Praproče se imenuje Grosupeljščica, od mlina na Logu do požiralnih žrel na Radenskem polju pa
nosi ime Dobravka. Kadar je vode preveč za 10 m globok požiralnik Veliko retje in za Beznico
jugovzhodno od Zagradca, se tok Dobravke podaljša še za nekaj kilometrov, namreč do Zatočne
jame v skrajnem kotu Radenskega polja. Dobravka skupaj s Šico priteče po 6 km zračne črte na
površje kot reka Krka, pri čemer ob izjemnih deževjih naredi polkrožen ovinek skozi Lučki dol,
kjer nosi ime Radenščica. Na vojaški specialki, narisani leta 1787, pa beremo za okoli 16 km dolg
vodni tok ime Troščinski potok. Grosupeljščica ima najobsežnejše porečje z normalno
hidrografsko mrežo (Müller et al., 1995; Meze, 1980).
Najmočnejša kraška reka, ki z juga priteka na Grosupeljsko polje, je Podlomščica. Je popolna
kraška reka, brez nadzemskih pritokov, a z mnogimi kraškimi dotoki, ki izvirajo na robu doline, in
se z leve stekajo vanjo. Med njimi sta dva (Bavšček jugozahodno od Ponove vasi in Bajer
oziroma Trontljev potok na Studencu zahodno od Spodnje Slivnice) zelo močna, Bič, na vzhodni
strani Ponove vasi, pa močno naraste ob visoki vodi. Tudi nad Spodnjo Slivnico je en močnejši
izvir na desnem robu doline, ki ojača vodo Podlomščici.
Potok Bičje teče po dnu ravnice zahodno od Grosuplja. Napaja se iz pobočij jugovzhodnega
obrobja barjanskega hribovja. Vode Bičja se združijo s Podlomščico in odtekajo prek kraškega
podzemlja, kjer so odtoki omejeni s sistemom kraških jam, sifonov in rovov. Kadar so dotoki
voda večji od odtočne sposobnosti ponorov v kraškem svetu Radenskega polja, v dolinskih delih
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povodja voda zastaja in so površine ob Bičju nekaj časa poplavljene. Značilna rdečkasta, malo
prepustna prst zadržuje padavinsko vodo na površju in ohranja močvirni značaj terena.
Nekoč je bil potok Bičje značilen nižinski vodotok z vijugajočo strugo, mrtvimi rokavi in močno
zaraslimi brežinami. Struga potoka ni bila izrazita, saj so bile hitrosti vodnega toka nizke,
erozijske sile pa ustrezno majhne. Potok je redno poplavljal okoliške površine na dnu dolinskega
terena.
Kot pri številnih potokih na poplavnem svetu, so bili tudi na Bičju nekdanji meandri presekani s
premočrtno trapezno strugo, ki vodo hitreje odvaja in omejuje nekdanji obseg poplav. Življenjske
razmere za številne rastlinske in živalske vrste, ki lahko preživijo le v močvirnih pogojih rednih
poplav in visoke gladine talne vode, so se s tem človekovim posegom močno spremenile.
Nekatere izmed najbolj ogroženih vrst so izginile.
Kljub izvedeni regulaciji potoka in dodatnemu izsuševanju z izkopanimi izcednimi jarki pa se je
izkazalo, da intenzivnejša kmetijska proizvodnja na tem območju ni primerna. Geomorfološke in
hidrološke značilnosti namreč tega ne omogočajo. Območje ob Bičju je torej naravni zadrževalnik
visokih voda, ki preprečuje poplave okoliških naselij in kmetijskih površin.
Na posameznih odsekih ob Bičju so se še ohranili sledovi nekdanjih meandrov. Premišljeni
tehnični ukrepi bodo v prihodnje dovajali še več vode v meandre in mrtvice. Povečan dotok vode
v meandre namreč omejuje odlaganje usedlin in posledično preraščanje nekdanje struge. Višja
gladina talne vode in redne poplave dodatno omejujejo zaraščanje dragocenih, močno ogroženih
vlažnih travnikov in meandrov.
Območje ob Bičju je bilo razglašeno za naravni rezervat z odlokom Občine Grosuplje (UL RS, št.
23–25, 1997) z namenom, da se ohranijo redki in ogroženi ekosistemi z značilnim rastlinstvom in
živalstvom ter selitveni koridor nekaterih živalskih skupin in vrst. Na travnikih ob Bičju najdemo
travniške penuše, kukavice, munca, močvirski svišč. V vodnem okolju nekdanjih meandrov
prevladuje združba trstičja, vmes pa najdemo posamezne primerke širokolistnega rogoza. Pester je
tudi živalski svet. Posebej zanimivi so kačji pastirji, dvoživke, rak jelševec, največje bogastvo
Bičja pa so ptice. Med okoli 60 registriranimi vrstami so tudi gnezdilke z Rdečega seznama
ogroženih ptic Slovenije: rakar, prepelica, poljski škrjanec, rjava penica, vijeglavka, navadna
postovka, rjavi srakoper in trstni strnad.
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SLIKA 2: Naravni rezervat Bičje (vir: Sovinc, Juran, 1997)

Z razglasitvijo naravnega rezervata je bilo območje zavarovano pred grozečo urbanizacijo. Samo
z obstoječim načinom travniške rabe, brez spreminjanja namembnosti površin, nadaljnjega
izsuševanja ali uporabe kemijskih strupov, pa bo tudi v prihodnje ostalo oaza zanimivih in
ogroženih vrst (Sovinc, Juran, 1997).
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2.2.3. PRSTI
Pedološke lastnosti Grosupeljske kotline so dokaj pestre in raznolike. Odvisne so zlasti od
matične podlage, nagiba, podnebja ter človeškega delovanja. V skladu z navedenimi razmerami so
se razvile talne zvrsti, od katerih so najbolj značilne:
•

za gričevje – rdečkastorjava kraška ilovica;

•

za ravnino – rjava naplavina na rjavi kraški ilovici in rjava opodzoljena tla;

•

za doline – mokrotna, zablatena tla.

Rdečkastorjava kraška ilovica se nahaja na geološko-petrografski osnovi triadnih apnencev in
dolomitov. Glede na debelino njenih talnih plasti in na njeno notranjo obliko pa razlikujemo:
•

na višjih položajih in strminah – plitka, okrasto rjavo kraško ilovico (rjava rendzina) na
bolj dolomitnem apnencu;

•

na osrednjih položajih – debelejšo, bolj in manj podzolirano rjavico ali jerovico
(degradirana terra rossa), ki je nastala na licu mesta po preperevanju in razpadanju
apnenca ter iz višjih in od drugod (po vetrovih) na prvotno kraško ilovico nanešena rjava
opodzoljena tla;

•

v nižinah – po občasnih poplavah naplavljena bolj ali manj debela rjava naplavina na
mokrotni, prvotni rjavi kraški ilovici.

Plitka rjava rendzina je debela do 50 cm, v zgornji plasti humozna in peščeno glinasta in zato
temnorjava, 15 do 20 cm debela in prehaja v okrasto glinasto peščeno, ostrorobnega zloga; v obeh
plasteh je šibke kisle do nevtralne reakcije. Zaradi plitkosti in dobre propustnosti so tla občutljiva
za sušo.
Podzolirana rjavica (jerovica) je nad 100 cm debela, po mehanični sestavi težja glinasta,
rdečkastorjava, medtem ko je nanešena po mehanični sestavi srednje težka, peščenoglinasta in
glinasto ilovnata, v obeh primerih ostrorobnega zloga, za zrak in vodo propustna. Zaradi dobrih
fizikalnih lastnosti je obdelava ugodna. Na bolj položni in apnenčasti podlagi so tla debelejša in
bolj izrazito rdečkastorjava od onih z bolj dolomitno osnovo, ki pa niso tako debela in so bolj
okrasta.
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Rjava opodzoljena tla zavzemajo osrednji, bolj ravninski del Grosupeljskega polja in predstavljajo
debelo težjo ilovnato glino, ki je v zgornji obdelovalni plasti zmerno humozna. So zmerno vlažna,
bolj zbita in zato za zrak in vodo slabše propustna, slabših fizikalnih, kemičnih in mikrobioloških
lastnosti od rjave kraške ilovice. Sicer so tudi opodzoljena rjava tla kraškega porekla, vendar so
nanešena od drugod na rjavo kraško ilovico. Ker so dovolj debela, se lahko upirajo tudi
dolgotrajnejšim sušam, zlasti, kjer so globoko obdelovana in dobro oskrbovana. Tla so revna z
rastlinskimi hranili in zato potrebna boljše oskrbe v obdelavi in gnojenju.
Mokrotna – zablatena (zaglejena) tla najdemo v zamočvirjenih dolinah ter globelih s slabim
odtokom površinske vode in s previsoko stoječo podtalnico. To so najbolj deficitna tla, kjer se
poplavna voda zadržuje na površju več dni in kjer se podtalnica zadržuje tik ali blizu površja, po
kotanjah pa celo na površju skozi vse leto. V takih razmerah zemljišča niso sposobna za
kakršnokoli obdelavo. Neosušena so ostala pod kislimi močvirskimi travami in gozdom. Po
mehanični sestavi so tla težka glinasta, ponekod pa je zgornja plast tudi šotnata ali pa črnikasta,
humozno glinasta s surovim kislim humusom. Zaradi zablatenosti so zgornje plasti za zrak in
vodo dokaj slabo propustne, z globino pa vododržnost nekoliko popušča zaradi večje količine
peščenih primesi in zaradi manj kisle reakcije. Zato se površinska (padavinska in poplavna) voda
odceja zelo počasi in zastaja dolgo časa na površju, zlasti če ni pravega odtoka. Mokrotna tla so
izredno slabih fizikalnih, kemičnih in mikrobioloških lastnosti. Travniki na takih tleh so izredno
slabi, zemljišč pod njivsko obdelavo pa je malo, zavzemajo manj vlažna, dvignjena mesta, kjer se
podtalnica ne zadržuje preveč blizu površja (Meze, 1980, Tancik; 1969).

2.2.4 KLIMATSKE RAZMERE
Za opisovanje vremena nam služijo različni meteorološki podatki. Osnovna pokazatelja sta
temperatura in padavine. Trenutno na območju občine Grosuplje ni klimatološke niti padavinske
postaje. Najbližja klimatološka postaja je bila v Šmarju - Sapu.
Trenutno najbližja padavinska postaja je Gorenje Blato v občini Škofljica, klimatološka pa
Ljubljana – Bežigrad.
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TABELA 1: Srednje mesečne in letne temperature zraka v °C
1981

J

F

M

Šmarje - Sap - 6,5 - 2,5 4,2

A

M

J

J

A

S

O

N

8

12,3 16,2 17,3 16,4 14,1 11,2 2,2

D

povpr.

-0,9 7,8

Vir: Grandovec, 1996
TABELA 2: Srednje mesečne in letne višine padavin v mm
1991

J

Šmarje - Sap 61

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

povpr.

47

63

46

205

134

83

74

56

134

256

11

1170

Vir: Grandovec, 1996
TABELA 3: Srednja mesečna količina padavin v mm
2003

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

povpr.

Gorenje Blato

129

46

10

73

46

64

26

31

123

134

67

41

792

S

O

N

D

povpr.

8,2

2,1

11,6

Vir: Meteorološki letopis Slovenije 2003, 2004
TABELA 4: Srednje mesečne temperature zraka v °C
2003

J

F

M

A

M

J

J

A

Ljubljana – Bežigrad

-

-

7,4

10,3 18,3 23,5 22,6 24,2 15,5 8,8

1,1

0,9

Vir: Meteorološki letopis Slovenije 2003, 2004
Območje Grosupeljske kotline ima na podlagi izračunanega indeksa kontinentalnosti bolj blago –
zmerno celinsko podnebje. Čuti se vpliv mestne klime.
Območje je kar namočeno, med 1200 in 1400 mm padavin na leto. Gibanje po mesecih nam kaže
na primarni oktobrski in sekundarni junijsko-julijski maksimum. Bolj sušni meseci pa so od
januarja do aprila. Minimum padavin je v februarju. Takšen padavinski režim kaže na
konvekcijske padavine v poletnem času in na vpliv Genevske depresije – ciklona v jeseni.
Na tem območju se na klimi ne čutijo le vplivi zračnih mas Panonske kotline in Sredozemlja,
temveč vpliva na podnebje tudi relief s svojo razgibanostjo, kraškimi površinskimi oblikami in
nadmorsko višino. Tako lahko govorimo o naslednjih višinskih pasovih:
Za Grosupeljsko kotlino je značilen kotlinski pas, ki je najbolj poseljen, vendar pa za gospodarno
sadjarstvo in vinogradništvo ni primeren. V hladnejši polovici leta je tu opazen toplotni obrat.

stran 22

Vplivi obvozne ceste na prostorski razvoj Grosuplja

Termalni (topli) pas se prične 15 do 30 m relativne višine ter sega največ 200 m nad dno kotlin. V
tem pasu so letne in dnevne amplitude manjše kot v kotlinskem. Ta pas ima glede na kotlinski
malo višje temperature, hkrati pa ga običajno toplotna inverzija ne doseže.
Hribski pas sega od 400 m do 850 m absolutne nadmorske višine in zavzema predvsem severni
del občine Grosuplje. To je v nadmorski višini do 600 m živinorejsko območje, do te višine se
uveljavlja tudi pridelava poljščin za lastne potrebe.
Celotno območje štejemo h klimi osrednje Slovenije, in sicer v provinco zahodne in južne
osrednje Slovenije, klimatski rajon Ljubljanske kotline (Grandovec, 1996).

2.2.5. RASTJE
Na Grosupeljskem polju skoraj v celoti prevladuje travno rastje, le ponekod se pojavlja tudi
grmovje in drevje. Travno rastje pa se glede na navlaženost prsti in njene druge lastnosti jasno
razlikuje po sestavi in fiziognomiji. Tako se loči travno rastje v poplavnem področju v robnih
delih Grosupeljskega polja od travnatega rastja v srednjem delu polja ob vodotokih, ki so
regulirani. Tu izstopa južni del tega polja med vasjo Malo Mlačevo in robom polja, kjer je rastje
bolj podobno vegetaciji na Radenskem polju.
Na poplavnem svetu potokov, ki tečejo iz robnih delov v Grosupeljsko polje se v zgornjih delih
dolin na obrečnih slabo razvitih in rjavih oglejenih prsteh pogosto pojavlja združba gozdnega sitca
in osata. Poleg teh dveh vrst rastejo tu še močvirska samoperka, ponekod tudi klobučasto ločje. To
so relativno dobri travniki, zato jih kosijo. Tako rastje porašča poplavni svet ob Duplici, Velikem
Bregu, Bregu in Podlomščici.
V poplavnem svetu srednjega dela dolin na Grosupeljskem polju so ponekod razširjene vlažne
prsti, ki jih uvrščamo med gleje. Na teh tleh se uveljavljajo izrazite higrofilne vrste, med katerimi
so zlasti značilne razne vrste ločja. To rastje uvrščamo k mokrotnim travnikom. Porašča del
poplavnega sveta ob Podlomščici pri vasi Bičje, v dolini med Selami in Brvacami ter pod vasjo
Gatina.
Poleg tega rastja na oglejenih prsteh se v poplavnem področju Grosupeljskega polja pojavlja še en
tip vlagoljubne vegetacije, to je pravo močvirsko rastje na gleju. V teh tleh sega talna voda
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visoko, skoraj do površine ali pa se zadržuje celo na površju. To rastje porašča površine ob
zgornjem toku Duplice in ponekod ob Podlomščici.
Na višjih in bolj suhih delih površja na rjavih prsteh ob urejenih vodotokih srednjega dela
Grosupeljske kotline, kjer so sedaj poplave bolj redke, pa se razrašča rastje, ki ga sestavljajo razne
trave. Taki travniki se širijo v poplavnem svetu ob Grosupeljščici ter ob spodnjem toku Bičja in
Podlomščice.
Na višjih delih površja se na rjavih prsteh, ki so slabo oglejene in imajo kislo reakcijo, razrašča
kisloljubno rastje. Manjši otok takega rastja se nahaja tudi na Grosupeljskem polju.
Poleg travnega rastja, ki večinoma porašča poplavni svet Grosupeljskega polja, se pojavlja tudi
drevesno in grmovno rastje. Drevje in grmovje ne raste sklenjeno, temveč raztreseno po
poplavnem svetu. Grmovje je nekoliko bolj sklenjeno le vzdolž nekaterih vodotokov, kjer se med
grmi razraščajo tudi drevesa. Tako je ob potokih na Grosupeljskem polju in njegovem obrobju:
Duplici, Staremu bregu, Grosupeljščici, Bičju in Podlomščici. To drevesno in grmovno rastje raste
le tam, kjer struge voda niso urejene, medtem ko ob reguliranih strugah raste večinoma travna
vegetacija.
Rastje v poplavnem zaledju v večjem delu tvori gozd. V nižjih legah je to hrastovo-gabrov gozd,
višje dele pa porašča bukev. Marsikje je tem drevesnim vrstam primešana tudi smreka. Na
severnem robu Grosupeljskega polja, zlasti na dolomitu se pojavlja tudi rdeči bor (Meze, 1980).
V kategorijo 'gozd posebnega pomena' se na obravnavanem območju uvrščajo Brinjski hrib in
ježe (cv. Antolič, 2004).

2.3. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
2.3.1. PREBIVALSTVO
Na osnovi popisov prebivalstva lahko sledimo populacijskemu razvoju v naselju Grosuplje od leta
1817 dalje. Število prebivalstva ni naraščalo enakomerno, ampak kaže posebno v povojnem
obdobju velike skoke navzgor. V letih od 1817 do 1869 je število naraslo z 271 na 302 in do leta
1880 na 336 prebivalcev. To zmerno večanje je bilo v skladu z naseljevanjem ob cestni prometni
poti. Z naraščanjem gospodarske krize in na drugi strani z izboljševanjem prometnih zvez na
daljavo po železnicah bi lahko razlagali sorazmerno velik padec v številu prebivalstva na
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Grosupljem v desetletju do 1890. leta. V tem času je Grosuplje zajel tok izseljevanja v tujino. Leta
1900 je prebivalstvo kljub padcu v prejšnjem obdobju doseglo v populacijskem razvoju do tega
časa najvišje število, 365 prebivalcev. To naraščanje prebivalstva je povezano z zgraditvijo
železniške proge od Ljubljane mimo Grosupljega do Novega mesta, oziroma kasneje do Kočevja.
Najprej z železnico, kasneje z napeljavo električne energije in končno še z zgraditvijo tekstilne
tovarne se je priseljevanje močno povečalo. Število ljudi se je od 1910 do 1931 povečalo za 45 %.
Tempo v razvoju populacije se je nadaljeval. Znatno ga je sicer zavrla druga svetovna vojna,
vendar pa se je v obdobju od 1931 do 1948 število prebivalstva povečalo za dobrih 31 %. Leta
1961 je bilo v Grosuplju že 1380 prebivalcev (Podkoritnik Žvan, 1969).
Po podatkih, zbranih v Zborniku občine Grosuplje XVII iz leta 1992, je imelo naselje Grosuplje
leta 1971 2660 prebivalcev, leta 1981 pa že 4430. Naraščanje števila prebivalcev se nadaljuje tudi
do leta 1991, ko je v Grosupljem 5563 ljudi.
Občina Grosuplje je zaradi bližine Ljubljane, dobre dostopnosti in privlačnih območij za bivanje
ena tistih, v kateri število prebivalstva postopoma raste. Tako je imelo naselje Grosuplje leta 2003
6176 prebivalcev. Grosuplje se razvija v središče občinskega pomena IV. stopnje z gravitacijskim
potencialom do 30 000 prebivalcev (Jankovič et al., 2003, str. 2).

2.3.2. POSELITEV
Prostorska rast Grosuplja je bila podobna rasti večine manjših naselij po Sloveniji, ki so se zaradi
različnih vzrokov v povojnem času začela na hitro širiti. Še med obema vojnama je bilo Grosuplje
le lokalno središče bližnje okolice – Grosupeljske kotline in ni imelo posebnih središčnih funkcij.
Razvoj kraja se je začel šele po 2. svetovni vojni in sicer tako, da se je okrepila industrija in je
naraščala vloga Grosuplja kot občinskega središča z ustreznimi ustanovami (zdravstveni dom,
knjižnica, banka, zavarovalnica). Leta 1953 sta bili združeni naselji Stranska vas in Grosuplje –
kraj je uradno nosil slednje ime.
Grosuplje ima radialno zasnovo poselitve, oziroma se širi v obliki podkve okrog Brinjskega hriba.
Takšna rast se je torej delno opirala na oblikovanost zemljišča, delno pa na zasnovo prometne
mreže, saj se v kraju križajo ceste regionalnega pomena.

stran 25

Vplivi obvozne ceste na prostorski razvoj Grosuplja

Potem, ko sta bili že oblikovani dve naselbinski jedri, Grosuplje in Stranska vas, je pozidava v
grobem potekala v dveh fazah. Najprej se je širila radialno ob glavnih cestah, in sicer v obliki
petih krakov. Med njimi je najmlajši severni krak, saj je zaživel šele, ko so v petdesetih letih
uredili priključek na avtocesto.
V drugi fazi, nekako od leta 1960, ko se je gradbena dejavnost na Grosupljem močno razmahnila,
se je postopoma polnil prostor med kraki v koncentrični smeri od jedra navzven. Sedemdeseta leta
so bila tudi čas, ko so na južnem obrobju Grosuplja postavili veliko število industrijskih obratov,
skladišč in drugih naprav, pa tudi nekaj objektov javnega programa, kot so osnovna šola, vrtec,
veterinarska postaja, gasilski center in pekarna. Na obrobju so nastajala večja strnjena območja z
individualno stanovanjsko zazidavo.
Grosuplje se je v zadnjih sto letih razvilo iz vasi oziroma iz furmanske postojanke najprej v
lokalno središče z železniško postajo, nato pa je v zadnjih desetletjih doživelo kvalitativni in
kvantitativni preskok v občinsko središče in v stanovanjsko zaledje Ljubljane, kar naj bi
pomenilo, da Grosuplje postaja urbano naselje (Pirkovič – Kocbek, 1986).

SLIKA 3: Novo stanovanjsko območje Jerova vas (foto: Kristina Lepen, 9. 10. 2005)
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Zaradi bližine Ljubljane je v Grosuplju interes za stanovanjsko gradnjo velik. Grosuplje se je v
zadnjem času razširilo po dolini in na poplavno območje Grosupeljščice in Bičja.
Naselje se razvija kot izrazito centralno naselje mestnega tipa, kot upravno, kulturno, gospodarsko
in storitveno središče. Ureja se z urbanistično zasnovo, ki za potrebe razvoja opredeljuje območja
širitve: gospodarstvo proti potoku Bičje in ob železniški progi, stanovanjske cone proti Jerovi vasi
in avtocesti na severu in proti Spodnjim Brvacam in Cikavi na severozahodu. V območjih ob
avtocesti se razvijajo gospodarske dejavnosti.
Hkrati občina razvija lokalne centre, ki jih dopolnjuje s prometnim, komunalnim in energetskim
omrežjem ter gospodarsko in družbeno infrastrukturo. Cilj občine je tudi ohranjanje poseljenosti v
hribovitih območjih.
V prostorskem planu občine Grosuplje se razvoj naselij usmerja ob upoštevanju dosedanjega in
pričakovanega gibanja prebivalcev. Dosedanja gibanja prebivalcev kažejo, da v urbaniziranem
območju Grosuplja število prebivalcev narašča, tudi zaradi priseljevanj iz regije in iz Ljubljane,
ter da se v ostalih območjih občine odseljevanje prebivalcev ustavlja. Ob ustreznih izboljšavah
življenjskih pogojev je realno pričakovati rast prebivalstva predvsem v lokalnih centralnih
naseljih (Jankovič et al., 2003).

2.3.3. GOSPODARSTVO
Kot navaja Melik v svoji knjigi Posavska Slovenija iz leta 1959, je bila Grosupeljska kotlina
takrat pretežno kmetijska pokrajina. V vaseh se je s kmetijstvom ukvarjalo še 70 % prebivalcev,
vse skupaj pa 52 %. Poleg poljedelstva je bila v Grosupeljski kotlini takrat pomembna tudi
živinoreja, saj so razpolagali z obsežnejšimi travniki. Toda živino, največ govedo, so redili
predvsem za prodajo. Gozd je v gospodarstvu malo pomenil, razen za domače potrebe, saj je šlo
večinoma le za bukovje. Drugo prebivalstvo se je ukvarjalo predvsem z neproizvodno dejavnostjo
(13 %), s prometom (10,3 %), industrijo (8,4 %) in obrtjo (6,1 %). Ugodno lego ob železnici so
prebivalci premalo izkoristili za razvoj industrije in obrti in tako je industrializacija zajela
Grosuplje šele v novejšem času.

stran 27

Vplivi obvozne ceste na prostorski razvoj Grosuplja

Iz nekdanje Stranske vasi se je razvil manjši industrijski kraj (1908-1945 tovarna usnja), po 1960
pa kraj dobi industrijska obrata električnih strojev in kovinskih izdelkov, gradbeno podjetje,
tkalnico in mlekarno, opazen pa je tudi razmah obrti (Interaktivni atlas Slovenije, 2000).
Delež aktivnega prebivalstva v občini Grosuplje ob popisu leta 1991, ko je tedanja občina
zajemala tudi sedanji občini Ivančna Gorica in Dobrepolje, je znašal 50,9 %. Od tega je bilo
zaposlenih v primarnih dejavnostih 12,4 %, v sekundarnih 31,7 %, v terciarnih 32,6 % in v
kvartarnih 23,3 % (Perko, 1998).
Grafikon 1: Delež aktivnega prebivalstva po dejavnostih leta 1991 v občini Grosuplje

primarne dejavnosti
sekundarne dejavnosti
terciarne dejavnosti
kvartarne dejavnosti

Vir: Perko, 1998
Leta 1991 je bilo v tedanji občini Grosuplje 13.552 aktivnih prebivalcev.
Gospodarska moč občine je leta 1998 hitro rasla predvsem na račun priseljevanja novih občanov
in doslednega izvajanja občinske davčne politike. To je občino uvrščalo med 25 najrazvitejših
občin, ki so se morale po republiških merilih same financirati (Lesjak, 2000).
Grosuplje je relativno mlado naselje, vendar mu njegova lega in močna gospodarska
infrastruktura nudita ogromne potenciale za razvoj gospodarstva.
Za naselje je značilno, da na njegovem obrobju nastajajo in se širijo obrtno-podjetniške in
industrijske cone. V vseh conah je urejena osnovna infrastruktura, podjetniki in obrtniki pa imajo
možnost nakupa zazidljivih zemljišč za izgradnjo poslovnih prostorov (http://www.grosuplje.si).
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TABELA 5: Število zaposlenih prebivalcev po dejavnostih v občini Grosuplje, 1991
DEJAVNOST

ŠT. PREBIVALCEV

industrija in rudarstvo

3.506

kmetijstvo in ribištvo

2.329

trgovina

1.534

obrt in osebne storitve

913

promet in zveze

882

gradbeništvo

838

zdravstveno in socialno varstvo

772

izobraževanje, znanost, kultura, informiranje

736

finančne, tehnične, poslovne storitve

699

družbenopol. skup., SIS, družbenopol. organizacije

579

Stanovanjsko-komunalne dejavnosti

319

gostinstvo in turizem

319

neznano

82

gozdarstvo

37

vodno gospodarstvo

7

SKUPAJ

13.552

Vir: Ahlin, 1994, str. 145

Grosuplje je v turističnem pogledu mlado naselje, vendar si skupaj s svojim zaledjem kljub temu
prizadeva čim bolj izkoristiti priložnosti, ki jih ponujajo naravne danosti, prometna lega ter pestra
zgodovinska in kulturna dediščina.
Glavne turistične zanimivosti in dejavnosti v naselju Grosuplje so: konjeniški šport, teniška
igrišča, balinišče, športno letališče, evropska pešpot E-6, razgledišče in arheološko najdišče na
Brinjevem ali Koščakovem hribu, spomeniki NOB, Motel Grosuplje, cerkev sv. Mihaela in
dvorec Brinje. V zadnjih letih pa Grosuplje dobiva naziv mesta kipov.
Tudi v okolici Grosuplja je kar nekaj naravnih in kulturnih turističnih znamenitosti. Med gradovi,
vrednimi ogleda je grad Čušperk – najstarejši na tem območju, grad Praproče, med njegovimi
pomembnejšimi lastniki je bila tudi družina Adamič, iz katere izhaja znani ameriški pisatelj in
publicist slovenskega rodu Louis Adamič, grad Boštanj in še dva manjša gradova v Brinju in
Zavrhu.
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SLIKA 4: Turistično-oskrbovalni center pri avtocesti - TOC II (foto: Kristina Lepen, 9. 10. 2005)

Gosto naseljeni kraji pa so bili v preteklosti gostitelji mnogih kultur in ljudstev, o čemer pričajo
številne izkopanine in arheološka najdišča, denimo Magdalenska gora in Ilova gora, ki sodita med
najbolj pomembna, ter številna druga.
Med naravnimi znamenitostmi pa najprej omenimo Županovo jamo, ki jo sestavlja sedem izredno
lepih dvoran. Odkril jo je šentjurski župan Jože Perme leta 1926. Že od začetka je bila jama
uradno imenovana Županova jama, kasneje pa so jo preimenovali v Taborsko jamo, leta 1995 pa
ji je bilo vrnjeno prvotno ime. Jama je od Grosuplja oddaljena 8 kilometrov, leži pa ob cesti
Grosuplje-Turjak.
Drugi znameniti kraški pojav v Grosupeljski občini je Radensko polje, ki je najmanjše med
devetimi izrazitejšimi kraškimi polji v Sloveniji. Po tipu je odprto kraško polje. Naravni pojavi na
njem ter kulturna krajina in dediščina v neposredni okolici mu dajejo poseben čar. Dolgo je 4 km
in široko 1 km. Leži na nadmorski višini 312 do 325 m, hribi v njegovi okolici pa segajo skoraj
700 m visoko. Grič Kopanj je najlepši osamelec na Slovenskem (http://www.grosuplje.si, Miklič,
1995).
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LEGENDA

KARTA 3: Turistični zemljevid naselja Grosuplje
Pripravila: Kristina Lepen
Vir: Miklič, 1995
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Na območju občine ni kulturne dediščine, razglašene za spomenik državnega pomena. V registru,
ki ga je vzpostavilo Ministrstvo za kulturo, je v občini registriranih 96 objektov in območij
kulturne dediščine. Na območju zavarovanih objektov zavarovane kulturne dediščine so večinoma
prepovedani vsakršni posegi, v skladu z varstvenimi režimi teh objektov (cv. Antolič, 2004).
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3. PROMETNA INFRASTRUKTURA GROSUPLJA
3.1. OPREDELITEV POJMOV
V nadaljevanju diplomskega dela so večkrat uporabljeni naslednji pojmi (infrastruktura, promet,
prometno omrežje, dostopnost, mobilnost), zato so tu podane njihove definicije. Povzete so iz
različnih virov in literature.
Infrastruktura
•

S tem pojmom skušamo zaobseči vse tiste materialne in institucionalne naprave, opremo
in danosti, ki so v prostoru (pokrajini) na voljo gospodarstvu za zagotovitev oziroma rast
proizvodnje ter za njeno integracijo in oskrbo. Infrastrukturo delijo na tri dele: na
materialno (ceste, komunikacije, objekti, instalacije), institucionalno (upravna ureditev,
šolsko in zdravstveno omrežje, kulturni zavodi) in personalno infrastrukturo (izučena in
izšolana delovna sila, izobraževalni sistem). Značilnosti infrastrukture so v tem, da je
praviloma vsem uporabnikom na voljo za proizvodnjo ali potrošnjo in da je uporaba njenih
storitev vendarle vezana na kraj in čas (Vrišer, 1978).

Promet
•

Po Vrišerju (1978) uporabljamo besedo promet v dvojnem smislu. V tradicionalnem
besednem pomenu označujemo z njo prenos ali transport blaga in ljudi, v nekoliko širšem
smislu pa uvrščamo med promet tudi prenos vesti (informacij) ali komunikacije. V bistvu
je promet proizvodni proces, v katerem sicer ne proizvajamo materialnih dobrin, temveč le
prevažamo blago ali ljudi iz kraja v kraj. Promet lahko razdelimo glede na več kriterijev.
Po prvi delitvi, ki upošteva način prevoza, prometna sredstva in poti, razlikujemo promet
na kopnem (cestni in železniški promet ter cevovodi), promet na vodi (pomorski in rečnokanalski promet) in zračni promet. Druga delitev upošteva, kje se promet odvija, ali
znotraj države, regije ali mesta (krajevni promet) ali preko državnih meja (meddržavni,
obmejni in tranzitni promet). Glede na organizacijo ločimo linijski, svobodni in
priložnostni promet, glede na uporabnike pa javni in režijski (za lastne potrebe) promet.

•

Belec (1982) pravi, da je promet v geografskem smislu pretok oseb, blaga in poročil ter v
bistvu obvladovanje prostora oz. prostorskih dimenzij.
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•

Lah (2002) označuje promet kot razvejan in prepleten sistem s prostorsko, okoljsko,
gospodarsko in socialno podlago. Te morajo biti usklajene in uravnotežene, če naj se
promet razvija skladno z občim napredkom in sploh kot njegova opora. Promet spreminja
življenjske razmere in prispeva k prostorskim pojavom, kot je odseljevanje iz prometno in
gospodarsko zapostavljenih območij ter iz prometno preveč vznemirjenih predelov.

Prometno omrežje
•

Po Vrišerju (1978) je prometno omrežje materialna podlaga za odvijanje prometa, ki ga
sestavljajo prometne naprave z različnim tehničnim ustrojem (nosilnost, krivine,
signalizacija, postaje itd.), prometna vozlišča (križišča) in prometna sredstva (lokomotive,
vagoni, avtomobili itd.).

Dostopnost
•

Vrišer (1978) trdi, da nam prometna dostopnost pove, kako je časovno ali glede na
razdaljo oddaljen vsak posamezen kraj od najbližje prometne zveze, lokalnega središča ali
od večjega mesta. Dostopnost merimo s 15-minutnimi, 30-minutnimi, 45-minutnimi ali
enournimi izohronami, to je črtami enake časovne oddaljenosti.

•

Černe (1996) pravi, da pojem dostopnosti pripada, navzlic široki splošni rabi, skupini
težko in nejasno opredeljenih pojmov. Na eni strani obstajajo zelo raznolike vsebinske
opredelitve, na drugi strani pa so te opredelitve v večini primerov zelo ohlapne in
dopuščajo številne razlage. Med najpogostejše opredelitve sodijo tiste, ki se nanašajo na
prostorsko ali časovno oddaljenost prebivalstva do posameznih storitev in dejavnosti.
Tako imenovana linijska merila dostopnosti prikazujejo črte enake prostorske ali časovne
oddaljenosti prebivalcev od posameznih središč, krajev, območij, storitev in dejavnosti ter
delovnih mest.

•

Dostopnost je širši pojem od mobilnosti, ker je po Černetu (1986) dostopnost funkcija
mobilnosti posameznika, njegove lokacije v prostoru, časa, ki ga ima posameznik na voljo
za zadovoljevanje svojih potreb, kraja in časa, v katerem je neka dejavnost na voljo
posamezniku itd.
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Mobilnost
•

Mobilnost (Černe, 1986) je sposobnost posameznika, da premaguje razdaljo v prostoru in
času. Odvisna je od prometnega sistema, ki vpliva na smer in čas gibanja posameznika in
od demografskih in ekonomsko-socialnih lastnosti posameznika (starost, spol, dohodek
itd.).

3.2. PROMETNI POLOŽAJ GROSUPLJA V PRETEKLOSTI IN
DANES
Najstarejša pomembna cesta na območju Grosuplja je bila rimska državna (itinerarska) cesta
Emona–Siscia, ki je sledila trasi Tlake–Šmarje–južni rob Paradišča–Perovo–južno obrobje Male
Stare vasi–Zgornje Duplice–Spodnje Brezovo in je deloma potekala natanko tam, kjer so skoraj
dve tisočletji pozneje zgradili cesto Bratstva in enotnosti, deloma pa so njeni ostanki ohranjeni v
koridorju te ceste. Na rimsko državno cesto so bile v bližini Grosupljega priključene vicinalne
(stranske) cestne zveze. Prva je potekala od Barja čez Vino, Boštanj in Žalno do Stranske vasi pri
Ivančni Gorici, kjer je bil njen priključek na glavno cesto. Nanj se je vezala tudi 'variantna' cesta
čez Cikavo, Grosuplje, Gatino in Žalno. Pri Cikavi je bil odkrit odcep pomembne vicinalne poti
(njena trasa je domnevno vodila čez Vino in Podtabor oziroma Gradišnico), ki je povezovala
glavno cesto z območjem Turjaka in z Bloško planoto in skozi te kraje z Jadranskim morjem.
Tako gosta cestna mreža, ki naj bi obstajala v rimski državi (in se njene smeri ujemajo s sodobnim
omrežjem regionalnih in deloma tudi lokalnih cest na obravnavanem ozemlju) govori o
razmeroma močni poselitvi teh krajev in o njihovem gospodarskem ter strateškem pomenu za
rimsko državo. Vendar pa skromni ostanki materialne kulture ne potrjujejo takšne teze in tako
smemo sklepati, da so na tem območju stale le majhne cestne postaje in naselbine ruralnega tipa.
Grosuplje štejemo v najstarejšo srednjeveško naselitveno plast. Prvič se omenja v prvi polovici
12. stoletja, in sicer v zvezi s posestjo bližnjega stiškega samostana. Gre za gručast tip vasi, za
katerega je značilno, da so domovi razporejeni v nepravilni gruči, da v vas vodijo zvezdasto
stekajoče se poti in da poljska razdelitev kaže na drugotno razdelitev grud na manjše pravilne
delce z značilno trakasto obliko (Pirkovič-Kocbek, 1986).
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Grosupeljska kotlina je področje prehoda, in sicer v prvi vrsti med Krško in Ljubljansko
pokrajino. Že zelo zgodaj so uporabljali prehode na glavnih in nekaterih stranskih smereh, pa tudi
promet na daljavo je potekal tu skozi. Anton Melik (Slovenija, 1959) trdi, da imamo v cestnem
omrežju odsev nekdanjega hidrografskega omrežja in prvotne morfogeneze. Opuščene doline
nudijo cestam možnosti, da se brez večjih vzponov prevalijo iz Ljubljanskega Barja proti
Temenici, Krki, Dobrepolju in Ribnici.
Čeprav je bila Grosupeljska kotlina dobro obljudena, zgodaj poseljena ter se je nahajala skozi
dolga stoletja ob veliki cesti, tu ni nastalo tržno središče. V novejšem času je bilo Grosuplje znano
kot furmanska postojanka, kar dokazujejo velike gostilne s starinskimi hlevi. Ugodna prometna
lega je povzročila z železniškim križiščem novo rast Grosuplja. Prvi poskusi za zgraditev
dolenjske železnice segajo v leto 1864, ko se je govorilo o trasi Grosuplje–Žužemberk–Dolenjske
Toplice–Črnomelj. Trasa je bila zlasti v interesu knezov Auerspergov, ki so imeli fužine na Dvoru
in gozdove na Rogu. Proga proti Kočevju je bila odprta 17. 9. 1893, proga proti Novemu mestu pa
1. 6. 1894 (Melik, 1959; Müller et al., 1995).
Prometno mrežo so morali prilagoditi mokrotnim tlem. Železnico Ljubljana–Novo mesto so bili
prisiljeni zgraditi čez poplavno področje le na enem mestu, in sicer med Grosupljem in Gatino.
Velika večina cest in voznih poti je speljana po višjem in robnem svetu Grosupeljskega polja,
tako da jih ekstremne poplave ne dosegajo (Meze, 1980).
Grosupeljsko je še globoko v 20. stoletje živelo od kmetijstva, kar se je poznalo tudi tako, da se je
ohranjal tradicionalni vaški videz samega Grosuplja in Stranske vasi, kaj šele drugih, od glavne
ceste oddaljenih krajev. Tudi ko so se pojavili zametki prve industrije, se ruralni značaj Grosuplja
ni spremenil. Ker je tovorni promet prešel večinoma na železnico, so se zmanjšale ugodnosti, ki
jih je kraj imel od pripreg, furmanstva in gostinstva (Pirkovič – Kocbek, 1986).
V 19. stoletju sta po Dolenjski potekali dve glavni cesti: zagrebška in karlovška. Zagrebška se je
začela v Ljubljani in je šla preko Grosuplja, Trebnjega, Novega mesta in Kostanjevice do
Bregane, karlovška pa je šla iz Novega mesta na Jugorje in Metliko ter čez Kolpo na Hrvaško.
Med tema dvema cestama je bilo v prvi polovici 19. stoletja (1823) 22 lokalnih poti v skupni
dolžini 460,2 km.
Leta 1958 je bila kot tedaj najsodobnejša prometnica v Jugoslaviji zgrajena cesta Ljubljana–
Zagreb, konec šestdesetih let pa pomeni začetek snovanja omrežja avtocest v Sloveniji v obliki
tako imenovanega 'slovenskega cestnega križa' (Geografija Slovenije, 1998).

stran 36

Vplivi obvozne ceste na prostorski razvoj Grosuplja

Z izboljšanjem cest, predvsem z zgraditvijo dolenjske avtomobilske ceste in z uvajanjem novih,
modernejših prometnih sredstev, se je zaradi razširitve podjetij in ustanov in zato večje potrebe po
delovnih mestih gravitacijsko območje Grosuplja, kot industrijsko-obrtnega in upravnega centra
manjšega ali večjega agrarnega področja tega dela Dolenjske, močno povečalo (Podkoritnik –
Žvan, 1969).
Na področju občine Grosuplje je bilo v 80. letih 26 km magistralnih, 85 km regionalnih in 145 km
lokalnih cest I. in II. reda. Magistralna cesta je bila prometno zelo obremenjena in je predstavljala
ozko grlo predvsem na višnjegorskem klancu. Prav tako so bile problematične regionalne ceste, ki
še niso bile regulirane oziroma asfaltirane. Lokalne ceste so bile močno prometno obremenjene z
lokalnimi, šolskimi avtobusi in so na več krajih predstavljale ozka grla, ker večina teh cest še ni
bila rekonstruiranih (Družbeni plan občine Grosuplje za obdobje 1981-1985, 198?).
Čeprav imajo občinska središča, ki so navezana na slovenski prometni križ, večje število
magistralnih in regionalnih cest v primerjavi z ostalimi občinskimi središči, spada Grosuplje med
občinska središča, skozi katera ne potekajo magistralne ceste. Kljub temu je imelo Grosuplje leta
1992 več kot 10.000 motornih vozil na svojem omrežju regionalnih cest (Černe, 1995).
Grosuplje je dobilo prvo avtobusno zvezo z Ljubljano že pred vojno, vzpostavil jo je Pečnikarjev
avtobus, redno primestno avtobusno zvezo pa je dobilo leta 1971, ko je začel voziti v Ljubljano
avtobus vsako uro (Müller et al., 1995).
Leta 1998 je bilo iz smeri Grosuplja pripeljanih v Ljubljano 7.064 potnikov v mestnem prometu,
3.697 s primestnim prometom in 1.259 z vlakom (Černe, 2004).
V začetku sedemdesetih let je občina Grosuplje postala nekakšno spalno predmestje slovenske
prestolnice. V 30 letih je na njenem prostoru zraslo kar 1300 individualnih hiš, približno 60
odstotkov delovno aktivnih Grosupeljčanov pa dnevno migrira v Ljubljano (Pance, 2004).
Naselje Grosuplje ima radialno zasnovo poselitve, zato tudi ceste vodijo v več smeri. Tako cesta
na zahod pelje v Šmarje - Sap, cesta na sever pelje na Polico, ceste na jugovzhod in jug peljejo v
Žužemberk, Videm - Dobrepolje oz. na Turjak. Dodatne ceste k bližnjim vasem so cesta na zahod
proti Hrastju, cesta na sever proti Zg. Slivnici, cesta na severovzhod proti Sp. Duplicam, cesta na
jugovzhod proti Malemu Mlačevemu, cesta na jug proti Sp. Slivnici in cesta na zahod proti Brezju
(Müller et al., 1995).
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KARTA 4: Skica prometne zasnove v Grosupljem po Franciscejskem katastru
Pripravila: Kristina Lepen
Vir: Pirkovič – Kocbek, 1986
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KARTA 5: Skica ulične mreže na Grosupljem , stanje 1980
Pripravila: Kristina Lepen
Vir: Pirkovič – Kocbek, 1986
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Urbano področje naselja Grosuplje je zadovoljivo pokrito s cestno mrežo. Glavno os predstavlja
Adamičeva cesta, na katero se priključujejo prečne ceste. Izmed teh sta najpomembnejši
Ljubljanska cesta, kot stara vpadnica, ki se navezuje na priključek avtoceste Ljubljana–Zagreb in
cesta Ob Grosupeljščici, ki je Ljubljanski vzporedna. Na drugi strani Adamičeve ceste sta
pomembnejši prečni cesti Taborska cesta in Cesta na Krko.
Funkcionalno mreža ni povsem ustrezno povezana. Neustrezni so tudi tehnični elementi na večini
cestne mreže. Neurejeni so hodniki za pešce, robni pasovi, kolesarske površine itd. Tudi obstoječe
stanje v pogledu mirujočega prometa je zelo slabo. Primanjkuje urejenih parkirišč tako za namene
stanovanjske zazidave, kot za zaposlene in za poslovno-trgovsko dejavnost.
Stanje v Grosuplju je, kar zadeva kolesarske površine, podobno kot pri ostali prometni
infrastrukturi, to je slabo. Nekoliko boljše je stanje v peš prometu. Hodniki za pešce so vsaj ob
glavnih cestah. Procentualno je to najbolj razširjen način potovanja v Grosuplju.
Na področju naselja Grosuplje v preteklem obdobju ni bila izvršena sistematična regulacija vseh
vrst prometa, kar je v marsičem doprineslo k celi vrsti konfliktnih situacij med udeleženci v
prometu. To je vplivalo tudi na poslabšane razmere v koridorjih glavnih prometnic. Te konfliktne
situacije se odražajo v neskladju osebnega motornega prometa z mirujočim prometom, v
izpostavljanju pešcev in kolesarjev v koridorjih, namenjenih motornemu prometu. Tovorni promet
je ne glede na to, ali gre za distribucijo ali tranzitni promet, uporabljal vse prometnice, kljub temu,
da bi se ga dalo preusmeriti na posamezne tranzitne smeri (Kastelic et al., 1991).
V občini Grosuplje je bilo leta 2001 po podatkih Statističnega letopisa Republike Slovenije (2000)
15.548 prebivalcev in 6.566 registriranih osebnih avtomobilov, kar pomeni približno 2,4
prebivalca/avto. Število registriranih tovornih avtomobilov pa je bilo 516 (Ahlin, 2002, str.223).
Najnovejše dostopne podatke (za leto 2001) o številu registriranih motornih vozil in prikolic v
upravni enoti Grosuplje pa prikazuje spodnja tabela.
TABELA 6: Registrirana motorna vozila in prikolice v upravni enoti Grosuplje, 2001
GROSUPLJE skupaj

motorna osebni
kolesa

avtomobili

175

14.013

pravne osebe 983

7

fizične osebe 16.097

168

skupaj

17.080

avtobusi tovorna

delovna traktorji prikolice

vozila

vozila

11

819

53

1.239

526

332

7

315

46

13

123

13.681

4

504

7

1.226

403

Vir: Letni pregled transporta in komunikacij 2001, 2002
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Podatki o štetju prometa na državnih cestah (Promet 2002) so za posamezne odseke naslednji:
Šmarje–Cikava: 3.438 PLDP (povprečno letno dnevno število vozil)
Cikava–Grosuplje: 10.163 PLDP
Grosuplje–Ivančna Gorica: 1.036 PLDP
Šmarje–Grosuplje: 3.438 vseh motornih vozil (od tega 29 motorjev, 3.029 osebnih vozil in 61
avtobusov)
Cikava–Grosuplje: 10.163 vseh motornih vozil (od tega 39 motorjev, 9.005 osebnih vozil in 110
avtobusov)
Grosuplje: 8.300 vseh motornih vozil (od tega 7.571 osebnih vozil in 111 avtobusov)
Iz zgoraj navedenih podatkov je razvidno, da je najbolj obremenjena cesta med Cikavo in
Grosupljem.
Konec leta 2001 so bile sprejete nove spremembe kratkoročnega in srednjeročnega prostorskega
plana za občino Grosuplje. S pristojnimi službami so potekali pogovori o izgradnji bencinskega
servisa na avtocesti pri priključku Cikava. Ob tem so se dogovarjali za izgradnjo novega
priključka na Razdrtem, tako da bi krajani Šmarja in okolice imeli priključek tudi na avtocesto v
smeri Zagreba. Pogovori so tekli tudi o rekonstrukciji glavne ceste Cikava–Grosuplje in vrsti
ostalih del, ki bi jih bilo potrebno zgraditi ob gradnji omenjenega servisa (Lesjak, 2002).
Realizacija teh projektov še vedno ni izpeljana, trenutno se izvršuje le delna rekonstrukcija ceste
Cikava–Grosuplje.
V nalogi Grosuplje 2000 je predlagana tudi nova cestna povezava med Cikavo in Cesto na Krko,
ki bi imela funkcijo obvoznice. Predlagana širina karakterističnega profila bi bila 14,30 m
(vozišče 2 x 3,5 m, enostranska kolesarska steza in hodnik za pešce) (Kastelic et al., 1991).
Najnovejša zasnova infrastrukture pa je predstavljena v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije
(velja od 20. 7. 2004), ki pomeni prelomnico v urejanju prostora. Gre namreč za prvi strateški
prostorski akt iz strukture strateških prostorskih aktov po novem Zakonu o urejanju prostora, ki je
začel veljati 1. 1. 2003.
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SLIKA 5: Cesta Cikava–Grosuplje (foto: Kristina Lepen, 9. 10. 2005)
Poleg prostorske strategije so to še prostorski red Slovenije in s tem posledično strategija
prostorskega razvoja občine in prostorski red občine. Prostorska strategija, ki nadomešča 18 let
star dolgoročni in srednjeročni družbeni plan Republike Slovenije, je temeljni strateški prostorski
akt in celovit prostorski dokument, ki temelji na konceptu vzdržnega prostorskega razvoja.
Koncept prostorskega razvoja infrastrukturnega omrežja je v Prostorski strategiji zastavljen na
medsebojnem povezovanju posameznih prometnih podsistemov tako, da tvori povezan in usklajen
sistem, ki podpira policentrični urbani sistem, omogoča povezanost slovenskih regij in njihovo
navezavo na osrednjeslovensko območje, dostopnost do funkcij v posameznih središčih ter
ustrezne navezave na mednarodno infrastrukturno omrežje in sosednje regije. Poleg razvoja
infrastrukturnega omrežja najvišjega pomena v V. in X. infrastrukturnem koridorju, se razvija tudi
prečne infrastrukturne povezave. Posebna pozornost je namenjena razvoju javnega potniškega
prometa.
Z uveljavitvijo državne strategije in prostorskega reda imajo občine zeleno luč za pripravo svojih
prostorskih dokumentov (Lovšin, 2004).
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4. POTEK TRASE OBVOZNE CESTE
Obvozna cesta je prvič uradno predlagana v Dolgoročnem planu občine Grosuplje za leto 1986 do
2000. Ta nova cestna povezava, ki naj bi imela funkcijo obvoznice, je bila imenovana delno kot
industrijska cesta in delno kot obvoznica. V Študiji ureditve prometa za področje mesta Grosuplje
je v napovedih za leto 2000 obvoznica obremenjena s 1400 vozili/dan do priključka za
industrijsko cono. Od tu dalje je obvoznica manj obremenjena, le 453 vozil/dan. V napovedih za
leto 2010 je obvoznica maksimalno obremenjena do 2010 vozil/dan, na najmanj obremenjenem
delu pa 611 vozil/dan. Prav tako je predvidena širina vozišča obvoznice, in sicer 2 x 3.0 m, za
večjo širino do leta 2010 ni nobene potrebe. V dolgoročnem planu je tudi predvidena kolesarska
steza ob načrtovani zahodni obvoznici. V študiji je poudarjeno, da naj bi kolesarje in pešce vodili
ločeno, izven trase obvoznice. Za kasnejše potrebe pa bi bilo smotrno pustiti rezerviran koridor, ki
bi bil nekoliko odmaknjen od obvoznice in bi potekal bližje industriji.
Predlagana zahodna obvoznica naj bi prevzela malo prometa, to je predvsem tovorni promet in del
tranzitnega osebnega prometa. Odločitev o gradnji te ceste naj bi temeljila predvsem na ekoloških
posledicah, ki jih povzroča tovorni promet na mestni cestni mreži, ki je bodisi tranzitni ali ciljni v
industrijskih conah G 11 in G 10 (Kastelic et al., 1991).
Nova cestna povezava med Cikavo in Cesto na Krko naj bi bila na odseku med Cikavo in
Taborsko cesto imenovana industrijska cesta, od Taborske ceste do Ceste na Krko pa obvoznica.
Potek trase obvozne ceste – VARIANTA 1(starejša):
Obvozna cesta naj bi se na zahodu odcepila od primarne ceste Cikava–Grosuplje pri tovarni Black
& Decker. Tu naj bi prečkala železniško progo Ljubljana–Novo mesto, nato bi potekala vzdolž
železniške proge, in sicer ob vodnem kanalu pritoka Bičje. Ob nekdanjem trgovskem podjetju
Guma naj bi sekala cesto v Brezje, nato naj bi potekala tik ob gospodarski coni Bičje. Nanjo naj bi
bila navezana Industrijska cesta, ki pelje skozi gospodarsko cono. Obvozna cesta naj bi nato
prečkala Taborsko cesto in še enkrat železniško progo, ki pelje proti Kočevju. Od tu naprej naj bi
se cesta imenovala 'obvoznica' in naj bi peljala do Mizarskega podjetja Grosuplje, kjer naj bi se
končala ob Cesti na Krko.
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KARTA 6: Starejša varianta trase obvozne ceste (v prilogi)
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V Spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Grosuplje za
obdobje 1996-2000 (dopolnitve 2004) je predvidena nova trasa obvozne ceste.
Potek trase obvozne ceste – VARIANTA 2 (novejša):
Obvozna cesta naj bi se na zahodu začela pri križišču Cikava na regionalni cesti Šmarje - Sap–
Grosuplje. Speljana naj bi bila v smeri jugovzhod, torej proti Brezju. Najprej naj bi prečkala
železniško progo Ljubljana–Novo mesto in nato še potok Bičje in njegove kanale. Obvozna cesta
naj bi nato zaobšla vas Brezje in sekala skrajni severni del Naravnega rezervata Bičje. Predvidena
obvozna cesta naj bi služila tudi kot glavni dostop motornega prometa v gospodarsko cono
Grosuplje. Obvozna cesta naj bi imela značaj hitre ceste, le s tremi priključki na gospodarsko
cono. Trasa obvozne ceste naj bi potekala po jugozahodnem robu cone, vzdolž vodnega kanala
Bičje, predvsem zaradi naravovarstvenih razlogov, ki terjajo ohranitev in razvoj območja v čim
bolj prvobitnem stanju, t.j. renaturacijo meandrov in varovanje močvirnih zemljišč.

SLIKA 6: Obvozna cesta naj bi potekala na desni strani, mimo Black&Deckerja proti Sončnim
dvorom (foto: Kristina Lepen, 9. 10. 2005)

stran 45

Vplivi obvozne ceste na prostorski razvoj Grosuplja

KARTA 7: Novejša varianta trase obvozne ceste (v prilogi)
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Pri obrtni coni Pod Slivniškim hribom naj bi sekala Taborsko cesto, obšla pokopališče, sekala
Cesto na Krko in nato še enkrat prečkala železniško progo Ljubljana–Novo mesto. Obvozna cesta
naj bi se nato nadaljevala po vzhodni strani Grosuplja. Najprej naj bi prečkala Adamičevo cesto,
nato naj bi potekala ob vzhodnem robu novega dela naselja Jerova vas. Pri starem jedru naselja
Jerova vas naj bi se obvozna cesta priključila na Cesto ob Grosupeljščici, ki vodi do priključka na
avtocesto Ljubljana–Obrežje.
Prva varianta trase obvozne ceste je krajša, saj se konča že ob Cesti na Krko in tako zaobjame le
zahodni in južni del naselja Grosuplje. Poteka tik ob strnjenem območju poselitve in ob
gospodarskih conah. Del območja, kjer naj bi potekala trasa obvozne ceste pa je danes že
pozidana. Tako je pri vasi Brezje nastalo novo stanovanjsko območje Sončni dvori.

SLIKA 7: Sončni dvori, v ozadju vas Brezje (foto: Kristina Lepen, 9. 10. 2005)
Druga varianta je daljša in je speljana okrog celotnega Grosuplja oziroma do priključka na
avtocesto, ki na severu zaključuje naselje. Varianta 2 zaobjame tudi naselje Brezje z obrtno cono
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Brezje in pri gospodarski coni Grosuplje dopušča širitev vse do naravnega rezervata. Prav tako
zaokrožuje naselje na vzhodni in severovzhodni strani.
Ker je prva varianta starejša in še ne upošteva današnje prostorske rasti Grosuplja, smo za
nadaljnjo obravnavo upoštevali potek trase obvozne ceste po 2. varianti.
Na podlagi proučitve naravnogeografskih dejavnikov v 2. poglavju diplomskega dela,
ugotavljamo, kako le-ti vplivajo na potek trase obvozne ceste. Preveriti želimo, ali je trasa
prometnice z vidika naravnogeografskih dejavnikov načrtovana na ustreznem območju.
Kamninska sestava ozemlja je nedvomno pomemben element pri gradnji prometnic.
Najprimernejše so za gradnjo kompaktne kamnine, kot so granit, skrilavci, apnenci ipd., najmanj
pa peščeni in močvirni predeli. Trasa obvozne ceste naj bi bila speljana predvsem po rdečerjavi
glini in belosivem apnencu ter delno po aluvialnih nanosih potokov, kar sicer ni najboljša podlaga,
ne predstavlja pa posebnih tehničnih težav.
Reliefna razgibanost zemeljskega površja z ravninami, dolinami, kotlinami, različno visokimi
vzpetinami in planotami je prav tako razvojni element prometnega omrežja. Obvozna cesta naj bi
potekala po Grosupeljskem polju, in sicer po aluvialni ravnici potokov Bičje, Podlomščice in
Grosupeljščice ter na vzhodni strani tik ob Kamni gorici in Drnovki. Nadmorska višina obvozne
ceste naj bi se gibala med približno 330 in 350 m. Posebnih reliefnih ovir na območju predvidene
prometnice ni, bodo pa potrebni nekateri spusti ali vzponi, kot na primer pri križišču Cikava do
potoka Bičje, ob naselju Brezje ter na zahodni strani Kamne gorice ob Jerovi vasi.
Zaradi razmeroma goste vodne mreže je vodovje najpomembnejši prometni dejavnik na
obravnavanem območju. Trasa obvozne ceste naj bi vodila preko kanalov potokov Bičje in
Grosupeljščice. Tu so bile pogoste poplave, ki pa so bile z regulacijami skoraj v celoti
odpravljene. Ob izgradnji obvoznice bo potrebno posebno pozornost nameniti zadrževalnikoma
Bičje in Veliki potok. Občina Grosuplje je v zadnjih letih pričela izvajati program zaščite pred
poplavnimi vodami. Del programa predstavlja tudi izvedba lokacijskega načrta Zadrževalnik
Bičje in izgradnja varovalne pregrade ter zapornice, ki bo preprečevala poplave ob večjih
deževjih. Vzporedno z izgradnjo zadrževalnika se bo izvajalo tudi čiščenje struge potoka Bičje,
saj se bo s tem povečal pretok, kar bo posledično zmanjšalo obstoječa poplavna območja.
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KARTA 8: Zadrževalnik Bičje
Pripravila: Kristina Lepen
Vir: Grosupeljski odmevi, april 2005
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KARTA 9: Poplavno območje, ki naj bi ga uredili z zadrževalnikom Veliki potok
Merilo: 1:5.000
Pripravila: Kristina Lepen
Vir. Grosupeljski odmevi, 2004
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Obstoječe poplavne površine, ki se nahajajo gorvodno od pregrade (območje OŠ Št. Jurij in
območje ob gostilni Lovor), se bodo zmanjšale, ker bo očiščena struga potoka Bičje omogočala,
da bo voda hitreje odtekla in se bo ustavila šele na območju zadrževalnika. Z realizacijo in
izvedbo tega projekta se bo močno zmanjšala problematika poplavnih voda potoka Bičje. Prav
tako kot ni navedenega nobenega roka za pripravo projekta Zadrževalnik Bičje, ni tudi nobenega
datuma za začetek priprave projekta Zadrževalnik Veliki potok (Miklavčič, 2005).
Promet je odvisen tudi od podnebja, še zlasti pa od vremena, ki se nenehno spreminja. Na potek
obvozne ceste nima posebnega vpliva.
Rastje lahko vpliva na promet pospeševalno ali zaviralno. Na območju predvidene trase
prevladuje skoraj v celoti travno rastje, le ponekod se pojavlja grmovje in drevje. Z vidika
trasiranja prometnice je rastje ugodno. Konfliktno je zopet le območje naravnega rezervata Bičje,
kjer so redki in ogroženi ekosistemi, ki so življenjski prostor redkih ali ogroženih rastlinskih ali
živalskih vrst, med katere spadajo ptiči, dvoživke, vodne vrste žuželk ter drugih živali. Sicer je
rastlinstvo najbolj prizadeto pri gradnji nove prometne infrastrukture, živalstvo pa je neposredno
prizadeto zaradi razmeroma številnih nesreč, ko na cestah obležijo različne živali, ki jim je
onemogočen prehod cestišča v podhodih ali nadhodih.
Poleg naravnogeografskih dejavnikov, ki na potek obvozne ceste na obravnavanem območju
nimajo bistvenega vpliva, razen naravnega rezervata Bičje, je potrebno upoštevati tudi
družbenoekonomske dejavnike. Ti bodo predstavljeni v nadaljevanju diplomskega dela, predvsem
vpliv obvozne ceste na njihov razvoj.
Za samo prometno planiranje pa je potrebno upoštevati naslednja načela (Pogačnik, 1992):
•

S planiranjem in gradnjo prometnic pospeševati celovit regionalni razvoj v želeni smeri
oz. na želenih lokacijah.

•

Čim bolj enakomerno prometno opremiti prostor glede na njegovo rabo in povečati
njegovo dostopnost. To pomeni zgraditi čimbolj razvejane sisteme.

•

Razvijati čim več oblik prometa in jih na ključnih točkah povezovati ter omogočati
kombinacije: npr. osebni avto – javni promet, kolo – javni promet, avtovlak, ladja,
železnica…
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•

Hierarhično razviti omrežja: hitrejši, bolj masovni, daljinski, tranzitni promet ločimo od
počasnejšega, lokalnega, ciljnega.

•

Graditi čim cenejše (za investitorja in uporabnika), varne, hitre in ekološko
neproblematične prometnice.

•

Izogibati se kmetijskim zemljiščem, rezervatom pitne vode, naravovarstveno in oblikovno
vrednim območjem.

•

Dati prednost javnemu pred zasebnim prevozom, ekološko in energetsko bolj varčnim
oblikam prometa.

Pri ugotavljanju možnih tras prometnic ali linij javnega prometa moramo po Pogačniku (1992)
upoštevati vrsto dejavnikov, pri čemer je zelo pomembno načelo čim krajše povezave. Trasa se
mora čimbolj približati idealni zveznici obeh točk, ki jih moramo povezati. Ker pa pri trasiranju
prometnice naletimo na številne omejitve, načrtujemo več variant in tehtamo njihove prednosti in
pomanjkljivosti. Glavna načela trasiranja so:
•

čim krajša, tehnično in ekonomsko izvedljiva in investicijsko ugodnejša trasa (čim krajša,
torej z manj odstopanja od zračne črte, čim manj zahtevnih objektov – tunelov, viaduktov,
usekov…); čim manjši stroški gradnje in vzdrževanja; čim krajši čas priprave in gradnje;

•

čim manjši stroški za uporabnike: krajši čas vožnje, čim večja hitrost, varnost in udobnost
prevoza, čim manj porabljene energije za prevoz;

•

čim manjša izguba kmetijskih površin, kvalitetnih gozdov ter drugih pomembnih površin,
čim manj rušenj objektov, preselitev in prestavitev infrastruktur;

•

čim manj kvarnih vplivov na okolje – hrupa, onesnaženja zraka, rizikov onesnaženja voda
itd.;

•

čim manjši oblikovni kvarni učinki na pokrajino ali mesta;

•

čim manjša racionalna in čustvena reakcija prebivalstva, čim manj neposredno prizadetih.
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5. OCENA VPLIVOV BODOČE OBVOZNE CESTE NA
PROSTORSKI RAZVOJ GROSUPLJA
5.1. UVOD
»Promet je v najtesnejši vplivni zvezi s prostorom, saj s prometno dejavnostjo obvladujemo
prostor, ga povezujemo in spoznavamo. Šele prometno obvladan prostor dobi določeno vrednost
za človeka (Belec, 1982, str. 13).«
Promet na dva načina učinkuje na okolje: s posegi v naravo zaradi omrežja ter z onesnaževanjem
zraka, tal, vode in žive narave, torej tudi z ogrožanjem zdravja ljudi. Kakšne so posledice
prometnih obremenitev okolja, je v veliki meri odvisno od značilnosti in narave vsake pokrajine
ter njenih samočistilnih sposobnosti.
Učinki prometa so neposredni in posredni, pojavljajo pa se tudi v različnih časovnih okvirih. Tako
so učinki emisij škodljivih snovi ali hrupa takojšnji in neposredni. Drugi učinki postanejo očitni
šele po relativno dolgih časovnih obdobjih.
Med negativnimi učinki prometa so najbolj občutne emisije v zrak, hrup in vibracije ter
neracionalna raba prostora, energetskih in drugih naravnih virov. Posledice so motnje kopenskih
in vodnih ekosistemov, degradacije površja in vidna prizadetost estetskih vrednot pokrajine. Vse
to ima tudi socialne posledice (Cigale, 2002).
Pri gradnji prometnic ločimo kratkoročne in dolgoročne vplive. Kratkoročni vplivi so vplivi v
času gradnje ceste, ki obsegajo predvsem začasno zasedanje zemljišč, začasne emisije in
nevarnost onesnaženja, poškodbe, uničenje in preoblikovanje sestavin v času gradnje, ki lahko
pomenijo tudi dolgoročne vplive. Dolgoročni vplivi pa so vezani na odvijajoči se promet po cesti
in predstavljajo predvsem: trajne izgube zemljišč, trajne spremembe namembnosti zemljišč,
prekinitve povezav in razdelitve območij, preoblikovanje in uničenje sestavin prostora in emisije
oz. imisije v času obratovanja ceste (Šešek, 1998).
Največje obremenitve zaradi prometa se kopičijo neposredno ob prometnicah. Na ta način
ustvarjajo prometne koridorje. Odvisno od širine prostora, na katerem zaznavamo vplive prometa,
so ti koridorji lahko različno široki. Širina koridorja je torej odvisna od intenzitete vplivov,
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intenzivnejši vplivi običajno segajo dlje v prostor, in od značaja vplivov, nekateri sežejo
sorazmerno globoko v prostor.
Same prometnice zasedajo prostor v obliki traku določene širine, kar pomeni neposredno
spremembo rabe prostora. Vpliv na prostor in okolje je tu največji, ker sta prostor oziroma okolje
v tem osnovnem koridorju neposredno spremenjena. Graditev prometnega objekta lahko
neposredno prizadene tudi sosedna zemljišča. Ta zemljišča se kasneje obnovijo in popravijo se
vsaj nekatere okoljske škode, ki jih je povzročila graditev.
Običajni pregledi vplivov prometa in prometnic na okolje poudarjajo predvsem nekatere:
onesnaženje ozračja ali vodnih virov, uničenje ali poslabšanje kakovosti zemljiških virov,
nastajanje trdnih odpadkov, hrup, nevarnosti zaradi nezgod, nesreč in poškodb ter ločitvene vplive
kot najpomembnejše (Marušič, 2002) .
Pomembno izhodišče pri načrtovanju obvozne ceste, v okviru prostorskega planiranja, predstavlja
varstvo okolja. Cilji varstva okolja se uresničujejo skozi okoljevarstvene zasnove sistemov
poselitve, infrastrukture in krajine. Usmerjanje prostorskega razvoja izhaja iz načel trajnostnega
oziroma sonaravnega razvoja, zagotavljanja zdravega življenjskega okolja, varstva narave in
varstva naravnih virov. Pri sprejemanju prostorsko pomembnih razvojnih odločitev je potrebno
upoštevati zmogljivost okolja in prostora. Za načrtovanje posegov v prostor je potrebno razvojno
in varovalno vrednotenje prostora. Stanje okolja oziroma njegovih sestavin

in spremembe

onesnaženosti okolja so zaradi večplastnih posledic za načrtovanje prostorskega razvoja ena od
temeljnih izhodišč. Problemi obremenjevanja okolja se kažejo v onesnaženosti sestavin okolja,
zmanjševanju biotske raznovrstnosti in produktivnosti naravnih virov (Plut, 2002).
V nadaljevanju diplomskega dela so v podpoglavjih ocenjeni vplivi bodoče obvozne ceste na
prostorski razvoj Grosuplja. Prostorski razvoj pomeni kvalitativno spremembo prostora. Na
podlagi Sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Grosuplje za
obdobje 1996-2000, dopolnitve 2004 ter Urbanistične zasnove je opredeljeno današnje in bodoče
stanje obravnavanega območja. Obvozna cesta naj bi vplivala na prostor, na razporeditev
dejavnosti v prostoru in na okolje. Skupna sinteza vplivov bo pokazala, ali bo obvozna cesta
vplivala na prostorski razvoj pozitivno ali negativno.
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5.2. VPLIVI NA PROSTOR
5.2.1. RABA ZEMLJIŠČ
Obvozna cesta bo s svojo infrastrukturo (cestišče, prostor za zaščito pred hrupom, povezovalni
pasovi, križišča) pomemben porabnik zemljišč. Gradnja prometne infrastrukture degradira
naravno okolje in predvsem s fragmentacijo naravnih območij predstavlja nevarnost za biološko
raznolikost.
Na Cikavi, kjer naj bi se od križišča lokalne in regionalne ceste Šmarje - Sap–Grosuplje odcepila
obvozna cesta, gre za najboljša kmetijska zemljišča. Druga kmetijska zemljišča (travniki) so na
območju, kjer je načrtovan zadrževalnik Bičje. Zahodno od vasi Brezje so načrtovana območja
komasacij, na južni strani vasi pa gre zopet za najboljša kmetijska zemljišča. V območju
Naravnega rezervata Bičje so druga kmetijska zemljišča (travniki), gre pa tudi za območje 100letnih poplavnih voda. Obvozna cesta naj bi nato potekala ob naravnem rezervatu oziroma na meji
z območjem proizvodnih in servisnih dejavnosti. Vzhodno od obrtne cone Pod Slivniškim hribom
gre spet za območje najboljših kmetijskih zemljišč. Na predelu od Mizarstva Grosuplje do
prečkanja obvozne ceste z železnico je tudi območje 100-letnih poplavnih voda. Tik ob novem
delu naselja Jerova vas naj bi obvozna cesta potekala na najboljših kmetijskih zemljiščih, ki so
agromeliorirana. Ob starem jedru Jerove vasi gre prav tako za območja najboljših kmetijskih
zemljišč, do priključka na avtocesto pa je ob Grosupeljščici spet območje 100-letnih poplavnih
voda, ki pa so opredeljena kot območja oskrbnih in storitvenih dejavnosti, območja izključno
stanovanjske gradnje in kot varovani koridorji prometnih površin ter delno prometne površine.
Trasa obvozne ceste je predvidena na območju, kjer trenutno prevladujejo najboljša kmetijska
zemljišča. Prednostno so ta območja namenjena razvoju kmetijstva, zato bo potrebno pravočasno
uskladiti dolgoročne razvojne potrebe naselij z interesi kmetijstva. Tako bo neposreden vpliv na
krajino izguba teh zemljišč v predvidenem koridorju obvozne ceste, posredni vpliv pa bo manjša
uporabna vrednost teh kmetijskih zemljišč zaradi drobljenja kompleksov, težje dostopnosti ter
vplivov onesnaženja. Upoštevati bo potrebno tudi dejstvo, da naj bi bila bodoča prometnica
zgrajena na območjih 100-letnih poplavnih voda. Z gradnjo obvozne ceste bo potrebno spremeniti
namembnost približno 6 ha zemljišč oziroma približno 6 km dolg koridor v širini 10 metrov.
Onesnaževanje v neposredni bližini prometnice bo škodljivo za pridelovanje vrtnin in celo
živalske krme.
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KARTA 10: Namenska raba površin z varovalnimi območji (zasnova) (v prilogi)

stran 56

Vplivi obvozne ceste na prostorski razvoj Grosuplja

5.2.2. POSELITEV
Promet vpliva tudi na poselitev, ki je načeloma gostejša v prometno razvitih območjih.
Migracijska sposobnost prebivalstva se je z razvojem prometa bistveno povečala. Vpliv prometa
se kaže tudi v nastanku in razvoju naselij, njihovih funkcijah, videzu itd. Promet povezuje
posamezne dele mest, obmestij ali naselij v enoten prometni sistem (Belec, 1982).
Glavne usmeritve za zagotovitev skladnega dolgoročnega razvoja poselitve

Grosuplja in

celovitega razvoja v prostoru so povzete iz Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje (UL RS, 3–24 , 1997). Naselje
Grosuplje naj bi razvijali kot izrazito centralno naselje mestnega tipa, smeri širitve stanovanjskih
con pa so: proti Jerovi vasi in avtocesti na severu ter proti Spodnjim Brvacam in Cikavi na
severozahodu. Za planirani dolgoročni razvoj poselitve bo potrebno urediti novih 80-100 ha
stavbnih zemljišč. Del teh površin je mogoče pridobiti s prenovo in racionalnejšo ureditvijo
sedanjih površin naselij. Površine, namenjene za dolgoročni razvoj naselij, morajo biti praviloma
manj kvalitetne kmetijske in gozdne površine. Ker gre v naseljih na območju urbanistične zasnove
za najboljša kmetijska zemljišča, so tu zato možnosti razvoja omejene.
Poselitev je na splošno skoncentrirana okrog Brinjskega in Cerkvenega hriba, v Spodnje Brvace,
Brezje in Jerovo vas. Predel ob Adamičevi cesti je opredeljen kot območje urbanega središča. Eno
in dvostanovanjske stavbe prevladujejo v Spodnjih Brvacah, na vzhodnem in jugovzhodnem robu
Brinjskega hriba, v okolici Cerkvenega hriba ter v novem predelu Jerove vasi. Stanovanjska
območja s kmetijskimi gospodarstvi so značilna za vasi Brezje in Jerova vas. Območja
večstanovanjskih stavb pa so

Mrzle njive, Dvori I in II ter Dvori III in IV. Najnovejše

večstanovanjske stavbe so Sončni dvori pri Brezju. Območja z oskrbnimi, servisnimi dejavnostmi
in stanovanjskimi območji pa so v Spodnjih Brvacah (Stara pošta), območje Sončnih dvorov, ob
Taborski cesti (pri vzgojno varstvenem zavodu), ob Adamičevi cesti (center), ob cesti na Krko
(pri križišču z Adamičevo cesto) ter v obrtni coni pri avtocesti.
Nova stanovanjska območja na obravnavanem območju so opredeljena v urbanistični zasnovi.
Glede na predvideno rast prebivalstva in število gospodinjstev se izvajajo in načrtujejo nova
območja za stanovanjsko gradnjo. Predvidoma naj bi se zgradilo poprečno 100 novih
stanovanjskih enot/leto v obdobju 2004-2006. Prevladujejo stanovanja v stanovanjskih hišah,
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razmerje s stanovanji v blokih je 20 : 80, kar velja tudi za v bodoče. Izvaja se kompleksna
blokovna gradnja (Mrzle njive, stanovanjsko naselje v Gospodarski coni sever). Pretežno so ta
območja stanovanjska, v nekaterih primerih se predvideva mešana območja za oskrbne in
storitvene dejavnosti ter stanovanja in enodružinska gradnja (Dvori IIII in IV). Poleg navedenih
območij kompleksne gradnje se bodo izvajale zapolnitve in dopolnitve na ostalih stanovanjskih
območjih.
V urbanistični zasnovi ni opredeljenih razvojnih območij, na katera bi občina lahko dolgoročno
usmerjala nove stanovanjske gradnje. Glede na obstoječo zasnovo naselja in prostorske omejitve
se kot primerno za širitev stanovanjskega območja kaže vzhodni rob Grosuplja.
V prostorskem planu občine sta kot pomembnejši razvojni območji naselja Grosuplje opredeljeni
naselji Spodnje Brvace in Jerova vas, zato sta območji bolj podrobno predstavljeni v nadaljevanju
poglavja.
Širše območje Jerove vasi se v zadnjem času intenzivno razvija in spreminja svojo podobo. Že v
preteklosti je bilo zasnovano gostejše stanovanjsko območje Dvori z oskrbnimi, storitvenimi in
družbenimi dejavnostmi v pasu ob Grosupeljščici. Urbanizacija se je tako neposredno približala
nekdaj ločenemu vaškemu naselju Jerova vas. Na obravnavanem območju je v urbanistični
zasnovi predvidena tudi nova stanovanjska pozidava severno od vaškega dela Jerove vasi tako, da
se med novim naseljem in starim delom ohranjajo kmetijske površine. Glede na strateško
usmeritev razvoja Grosuplja, da se na območju Jerove vasi oblikuje strnjeno urbano aglomeracijo,
se predlaga razširitev območja kompleksnega urejanja v trikotniku med AC, Grosupeljščico in
obrtno storitveno cono v izgradnji.
Z vidika povezanosti zelenega sistema je treba ohranjati nepozidane površine med starim jedrom
Jerove vasi in novonačrtovanim naseljem. Skrajna meja širitve pozidave je opredeljena tako, da se
ohranja povezava med obvodnim prostorom Grosupeljščice in zaledjem. Zaradi relativno goste
poselitve je pomembno ohranjati odprti prostor kot členitveni element.
Na območju nove stanovanjske pozidave Spodnje Brvace se lahko oblikuje eden izmed
subcentrov Grosuplja. Glede na to želijo občina in posamezni investitorji poleg obstoječih
zazidljivih površin v prostorskem planu opredeliti nove razvojne površine, na katerih bi bilo
možno oblikovati subcenter vključno s poslovnimi, stanovanjskimi in proizvodnimi dejavnostmi.
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SLIKA 8: Digitalni ortofoto posnetek Jerove vasi (vir: Jankovič et al., 2003)

1

obvodni prostor Grosupeljščice

2

gozdni rob s prehodnim zelenim pasom

3

meja širitve naselja (pozidave) – povezanost zelenega sistema

4

območje evidentirane naravne dediščine

5

najboljša kmetijska zemljišča

6

AC

Vir: Jankovič et al., 2003

Nekdanje kmetijsko posestvo Brvace je v postopku prestrukturiranja v stanovanjsko cono. Južno
od ceste je že deloma obstoječa in deloma načrtovana proizvodno servisna cona 'Eurotrans'.
Usmeritev občine podpira razvoj terciarnih dejavnosti, tudi z oblikovanjem mešanih
stanovanjsko-poslovnih območij. Kmetijske površine med Adamičevo cesto in obstoječo
železniško progo imajo zaradi omejenosti z infrastrukturnimi objekti z vidika kmetijske
proizvodnje manjšo vrednost kot kmetijske površine severno od naselja, ki so opredeljene kot
najboljša kmetijska zemljišča. Glede na to je širitev Sp. Brvac na sever manj sprejemljiva.
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Dolgoročno bi bilo v primeru potreb po širitvi stanovanjske pozidave možno zapolniti krak med
pozidavo ob gozdnem robu Koščakovega hriba (Stritarjeva ul.) in zadnjo vrsto hiš (Pod gozdom c.
IV). Na tem delu je meja širitve opredeljena priporočilno.

SLIKA 9: Digitalni ortofoto posnetek Spodnjih Brvac (vir: Jankovič et al., 2003)

1

varovalni pas obstoječe železnice – skrajna južna meja širitve

2

koridor 20 kV DV

3

območje evidentirane naravne dediščine

4

Koščakov hrib - gozdni rob s posebnim namenom

5

najboljša kmetijska zemljišča

6

območje evidentirane naravne dediščine – mokrotni travniki Bičja

7

meja širitve naselja (pozidave) zaradi ohranjanja zelenega koridorja

8

območje prehodnega zelenega pasu

Vir: Jankovič et al., 2003

stran 60

Vplivi obvozne ceste na prostorski razvoj Grosuplja

Skrajna južna meja širitve Sp. Brvac je železniška proga, preko katere se ohranjajo mokrotni
travniki z živicami. Vmesni pas med Adamičevo cesto in progo je smiselno opredeliti kot
razvojno območje, vendar le deloma, v navezavi z obstoječim območjem Eurotransa. Pri
opredelitvi namenske rabe in možnih posegov v prostor je treba upoštevati, da ohranjanje
odprtosti prostora in pogledov na krajino Bičja z zgornjega dela Sp. Brvac in Adamičeve ceste
predstavlja kvaliteto, ki jo je vredno ohranjati.
Predvidena obvozna cesta naselje Grosuplje zaobide, zato neposredno ne bo vplivala na obstoječo
poselitev. Bo pa predstavljala mejo širitve območij poselitve, in sicer predvsem pri Brezju in
Jerovi vasi, kjer se stanovanjskim območjem najbolj približa.
V neposredni bližini obvozne ceste se bodo poslabšali bivalni pogoji zaradi hrupa, onesnaženja
zraka, slabše dostopnosti do zemljišč in kvarnega estetskega videza. Na drugi strani bo poselitev v
bližini obvozne ceste, izven glavnega centra Grosuplja, zanimiva zaradi priključkov, ker le ti
prinašajo določene prednosti, kot so npr. hitro dostopnost, boljšo prostorsko povezanost itd.
Ker so območja poselitve predvidena predvsem na vzhodni (Jerova vas) in zahodni (Spodnje
Brvace) strani naselja Grosuplje in ker imajo prav ti predeli najboljše in najkrajše povezave do
avtoceste, obvozna cesta ne bo bistveno vplivala na razvoj poselitve na teh območjih. Lahko pa
predvidevamo, da bo obvozna cesta prometno razbremenila center Grosuplja, kar bi pomenilo
izboljšanje kvalitete bivanja na tem območju. S tega vidika je morda lahko pričakovati večje
zanimanje za bivanje v središču naselja.

5.3. VPLIVI NA RAZPOREDITEV DEJAVNOSTI V PROSTORU
5.3.1. CENTRALNE DEJAVNOSTI
K centralnim dejavnostim štejemo družbene, oskrbne in storitvene dejavnosti. Pod družbene
dejavnosti štejemo kulturo, zdravstvo, socialno varstvo, šolstvo in otroško varstvo, pod oskrbne
trgovino, pod storitvene pa javno upravo, pošto, policijsko postajo in denarne zavode.
Sistem centralnih območij v Grosupljem tvorijo:
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•

sedanje osnovno centralno območje Grosupljega kot upravni, kulturni, oskrbni in prometni
center z možnostjo širitve proti zahodu; v novem delu centra med železnico in Taborsko
cesto so namenjene površine tudi za razvoj še nedefiniranih regionalnih funkcij; v
vzhodnem delu naselja se je oblikoval subcenter na Mrzlih njivah – kompleks centralne
osnovne šole z igrišči: vrtec, trgovina, možnost dopolnilne ponudbe;

•

drugi subcenter Grosuplja se bo razvijal ob Grosupeljščici v kulturno-izobraževalnorekreacijsko območje (program graščine Brinje, mestni park, športna dvorana, športni
park), ki se dopolnjuje s kompleksom nove osnovne šole in doma starejših občanov ter z
dejavnostmi za dnevno oskrbo (vrtec, trgovina, storitvena obrt);

•

tretji subcenter se bo lahko oblikoval v sklopu načrtovane stanovanjske gradnje Brvace in
mešanega območja proizvodnih, storitvenih in trgovskih dejavnosti na Sp. Brvacah, s tem
da bo zadovoljeval potrebe prebivalcev tega območja.

Razvoj terciarnih dejavnosti (obrt, storitve, trgovina, turizem) bo najbolj liberalen. Objekti za
storitve in trgovino bodo kot poslovni centri, novogradnje ali adaptacije obstoječih poslovnih ali
stanovanjskih zgradb zgrajeni v strnjenih naseljih – predvsem v njihovih centrih. Kvartarne
dejavnosti (upravne službe, družbene dejavnosti) bodo organizirane v trikotniku Adamičeva,
Taborska in Kolodvorska cesta v Grosupljem in na že obstoječih lokacijah. Nova lokacija je še
Brinje.
Kot dopolnitev obstoječih zmogljivosti za kulturne dejavnosti se bo v največji možni meri
izkoristilo obstoječo stavbno dediščino. Večnamenski kulturni dom se bo gradil na območju
centra Grosuplja ob sedanji lokaciji. Prostore za kulturno dejavnost se bo uredilo tudi v okviru
osnovnih šol.
Z vidika dostopnosti in možnosti za zagotovitev varstva za čimveč otrok se predvideva novo
lokacijo v bližini Dvorov, dodatne prostore na Trubarjevi in po potrebi na Brvacah. Potreb po
novih površinah za osnovne šole ni, zadostujejo šola na Brinjah, Mrzle njive in enota na
Adamičevi. Dom starejših občanov se ureja na sedanji lokaciji. Za zdravstveni dom, ki je slabo
dostopen, se bodo preverile nove lokacije (Jankovič et al., 2003).
Grosuplje se razvija v močnejše občinsko nakupovalno središče, kar upoštevamo pri prostorski
razmestitvi in dimenzioniranju potrebnih površin za izjemne, občasne in dnevne nakupe.
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Specializirane trgovine in tržnica, trgovina ipd. bodo v mestnem središču. Ob priključku na
avtocesto se bo zgradil turistično-oskrbovalni center regijskega značaja. Za dnevno oskrbo
prebivalcev bodo trgovine enakomerno razmeščene po stanovanjskih območjih Grosupljega
oziroma v ureditvenih območjih ostalih naselij. Nove lokacije se bodo zagotovile v Dvorih III in
pri Stari pošti.

SLIKA 10: Nov nakupovalni center Mercator na Sp. Brvacah (foto: Kristina Lepen, 9. 10. 2005)
Trenutna dostopnost do centralnih dejavnosti ni najboljša, saj se le-te nahajajo predvsem v
središču Grosuplja. Največji problem predstavlja premajhno število parkirnih površin ob teh
dejavnostih. Najbolj neugodno prometno lego oziroma dostopnost ima zdravstveni dom, ki se
nahaja na južnem pobočju Brinjskega hriba.
Z zgraditvijo obvozne ceste bosta imela subcentra ob Grosupeljščici in na Brvacah boljše pogoje
dostopnosti, na centralne dejavnosti v središčnem območju Grosuplja pa obvozna cesta ne bo
vplivala. Obvozna cesta na splošno ne bo imela pomembnejšega vpliva na razvoj centralnih
dejavnosti, saj bodo le-te večinoma ohranile svoje sedanje lokacije. Morda se bodo na obrobje
naselja, bližje obvozni cesti, selile le oskrbne dejavnosti (kot npr. Mercator na Sp. Brvacah), ki naj
bi zagotavljale oskrbo prebivalcev na novih območjih širitve poselitve. S tem bodo oskrbne
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dejavnosti locirane bližje priključkom na obvozno cesto, kar bo povečalo njihovo dostopnost.
Glede na dejstvo, da se Grosuplje razvija v občinsko nakupovalno središče, pa bo obvozna cesta
pomembno pripomogla k boljši dostopnosti oskrbnih dejavnosti predvsem za okoliška naselja
(Cikava, Sela, Brezje, Ponova vas, Šentjurij, Sp. Slivnica, V. Mlačevo, Sp. Blato, Perovo).

5.3.2. PROIZVODNE DEJAVNOSTI
Vpliv prometa na gospodarstvo je posebno očiten, saj si brez njega ni mogoče predstavljati
sodobne proizvodnje. Promet ni le posredni dejavnik razvoja gospodarstva, temveč tudi njegov
neposredni nosilec. Razvoj in razmestitev posameznih gospodarskih dejavnosti je sicer vezana na
naravne pogoje, vendar pa mora biti za uspešen razvoj zagotovljena tudi ustrezna prometna
infrastruktura (Belec, 1982; Erjavec, 2001).
K proizvodnim dejavnostim štejemo industrijo ter proizvodno in storitveno obrt.
V Grosuplju je organiziranih 7 obrtno-podjetniških in industrijskih con:
•

Brezje

•

Rožna dolina

•

območje pri Gasilskem centru

•

območje pri čistilni napravi

•

Gospodarska cona

•

obrtna cona Eurotrans

•

Turistično oskrbovalni center

Organizacija proizvodnih dejavnosti je predstavljena v planu Občine Grosuplje. Razvoj industrije,
gradbeništva in transportnih dejavnosti se usmerja v gospodarsko cono Grosuplje (regionalnega
pomena), jugozahodno od železnice. Na območju Eurotransa se uredi avtocenter z bencinsko
črpalko, trgovsko poslovne dejavnosti, drobno gospodarstvo in transportno blagovno dejavnost.
Proizvodna obrt se usmerja na območje obrtne cone Rožna dolina, v območje pri čistilni napravi,
v Gospodarsko cono Grosuplje in v stanovanjsko obrtno cono Brezje.
Sekundarne gospodarske dejavnosti (industrija, promet, gradbeništvo) se bodo razvijale na
obstoječih lokacijah tako, da bodo racionalno izrabile razpoložljivi prostor. Nove investicije bodo
stran 64

Vplivi obvozne ceste na prostorski razvoj Grosuplja

možne tudi na lokaciji gospodarska cona Grosuplje, vendar le v okviru organizirane gradnje po
sprejetih zazidalnih načrtih. Za nove ali razširjene sekundarne gospodarske dejavnosti bo potrebna
pozitivna ocena presoje vplivov na okolje.
Proizvodnja je dejavnost, ki se bo zaradi nižjih transportnih stroškov in lažje dostopnosti močno
navezovala na obvozno cesto. Glavni razlog za graditev obvozne ceste je predvsem razbremenitev
mestnega jedra s tovornim prometom. Ker se proizvodne dejavnosti nahajajo na obrobju naselja,
se bodo le-te navezovale na obvozno cesto, s tem pa prometno razbremenile center Grosuplja.
Predvsem bo obvozna cesta ugodno vplivala na razvoj največje industrijske cone (gospodarska
cona Grosuplje), ki ima zaradi lege na južnem robu naselja in s tem najdlje od avtoceste najslabše
prometne povezave.
Zasnova gospodarske cone Grosuplje je tesno povezana z značajem mesta Grosuplje, ki že sedaj
izkazuje vrsto značilnosti vrtnega mesta. Med temi izstopajo: bližina nacionalnega središča, s
katerim je Grosuplje prometno dobro povezano (avtocesta in železnica); zeleno, razmeroma mirno
stanovanjsko okolje pretežno individualne zazidave; neposredna bližina obsežnega naravnega
zaledja; odsotnost težke industrije; razmeroma čisto okolje ipd.
Da bi Grosuplje te lastnosti obdržalo, se v gospodarski coni ne smejo pojaviti industrijske
dejavnosti, ki bi lahko prizadele kvalitete okolja. Zato v coni ni prostora za industrijo, ki je vezana
na velike prometne storitve, ki predeluje velike količine surovin in v ta namen porabi veliko
energije. Prav tako ni smotrno načrtovati dejavnosti, ki oddajajo industrijske odplake (zlasti zaradi
kraškega značaja območja), ki onesnažujejo ozračje ali proizvajajo hrup, saj se gospodarska cona
nahaja na robu mestnega središča. To pomeni naravnanost gospodarske cone na lahko
predelovalno industrijo, manjše proizvodne obrate in delavnice ter čim več razvojnih dejavnosti.
V tej luči bi gospodarska cona, upoštevajoč tudi sedanje gospodarske razmere, najbolj smotrno
rasla iz kombinirane zasnove tehnološkega parka in industrijskega območja.
Cona se navezuje na mesto kot njegov organski del, pomeni njegovo širitev, hkrati pa razvija
svojo identiteto. Z mestom se zrašča preko neposrednih cestnih in peš povezav. Na ta način je
zrahljana prostorska ločnica, ki jo pomeni železniška proga. Cona se navezuje na mestno središče
tudi s prvinami zelenega sistema in z določenimi objekti javnega ali poslovnega programa. Cona s
tem dobi značaj zazidave v zelenju, kar je antiteza enoličnim, mestu odtujenim klasičnim
industrijskim conam.
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V coni je predvidena kombinacija naslednjih okvirnih vsebin in programov:
•

lahka industrija,

•

drobno gospodarstvo in podjetništvo s področja proizvodno servisnih dejavnosti,

•

poslovno storitvena dejavnost (tudi trgovina in gostinstvo),

•

razvojnotehnološke dejavnosti.

Glede na naravovarstvene zahteve je cona namenjena predvsem za kakovostnejše in sodobnejše
gospodarske dejavnosti z zahtevnejšimi delovnimi mesti. V coni so poleg gospodarske, t.j.
obrtniške in industrijske funkcije predvidena tudi stanovanja in rekreacija – slednja predvsem v
smislu varovanja naravnega okolja. Na ta način so izkoriščene naravne danosti in kvalitete okolja,
kar zagotavlja coni svojstveno identiteto.
Gospodarska cona je prometno vezana na regionalno cesto Ljubljana–Grosuplje–Ivančna Gorica,
preko nje pa na avtocesto Ljubljana–Zagreb. Obenem poteka na severovzhodnem robu cone
železniška proga Ljubljana–Novo mesto–Sevnica. Cona je prometno dokaj dobro dostopna,
neposreden stik ceste in železnice pa omogoča hitro menjavo transportnih sredstev.
Prometna

dostopnost

gospodarske

cone

se

ureja

vzporedno

z

izgrajevanjem

cone.

Razpotegnjenost območja cone zahteva že v prvi fazi dostopnost z dveh strani:
•

z vzhodne strani (s strani mestnega središča), to je z obstoječega nadvoza nad železnico na
Taborski cesti, in

•

s severne strani, z rekonstruirane Kadunčeve ceste.

Oba priključka se medsebojno povežeta s cesto vzdolž železnice.

Če je severovzhodni rob cone povsem jasno opredeljen z železniško progo, je analogno artikuliran
tudi jugozahodni rob s traso obvozne ceste. Prav na južnem robu, kjer cona meji na kvalitetno
naravno okolje, je čitljivost in trdnost meje zazidljivosti nadvse pomembna. Cesta pomeni najbolj
nedvoumno mejo med zazidljivo in naravno varovalno površino.
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SLIKA 11: Digitalni ortofoto posnetek gospodarske cone Grosuplje (vir: Občina Grosuplje)
Gospodarska cona ostaja v tem primeru enotno območje, omejeno po obodu z glavnima
prometnima navezavama, s cesto in železnico. Ves interni promet znotraj cone poteka neovirano,
brez križanja s prometnimi povezavami višjega reda. Poteka po primarnih dostavnih cestah (širine
7 m, z obojestranskim hodnikom za pešce širine 1,5 m), ki se v prvi fazi priključujejo le na
Taborsko in Kidričevo cesto, v končni fazi pa se priključujejo z druge strani na obvozno cesto.
Izgradnja obvozne ceste časovno ni vezana na izgrajevanje gospodarske cone.
Tudi obrtna cona Rožna dolina II se bo prometno navezovala na bodočo obvozno cesto. Prometni
dostop do obrtne cone bo iz predvidene obvozne ceste od Ceste na Krko do Adamičeve ceste.
Trasa ceste je že začrtana, potrebno je izvesti profil širine 6 m z obojestranskim pločnikom širine
1,5 m in zgraditi nov most preko Grosupeljščice. Obrtna cona bo na cesto priključena z enim
uvozom in izvozom. Ob obvozni cesti je v skladu s prometnim režimom v kraju priporočljivo
urediti avtobusno postajališče za lokalne avtobuse. Kolesarski promet se bo odvijal po obvozni
cesti, v sklopu obrtne cone je potrebno zgraditi kolesarnico. Za peš promet je potrebno zgraditi
pločnike ob obvozni cesti in znotraj obrtne cone.
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Prav tako se bo s postavitvijo obvozne ceste izboljšal prometni dostop do vseh ostalih obrtnih con
(Eurotrans, Brezje, Pod Slivniškim hribom, pri Gasilskem centru). Najmanjši vpliv bo imela
obvozna cesta na turistično oskrbovalni center pri Motelu, ki ima že sedaj zaradi lege ob
avtocestnem priključku najboljšo prometno dostopnost.

5.3.3. TURIZEM IN REKREACIJA
Za občino Grosuplje velja, da bo turistična dejavnost omogočena v centralnih naseljih, v turizem
usmerjenih kmetijah in ob atraktivnih površinah naravnih vrednot in kulturne dediščine.
Naravna in kulturna dediščina se bo ohranjala le s pravočasnim vrednotenjem te dediščine in
uskladitvijo z razvojem drugih dejavnosti, predvsem pa z zagotovitvijo programa vključevanja
naravne in kulturne dediščine v družbeno in gospodarsko življenje.
Usluge za potrebe prehodnih gostov in turistov bo pretežno pokrival motel. V primeru večjega
razvoja turizma bo smiselno v ponudbo vključevati predvsem ustrezno obnovljeno stavbno
dediščino (kot npr. gradič Brinje), ki je privlačna tako za domače kot tuje goste.
Manjši gostinski lokali (gostilne, restavracije, bifeji, slaščičarne itd.) bodo predvsem v centralnih
območjih naselij, v območjih rekreacijskih con in pri pomembnejši naravni in kulturni dediščini.
Poleg sedanjih športnih igrišč se bo urejanje novih površin za šport in rekreacijo usmerjalo v
šolsko-športni center Nova šola Brinje, kjer je tudi športna dvorana. Zunanje športno rekreacijske
površine naj bi bile smiselno povezane z rekreacijskim območjem motela in potokom
Grosupeljščica. Poleg športnih igrišč (tenis, rokomet, košarka) bo v center vključen stadion,
rekreacijska pot ob Grosupeljščici pa se bo nadaljevala na Brinjski hrib.
Poleg zelenih površin in igrišč ob šolah in vrtcih se bo urejalo manjše površine za igro otrok in
odraslih v sklopu vseh stanovanjskih območij. Na območjih izven ureditvenih območij naselij se
načrtuje več rekreacijskih con z različno namembnostjo – trim in sprehajalne poti, konjeništvo,
skakalnica s spremljajočim programom, igre z žogo itd.
Sistem zelenih površin v Grosupljem tvorijo zeleni pas ob Grosupeljščici, Brinjski hrib, vrh hriba
pri cerkvi sv. Mihaela, gozd Smrekec (ustrezno obnovljen), pokopališče z vrtnarijo. Vsa ta
območja bodo povezana s sistemom pešpoti in kolesarskih poti z drevesnimi nasadi.
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Predlog zelenega sistema povezuje obstoječe zelene površine s površinami v zaledju in tako
opredeljuje izhodišča za nadaljnji razvoj kraja. Izpostavljen je pomen povezave prvin zelenega
sistema in pomen oblikovanja odnosa do naravnega zaledja. Zasnova predvideva dosledno
varovanje gozdnega roba oziroma stičnega pasu med gozdom in travniki oziroma njivami –
varovalni pas. Glede na znane smeri razvoja in oceno privlačnosti za gradnjo so vzdolž obstoječih
poti opredeljeni zeleni pasovi, preboji narave v naselje (zeleni preboji).
Območja za šport se v Grosupljem nahajajo pri Osnovni šoli Brinje in Osnovni šoli Mrzle njive,
na območju ob Grosupeljščici (nogometno igrišče), predvidene pa so tudi nove lokacije za
rekreacijo, in sicer severovzhodno od Jerove vasi tik ob avtocesti ter ob naravnem rezervatu Bičje
(hipodrom, strelišče). Večje športno in rekreacijsko območje je Brinjski hrib.
Edino turistično območje z nastanitvijo je Motel Grosuplje na severovzhodni strani Brinjskega
hriba (UL RS, št. 3–24, 1997; UL RS, št. 87, 2004).
Kot naravna dediščina so opredeljeni potok Bičje kot linijski objekt in posamezna drevesa v Zg.
Brvacah, ob potoku Grosupeljščica ter drevored na Kolodvorski cesti. Objekti kulturne dediščine
se nahajajo v Zg. Brvacah (etnološka in umetnostno zgodovinska dediščina), na Brinjskem in
Cerkvenem hribu (arheološka dediščina) ter v Brezju (umetnostno zgodovinska in tehniška
dediščina). Nekaj spomenikov je v samem središču naselja.
Trenutno se nahaja večina turističnih in rekreacijskih površin v središču Grosuplja, nanje pa
obvozna cesta ne bo imela posebnega vpliva. Bo pa obvozna cesta predstavljala pomembno
povezavo do predvidenih novih rekreacijskih površin v zaledju naselja (pri naravnem rezervatu
Bičje, pri Jerovi vasi). Prav tako bo obvozna cesta omogočala še boljšo dostopnost do ostalih,
predvsem turističnih zanimivosti v okolici Grosuplja, kot so npr. Radensko polje, Županova jama,
grad Boštanj itd.
Obvozna cesta pa bo imela tudi negativne posledice, predvsem za rekreacijske površine. Tako bo
trasa fizično posegla v območje glavnih pešpoti, pohodniških in kolesarskih poti. Prav tako bo
posegla v neokrnjenost posameznih turističnih in rekreacijskih območij. Obvozna cesta bo
predstavljala pomembno oviro pri prehodu prebivalcev iz središča Grosuplja v njegovo okolico,
saj bo vse okrog naselja onemogočen prost prehod iz naselja v naravo.
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5.3.4. PROMET
Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Grosuplje (UL RS, št. 3–24, 1997; Jankovič et al., 2003) so nosilec
cestnega prometa v območju urbanistične zasnove regionalne ceste, ki so v Grosupljem
(priključek Motel) in na Cikavi (priključek Cikava) povezane z avtocesto in na katero se navezuje
prometno omrežje naselij. Za ureditev načrtovane zasnove cestnega omrežja v Grosupljem so
prednostne naslednje naloge:
•

izgradnja nadvoza nad železnico ter nova cesta skozi gospodarsko cono Grosuplje, ki bo
istočasno industrijska cesta,

•

ureditev križišča nove ceste proti Jerovi vasi z Adamičevo cesto in cesto na Krko,

•

gradnja novega mostu čez železnico (jugozahodno od sedanjega) in rekonstrukcija
Taborske ceste (delno po novi trasi),

•

nov nadvoz pri stari pošti v Brvacah in preureditev križišča Kadunčeve ceste z železnico
skladno s koridorjem nove železniške postaje,

•

rekonstrukcija regionalne ceste na odseku Cikava–Kadunčeva cesta, Grosuplje,

•

obnove ostalih cest skladno s kategorizacijo cest, določeno z zasnovo cestnega omrežja,

•

prekategorizacija Ceste ob Grosupeljščici v regionalno cesto in Ljubljanske ceste v
lokalno prometnico.

Na območju Cikave je sprejet lokacijski načrt za bencinski servis. Predvideva se izgradnja
bencinskega servisa na območju zazidalnega načrta Eurotrans ob regionalni cesti Šmarje - Sap–
Grosuplje, ter opustitev bencinske črpalke ob Ljubljanski cesti, z načrtovanjem nove v turističnooskrbovalnem centru pri Motelu.
Predvidena je posodobitev in gradnja novega drugega tira glavne proge II Ljubljana–Grosuplje, s
predvidenimi postajami Tlake, Šmarje - Sap, Cikava, po potrebi Brvace in Grosuplje ter
rekonstrukcija in premik proge pred uvozom na postajo Grosuplje.
Javni potniški promet dobro povezuje območje urbanistične zasnove z Ljubljano, naselje
Grosuplje pa tudi z ostalimi naselji v občini. Preuredi se potniški prometni terminal na sedanji
lokaciji v Grosuplju.
Pešpoti in kolesarske poti morajo povezovati predvsem stanovanjska območja z rekreacijskimi
površinami in centrom naselja ter z delovnimi mesti v industrijski coni. Okoliške krajevne poti se
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vzdržujejo tudi za kolesarske povezave. Pomembno je varovanje tras, ki so kot obvezno
republiško izhodišče opredeljene kot primerne za daljinske, glavne in regionalne kolesarske
povezave.
Za ožje območje Grosuplja je podana sprejemljivost pobud za spremembe in dopolnitve
urbanistične zasnove:
•

Brvace, mešano območje za stanovanjske, poslovne in proizvodne dejavnosti
-

območje se preko priključka Cikava navezuje na avtocestno omrežje in je z vidika
prometne dostopnosti primerno za mešane dejavnosti,

-

dostopnost dopolnjuje javni promet – avtobusni po Adamičevi cesti, po potrebi se
predvideva železniška postaja na območju Brvac,

-

obcestni prostor Adamičeve ceste se uredi kot del celovite vstopne poteze v
Grosuplje, s kolesarsko stezo in pločnikom.

•

Območje Jerove vasi, mešano območje obrtnih in storitvenih dejavnosti s parkovnimi
površinami in stanovanjsko območje
-

območje se preko priključka Motel navezuje na avtocestno omrežje in je z vidika
prometne dostopnosti primerno za mešane dejavnosti,

-

prometno omrežje ožjega območja se naveže na cesto ob Grosupeljščici in na
Ljubljansko cesto.

•

Južno od Jerove vasi, območje družbene dejavnosti – vrtec
-

predlog ni v nasprotju s prometno zasnovo, pri ureditvi Ceste ob Grosupeljščici je
treba upoštevati objekte družbenih dejavnosti, to je obstoječi dom za stare in
načrtovani vrtec.

•

Južno od Jerove vasi, stanovanjsko območje
-

predlog predstavlja I. fazo širitve stanovanjskega območja na vzhodnem robu
Grosuplja in se navezuje na obstoječe lokalno prometno omrežje,

-

II. fazo širitve se opredeli kot razvojno območje, z zahtevo po urejanju z
lokacijskim načrtom.

•

Ob Adamičevi cesti, mešano oskrbno, servisno in stanovanjsko območje – parkirišče in
zelene površine
-

obcestni prostor Adamičeve ceste se uredi kot del celovite vstopne poteze v
Grosuplje, s kolesarsko stezo in pločnikom,

-

območje se uredi kot parkirišče in zelene površine.
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Na območju južnega pobočja Brinjskega hriba, območje za družbene dejavnosti – širitev

•

zdravstvenega doma
-

območje je prometno slabo dostopno, v okviru razširitve je treba izvesti ukrepe za
izboljšanje dostopnosti.

SLIKA 12: Južno pobočje Brinjskega hriba z zdravstvenim domom (foto: Kristina Lepen, 9. 10.
2005)
V elaboratu Grosuplje 2000, ki je del Dolgoročnega plana občine Grosuplje za leto 1986 do 2000,
so v predlogu bodoče cestne mreže poleg obstoječe cestne mreže, na kateri se za motorni promet
zapira Kolodvorska cesta, še nekateri novi cestni odseki. Cestno omrežje je razdeljeno na
primarne, zbirne, industrijske oz. obvozne ceste in stanovanjske ceste (Kastelic et al., 1991).
Zasnovo prometnega omrežja se dopolni s traso nove občinske obvozne ceste (UL RS, št. 87,
2004).
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KARTA 11: Predlog prometne ureditve v občini Grosuplje
Pripravila: Kristina Lepen
Merilo: 1 : 50.000
Vir: Občina Grosuplje, CD-ROM
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V rezervatih cest in varovalnih pasovih obstoječih cest ni dovoljeno graditi. Na obstoječih
objektih so dovoljena vzdrževalna dela. Za območje prepovedi gradnje ob cesti se šteje 1 m širok
pas od roba utrjenega zemljišča oziroma parcelne meje. V varovalnem pasu ceste je znotraj
zazidljivih površin izjemoma dovoljena gradnja novih objektov, prizidava ali nadzidava
obstoječih objektov in hortikulturno urejanje le s soglasji upravljalca in lastnika ceste.
Trase prometnic se morajo prilagajati obstoječemu reliefu. Med gradnjo je treba v največji možni
meri ohranjati obstoječe prvine ob trasi ceste (gozdni rob, živice, posamezna drevesa). Izogibati se
je treba prekomernim izravnavam terena in spremljajočim vsesplošnim odstranjevanjem
vegetacije. Načrtovanje in izvajanje novega ter preurejanje in sanacija obstoječega prometnega
omrežja in naprav mora biti usklajena s predpisi, ki urejajo to področje.
Za občino Grosuplje je značilno veliko število dnevnih migracij, predvsem na delo in v šolo, saj
so veliki zaposlitveni in izobraževalni centri izven občine. Preko občine prehajajo tudi dnevni
migranti iz sosednjih občin, kar skupaj z lokalnim prometom povzroča obremenjevanje okolja.
Zaradi večje mobilnosti in zaposlitvenih možnosti se število in razdalja dnevnih migracij ter
število prevoženih kilometrov na splošno povečujeta. Hkrati seveda narašča tudi število vozil.
Kljub relativno velikemu številu dnevnih migracij gostota prometa v občini ne povzroča večjih
težav. V zadnjih letih se je prometna obremenitev na skoraj vseh merilnih mestih v občini zelo
povečala. Razlog je predvsem v stalnem večanju števila prebivalstva in v nadaljevanju
motorizacije.
Promet vpliva na okolje predvsem z emisijami v zrak, hrupom in vibracijami, onesnaženjem tal in
vodotokov ter z neracionalno rabo prostora.
KARTA 12: Promet (v prilogi)
Obvozna cesta bo pomembno vplivala na spremembo prometa, predvsem na cestni promet. Zaradi
ugodne lege obrtnih con ob trasi obvozne ceste, bo le-ta prevzela večino tovornega prometa. S
tem se bo prometno razbremenil center Grosuplja. Prav tako bo obvozna cesta pomembno
vplivala na dnevno migracijo delovne sile. Na cesto se bodo navezovale prometnice, ki
povezujejo Grosuplje z okoliškimi kraji. Tako bo obvozna cesta predstavljala hitrejšo in boljšo
dostopnost do avtoceste. S tem se bo razbremenilo pet glavnih cest v središču Grosuplja, in sicer:
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•

Adamičeva cesta, ki je pomembna povezava z avtocesto za prebivalce Zg. in Sp. Brvac ter
zahodnega dela naselja Grosuplje, prav tako pa je tudi vpadnica v Grosuplje za kraje Sp.
Blato, Praproče, Gatina itd.,

•

Taborska cesta, ki se navezuje na Adamičevo cesto in pomeni glavno prometno povezavo
gospodarske cone z avtocesto, hkrati pa tudi za prebivalce južnega dela Grosuplja,

•

Cesta na Krko, ki je glavna prometnica v smeri proti V. Mlačevemu, Lučami, Račni in
Dobrepolju, hkrati pa tudi glavna dostopna pot do obrtne cone Rožna dolina,

•

Ljubljanska cesta, ki bo z zgraditvijo obvozne ceste še vedno obdržala lokalni dnevni
promet prebivalcev območja Brinje, zmanjšal pa se bo tovorni promet, saj Ljubljanska
cesta trenutno predstavlja pomembno povezavo do avtoceste, predvsem v smeri proti
Novemu mestu,

•

cesta Ob Grosupeljščici, ki je obremenjena predvsem z lokalnim prometom prebivalcev
Jerove vasi, hkrati pa trenutno prevzema tudi del tovornega prometa z vzhodnega dela
Grosuplja.

S prometno razbremenitvijo centra Grosuplja in s tem večjo varnostjo vseh udeleženih v prometu
lahko pričakujemo porast pešaškega in kolesarskega prometa v središču naselja. Potreba po
obvozni cesti je torej velika prav z vidika prometne razbremenitve prostora.

5.4. VPLIVI NA OKOLJE
5.4.1. VODNI VIRI
Varovanje vodnih virov kot prednostna naloga skladnega dolgoročnega razvoja zahteva dosledno
upoštevanje režimov varstvenih območij vodnih virov, kakor tudi, glede na kraški teren, stalno
spremljanje možnih vplivov iz širšega območja.
Vsi vodotoki, hudourniki, melioracijski jarki in njihova poplavna območja predstavljajo posebne
naravne pojave in so predmet varovanja. Za posege v ta prostor je treba pridobiti posebne pogoje
in soglasja upravnega organa, ki je pristojen za vodno gospodarstvo ter upoštevati pogoje zakona
o varstvu okolja (UL RS, št. 3–24, 1997).
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Obvozna cesta bo na zahodni strani naselja Grosuplje najprej prečkala potok Bičje in njegove
kanale. Drugi potok, ki ga bo prečkala prometnica, pa je Grosupeljščica. Obvozna cesta ga bo
prečkala pri obrtni coni Rožna dolina ter pri Jerovi vasi, kjer pa je čez potok že speljana sedanja
cesta Ob Grosupeljščici, na katero naj bi se priključila nova cesta.
Vode bodo zaradi emisij prometa manj prizadete, a negativni vplivi prometa bodo kljub temu
očitni. Med temi je spiranje škodljivih snovi s cestišč zelo škodljivo, predvsem kar zadeva manjše
vodne tokove. Onesnaženje vodnih tokov bo možno tudi ob prometnih nezgodah, če pride do
razlitja nevarnih snovi. Tudi solitev cestišč zaradi odstranjevanja snega in ledu prispeva k poteku
in varnosti prometa, škodi pa okolju, predvsem vodnim virom.
Bodoča obvozna cesta naj bi pri gospodarski coni Grosuplje potekala tik ob potoku Bičje, pri vasi
Brezje pa naj bi sekala tudi skrajni severni del naravnega rezervata Bičje, ki je bil razglašen z
odlokom leta 1997. Za območje naravnega rezervata se je z namenom ohranjanja in varstva
lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev, določilo varstveni režim. Na celotnem varovanem območju
so dovoljene dejavnosti, ki so usklajene z biotopsko funkcijo:
•

obstoječa travniška raba, priporoča se pričetek prve košnje po 15. juniju,

•

ohranjati sedanji način izrabe površin,

•

vzdrževanje grmovne in drevesne vegetacije ter vzdrževanje odvodnih jarkov s soglasjem
pristojne naravovarstvene službe,

•

po predhodnem soglasju pristojne naravovarstvene službe je v naravnem rezervatu mogoče
v okviru gozdnega, lovnega in vodnega gospodarjenja izvajati posege za renaturacijo in
revitalizacijo obstoječega stanja,

•

izjemoma s soglasjem naravovarstvene službe je dovoljen ribolov v času izven
gnezditvene sezone.

V naravnem rezervatu pa so prepovedane naslednje dejavnosti, ki so v nasprotju s postavitvijo
obvozne ceste:
•

spreminjanje vodnega režima kot npr. regulacijska dela na vodnih tokovih, zajemanje
izvirov, graditev objektov na vodah, zniževanje ali zviševanje vodne gladine v vodotoku,

•

poseganje v vodno in obrežno rastlinstvo, kot je npr. sečnja v poplavnih gozdovih,
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•

izvajati gradbena in zemeljska dela kot so npr. gradnja stavb, naprav in prometnic,
odvzemanje gramoza, proda, peska ali mivke z obrežja, prodišča ali z dna struge,
izkopavanje, nasipavanje, odstranjevanje zemlje in zasipavanje deponij, izkoriščanje
rudnin, odlaganje odpadnih materialov ipd., če to ni v skladu z namensko rabo prostora,

•

lovljenje, nabiranje, vznemirjanje, preganjanje ali uničevanje vseh vrst živali, tako odrasle
osebke kot njihove razvojne oblike,

•

poškodovanje ali uničevanje gnezdišč in prostorov, kjer se živali zadržujejo ali
razmnožujejo, ali s prisotnostjo motiti živali,

•

povzročati eksplozije ali vibracije,

•

umetno osvetljevati živali, njihova gnezdišča, zavetišča in bivališča,

•

gibati se zunaj glavnih poti in se voziti z motornimi vozili,

•

onesnaževati vodo, tla in zrak s škodljivimi ali strupenimi trdnimi, tekočimi ali plinastimi
snovmi kot so npr. komunalne odplake, insekticidi, herbicidi, aerosoli, strupeni plini, trdni
odpadki, ipd.,

•

sekati, obsekavati, lomiti, ruvati in kako drugače uničevati oziroma poškodovati
vegetacijo,

•

kako drugače ravnati v nasprotju s cilji zavarovanja.

Po 6. členu iz Odloka o razglasitvi potoka Bičje in močvirskih biotopov z vplivnim območjem za
naravni rezervat morajo pristojni občinski upravni organi preprečevati posege, s katerimi bi se
utegnila spremeniti v tem odloku opredeljena lastnost naravnega rezervata. Za vsak predviden
poseg ali raziskavo na tem področju, morata pristojna upravna organa za kulturo in urejanje
prostora in varstvo okolja pridobiti mnenje pooblaščene organizacije za varstvo naravne in
kulturne dediščine (UL RS, št. 23 –25, 1997).
Tako naravni rezervat Bičje predstavlja zaenkrat največjo 'naravno oviro' pri preverjanju
ustreznosti trase obvozne ceste.
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SLIKA 13: Naravni rezervat Bičje (foto: Kristina Lepen, 9. 10. 2005)

5.4.2. ATMOSFERA
Prometne študije vse bolj vključujejo tudi prometno ekologijo – interdisciplinarno področje, ki se
ukvarja z okoljsko problematiko, katero povzroča promet. Negativni vplivi prometa na okolje so
raznovrstni. Med prvimi je onesnaževanje ozračja. Najbolj škodljive sestavine izpušnih plinov so
CO, NOx, SO2, svinčene spojine in druge. Z večjo hitrostjo vozil se količina ogljikovega
monoksida sicer zmanjšuje, zato pa narašča delež drugih, še bolj škodljivih sestavin. Promet
ustvarja tudi velik delež toplogrednih plinov (zlasti CO2) (Pogačnik, 1999).
Območje občine Grosuplje še vedno spada v cono ustrezne čistosti zraka, za katero ni potrebno
sprejemati posebnih ukrepov. Vendar merjenja v zadnjem času že kažejo občasno prestopanje
dovoljene meje onesnaženja zraka, zlasti v naselju Grosuplje.
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Vsi viri onesnaženja morajo biti ograjeni, opremljeni in vzdrževani tako, da ne izpuščajo v zrak
večjih koncentracij škodljivih snovi, kot je dovoljeno s predpisi, ki urejajo to področje (UL RS, št.
3–24, 1997).
V občini Grosuplje v zadnjih letih niso bile opravljene meritve kakovosti zraka. O kakovosti zraka
prav tako niso na voljo podatki državnega monitoringa, saj na območju občine ni merilne postaje.
Glede na značilnosti prometa lahko iz primerov drugod po Sloveniji grobo ocenimo, da je ob
najbolj obremenjenih prometnicah, predvsem ob avtocesti (36.480 vozil dnevno), cesti Cikava–
Grosuplje (10.163) in skozi naselje Grosuplje (8.300), kjer promet teče počasneje, povečana
koncentracija prašnih delcev, dušikovih oksidov (NOx) in benzena, zlasti na prometnih površinah
med objekti. Obremenjenost z ozonom zaradi relativno nizke nadmorske višine ni pretirana,
vendar pa verjetno poleti prihaja do občasnih povišanih koncentracij, saj ozon nastaja v verigi
sekundarnih polutantov iz prometa. Tudi vidnih pokrajinskih posledic zaenkrat ni zaznati, npr. na
vegetaciji, kar pa še ne pomeni, da jih ni (Antolič, 2004).
Promet na bodoči obvozni cesti bo vplival na poslabšanje kakovosti zraka, predvsem zaradi
izpušnih plinov tovornega prometa.
Čeprav je v Študiji ureditve prometa za področje mesta Grosuplje (Kastelic et al, 1991)
predvidena obremenitev obvozne ceste leta 2010 le s približno 2000 vozili/dan, pa lahko glede na
dejstvo, da je cesta Cikava–Grosuplje in pa naselje Grosuplje obremenjeno med 8.000 in 10.000
vozili/dan, pričakujemo večjo obremenitev obvozne ceste. Predvidevamo, da bo obvozna cesta
prevzela vsaj polovico sedanjega prometa po središču Grosuplja, od tega 2/3 prometa iz okoliških
naselij in 1/3 prometa naselja Grosuplja, predvsem tovorni promet. Na podlagi tega lahko
pričakujemo na območju obvozne ceste povečano koncentracijo izpušnih plinov.

5.4.3. HRUP
Hrup, ki ga povzroča motorni promet, predstavlja resno oviro za urbani razvoj ter škoduje
zdravemu okolju. Znotraj prometnih con (v območjih umiritve prometa) znaša hrup v večini mest
40–45 decibelov; kritična meja je 65 dB, več kot 70 dB pa je že nedopusten, zdravju močno
škodljiv hrup. Z osredotočenjem prometa na nekatere prometnice na splošno zmanjšamo kvarne
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posledice hrupa, saj je naraščanje hrupa relativno počasnejše od naraščanja prometa (Pogačnik,
1999).
Za vse nove posege je potrebno opredeliti ustrezno stopnjo varstva pred hrupom in jih načrtovati
tako, da ne bo potrebna izvedba dodatnih protihrupnih ukrepov. Strokovne podlage naj bodo
izdelane na podlagi doseženih stopenj celotne obremenitve in ocene še sprejemljivih obremenitev
okolja, upoštevaje predvideno povečanje prometa za 20-letno plansko obdobje.
Stanovanjska in proizvodna oziroma obrtna področja ob magistralnih cestah in železnici je treba
zaščititi pred prekomernim hrupom. Ocene in meritve hrupa je treba upoštevati pri izdelavi
izvedbenih dokumentacij v smislu odmikov oziroma protihrupne zaščite in drugih protihrupnih
ukrepov. Ob prometnicah nivo hrupa ne sme presegati vrednosti IV. stopnje, v ostalem delu
območja obdelave pa III. stopnje hrupne obremenjenosti (UL RS, št. 29, 1997).
Hrup je vsak zvok, ki vzbuja nemir, moti človeka in škoduje njegovemu zdravju ali počutju in
škodljivo vpliva na okolje.
Glede na uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (UL 45/95, 66/96, 14/99, 59/02,
110/03) so viri hrupa v občini naslednji:
•

hrup cestnega prometa,

•

hrup industrijskih območij,

•

hrup izkoriščanja naravnih virov,

•

kmetijska in gozdarska dejavnost,

•

zvonovi,

•

gostinski in drugi lokali.

Uredba določa različne dopustne ravni hrupa v okolju glede na rabo območij, zato za različna
območja veljajo različne omejitve (4 stopnje).
Vir hrupa v občini je predvsem promet. S hrupom iz prometa je najbolj obremenjeno območje
vzdolž avtoceste, predvsem pri Šmarju - Sapu in v središču Grosuplja ter vzdolž železniške proge.
Vendar gre pri tem za konstantne vire hrupa, na katere se prebivalci običajno navadijo. Ob gradnji
avtoceste so bile postavljene tudi protihrupne ograje, tako da hrup načeloma ne bi smel presegati
dopustnega nivoja. Kljub temu je na nekaterih odsekih ta nivo vseeno presežen. Zmanjševanje
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hrupa in njegovih vplivov lahko dosežemo z izboljšanjem cestišča, boljšo zvočno izolacijo hiš
(oken), načeloma pa se lahko celo omejuje ali upočasnjuje promet.
Raven hrupa v okolju bi se morala ugotavljati z meritvami v okviru rednega monitoringa ali z
izračuni, kar pa se zaenkrat v občini ne opravlja dovolj redno. Hrup prometa se izračunava po
razmeroma zapleteni formuli, ki je najbolj odvisna od hitrosti in števila ter vrste vozil (Antolič,
2004).
Obvozna cesta bo predstavljala nov vir hrupa. S prometno razbremenitvijo središča Grosuplja se
bo hrup tam nekoliko zmanjšal, povečal pa se bo na obrobju naselja, v okolici trase obvozne ceste.
Hrup bo moteč predvsem za prebivalce vasi Brezje, saj naj bi tam šla mimo večina tovornega
prometa gospodarske cone Grosuplje. Obremenitev območja s hrupom bo največja verjetno prav
pri gospodarski coni, vendar pa tu ni stanovanjskih območij, zato ne bo tako moteč.
Predvidevamo, da bo raven hrupa visoka tudi pri obrtni coni Rožna dolina ter pri priključku
obvozne ceste na avtocesto pri TOC II, moteč pa bo predvsem za prebivalce Jerove vasi.
V primeru da bodo presežene mejne dnevne in nočne ravni hrupa v območju naravnega in
življenjskega okolja v okolici obvozne ceste, bodo morali investitorji, lastniki ali upravljalci vira
hrupa zagotoviti ukrepe za preprečitev čezmerne obremenitve s hrupom, kot so npr. vgradnja
manj hrupnih obrabnih plasti vozišča, gradnja okrovov ali pregrad ob prometnici ter drugi tehnični
ukrepi za preprečevanje širjenja hrupa.
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6. SKLEP
Promet je imel že od nekdaj pomembno vlogo v Grosuplju. Kraj, ki se prvič omenja v 12. stoletju,
je nastal ob stari poti med Ljubljansko in Krško kotlino. Na razvoj kraja so skozi stoletja vplivala
različna dejstva, povezana s prometom: furmanske postojanke, križanje železniških prog proti
Novemu mestu in Kočevju, zgraditev avtoceste Ljubljana–Zagreb, številne cestne povezave z
okoliškimi kraji itd. Mestno naselje ob robu kraškega Grosupeljskega polja je njegovo prometno,
pa tudi gospodarsko in upravno središče.
Ugodne prometne povezave so tudi eden od vzrokov širitve urbanizacije v zadnjih letih, na eni
strani na razvoj obrtno storitvenih, servisnih in proizvodnih dejavnosti, katere so odvisne od hitrih
komunikacij, hkrati pa niso velik onesnaževalec okolja, tako glede onesnaženja zraka, rabe vodnih
virov, hrupa in rabe prostora; na drugi strani pa prometnice povezujejo (ali ločujejo) velik del
prebivalcev z mestom njihovega dela in mirnim stanovanjskim okoljem.
Zaradi vse močnejše urbanizacije Grosuplja in naraščajočega prometa je stanje v prometu na
območju Grosuplja trenutno zelo problematično. S tega vidika se zdi gradnja nove obvozne ceste
okoli Grosuplja potrebna in nujna, predvsem pa aktualna rešitev.
Čeprav je ideja o obvozni cesti stara že približno 15 let, je podatkov oziroma študij o cesti malo.
Nova cestna povezava, ki naj bi potekala v obliki obroča okoli Grosuplja, je bila prvič predlagana
v Dolgoročnem planu občine Grosuplje za leto 1986 do 2000. Osnovne in edine informacije o
starejšem predlogu obvozne ceste najdemo v Študiji ureditve prometa za področje mesta
Grosuplje iz leta 1991, kjer je podan potek ceste ter njeni karakteristični profili. Prikazani so tudi
rezultati simulacij o obremenjenosti obvozne ceste v letu 2000 in 2010. V tej študiji je bila cesta
imenovana delno kot industrijska cesta in delno kot obvoznica, kar naj bi kazalo na njeno vlogo.
Starejša varianta naj bi potekala le po zahodni in južni strani naselja, do Ceste na Krko.
Do danes ni bilo narejene nobene druge celostne študije, čeprav je bila ideja o obvozni cesti
vseskozi prisotna. Obvozna cesta je naslednjič omenjena šele leta 1997, in sicer v Odloku o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Grosuplje (Uradni list RS, 1997). Tudi tukaj je obvozna cesta obravnavana le posredno, in sicer
kot predvidena ureditev prometne dostopnosti gospodarske cone Grosuplje v okviru njenega
zazidalnega načrta.
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Novejša zasnova prometnega omrežja je dopolnjena s traso občinske obvozne ceste, ki je bila v
kartografski obliki predstavljena v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996-2000, dopolnitev
2004. Druga, novejša varianta, ki upošteva današnjo prostorsko rast Grosuplja, pa je že
predvidena v obliki obroča okoli naselja, ki se z obeh smeri navezuje na avtocesto. Na podlagi 2.
člena iz tega odloka naj bi traso obvozne ceste Grosuplje preverili tudi v tekstualnem delu v
okviru poglavja Osnovno cestno omrežje. Te spremembe in dopolnitve tekstualnega dela
dolgoročnega plana do sedaj še niso bile narejene. Tako je bila ocena vplivov obvozne ceste na
prostorski razvoj Grosuplja v okviru diplomskega dela narejena predvsem na podlagi poteka trase
obvozne ceste ter predvidenega bodočega splošnega prostorskega plana Grosuplja.
Prva varianta obvozne ceste je bila predvidena predvsem zaradi izboljšave prometne dostopnosti
do gospodarske cone Grosuplje, druga varianta pa naj bi prevzela še tovorni promet drugih
obrtno-industrijskih con, nanjo pa naj bi se navezovala tudi večina dnevnega osebnega prometa iz
vasi v okolici Grosuplja.
Poleg pomanjkanja podatkov in študij o obvozni cesti, je predstavljalo problem tudi pojmovanje
nove prometnice. Nikjer ne zasledimo posebnega poimenovanja te ceste, v virih in literaturi pa
najdemo dve imeni: 'obvoznica' in 'obvozna cesta'. Slednje pojmovanje zasledimo v uradnih
dokumentih, zato ga uporabljamo tudi v diplomskem delu.
Predvidevamo, da so bili pri načrtovanju in odločitvi o trasi obvozne ceste prevladujoči
družbenogeografski dejavniki. Območje, kjer je zasnovana nova prometnica, je z vidika
naravnogeografskih dejavnikov dokaj ustrezno, saj na območju ni večjih posebnosti. Problem
predstavlja le prečkanje obvozne ceste severnega dela Naravnega rezervata Bičje, ki je bil
zavarovan z odlokom leta 1997 in je zato tu prepovedana večina dejavnosti.
Bodoča obvozna cesta bo vplivala na prostorski razvoj Grosuplja, njeni vplivi pa bodo tako
pozitivni kot negativni.
Pozitivni vplivi:
•

Obvozna cesta bo prometno razbremenila mestno cestno mrežo. S tem se bo kakovost
življenja v središču naselja izboljšala, kar lahko pomeni ponovno naselitev prebivalcev v
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centru. Zaradi večje prometne varnosti se bo lahko povečal tudi delež kolesarskega in peš
prometa.
•

Z izgradnjo obvozne ceste bosta imela subcentra ob Grosupeljščici in na Sp. Brvacah
boljše pogoje dostopnosti, prav tako pa bo zanimiva poselitev tudi drugod v bližini
obvozne ceste zaradi priključkov, ki prinašajo določene prednosti. Obvozna cesta bo
predstavljala mejo širitve poselitve naselja Grosuplje.

•

V bližino obvozne ceste se bodo zaradi boljše dostopnosti selile tudi oskrbne dejavnosti, ki
bodo tako postale zanimive in dostopne tudi za prebivalce okoliških vasi.

•

Na obvozno cesto se bo zaradi nižjih transportnih stroškov in lažje dostopnosti navezovala
tudi proizvodnja. Obvozna cesta bo pomembno vplivala na razvoj obrtno-gospodarskih
con, predvsem na največjo, to je gospodarsko cono Grosuplje. Nova prometnica bo
prevzela večino tovornega prometa, hkrati pa se bo po njej odvijala tudi dnevna migracija
delovne sile.

•

Obvozna cesta bo predstavljala pomembno povezavo do novih rekreacijskih površin v
zaledju naselja ter omogočala boljšo dostopnost do turističnih znamenitosti v okolici
Grosuplja.

Negativni vplivi:
•

Obvozna cesta bo imela dolgoročne negativne vplive, in sicer: trajne izgube zemljišč
(večinoma so to najboljša kmetijska zemljišča), spremembe namembnosti, preoblikovanje.

•

Bodoča prometnica bo v obliki obroča predstavljala pomembno oviro pri prostem prehodu
prebivalcev iz centra naselja v njegovo okolico. Prav tako bo trasa fizično posegla v
območje glavnih pešpoti ter v neokrnjenost posameznih rekreacijskih in turističnih
območij.

•

Obvozna cesta bo povzročala prometne obremenitve okolja: onesnaževanje zraka, tal,
vode, žive narave (emisije v zraku, hrup, vibracije, nastajanje trdnih odpadkov, prizadeto
rastlinstvo in živalstvo). Okolje bo obremenjeno tudi s spiranjem škodljivih snovi s
cestišča, s solitvijo in možnostjo razlitja nevarnih snovi. Degradirano bo površje, moteni
bodo ekosistemi in vidno bodo prizadete estetske vrednote pokrajine.

Bodoča obvozna cesta bo pomembno vplivala predvsem na razporeditev dejavnosti v prostoru,
zato bi bila to pomembna pridobitev za prebivalce naselja Grosuplje ter okoliških vasi. Glavni
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namen gradnje obvozne ceste še vedno ostaja prometna razbremenitev in zmanjšanje ekoloških
posledic, ki jih povzroča tovorni promet na mestni cestni mreži. Z vidika vplivov na rabo zemljišč
in vplivov na okolje pa bo imela obvozna cesta negativne učinke na prostor.
Glede na dejstvo, da je namen izgradnje obvozne ceste predvsem razbremenitev centra s tovornim
prometom, je novejša varianta dobro trasirana. Cesta naj bi potekala tik ob obrtno-industrijskih
conah, ki se nahajajo na obrobju naselja, predvsem na jugozahodni, južni in vzhodni strani. Širitve
teh con in stanovanjskih predelov so predvidene znotraj obroča obvozne ceste. Na zahodni strani
bo obvozna cesta omejila širitev vasi Brezje proti jugu, hkrati pa bo cesta prevzela nase promet
tamkajšnjih prebivalcev in tovorni promet obrtne cone Brezje. Kljub dejstvu, da bo obvozna cesta
prečkala Naravni rezervat Bičje, je to verjetno trenutno najboljša rešitev, saj bo tako cesta
prevzela največ tovornega prometa gospodarske cone, hkrati pa tudi dopuščala njeno širitev vse
do naravnega rezervata. Potek trase prometnice po zunanji strani naravnega rezervata bi pomenil
še večjo prometno obremenitev okolja, hkrati pa bi bila navezanost gospodarske cone na obvozno
cesta slabša. Verjetno bi namesto treh predvidenih priključkov lahko postavili le dva, kar pa bi v
bistvu pomenilo izgubo pomena prvotnega namena izgradnje te ceste.
Čeprav bo lega obrtne cone Pod Slivniškim hribom zunaj obroča obvozne ceste, bo le-ta prevzela
večino njenega tovornega prometa, hkrati pa bo predstavljala jasno mejo med stanovanjskim
območjem znotraj obroča ceste ter obrtno cono na zunanji strani. Obvozne cesta bo predstavljala
mejo širitve obrtnih dejavnosti tudi pri Mizarstvu Grosuplje ter pri obrtnih conah Rožna dolina I
in II. Tudi tukaj bo prevzela večino tovornega prometa, območja obrtnih con pa se preko obroča
obvozne ceste ne bodo širila. Pri novem delu Jerove vasi bo obvozna cesta potekala pod hribom
Kamna gorica. Od območja trenutno pozidanih površin pa do trase obvozne ceste bo na voljo še
kar nekaj prostora za nove stanovanjske objekte. Predvidevamo, da se stanovanjske cone ne bodo
širile izven obroča ceste, saj je tam območje predvideno varovanju gozdnih in rekreacijskih
površin.
Delovna hipoteza, ki je bila postavljena na začetku izdelave diplomskega dela, je v celoti pravilna.
Nova trasa obvozne ceste je z vidika naravno- in družbenogeografskih dejavnikov dobro začrtana,
hkrati pa bo obvozna cesta pospeševala celovit prostorski razvoj naselja Grosuplje.
Ker je glavni namen diplomskega dela prikaz vplivov obvozne ceste, je tako študija predvsem
prostorskega značaja, ne ukvarja pa se z gradbeno-tehničnimi elementi prometnice. Študija
upošteva trenutne in bodoče prostorske usmeritve naselja, vendar pa bo potrebno ob dejstvu, da bo
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verjetno prišlo do realizacije izgradnje obvozne ceste šele čez nekaj let, potek trase obvozne ceste
še enkrat preveriti in upoštevati takratno stanje in plane v obravnavanem prostoru.
Obvozna cesta bi pomenila pomemben korak k izboljšanju prometne ureditve Grosuplja, zato je
njena postavitev potrebna, in to čimprej. Pojavi pa se vprašanje, ali bo prometna razbremenitev
centra Grosuplja z izgradnjo obvozne ceste pomenila le prestavitev obremenitve v zaledje naselja.
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7. SUMMARY
The idea of a bypass road around the town of Grosuplje dates back to about 15 year ago, but there
is still little information or studies available on the subject. A new road connection circumventing
Grosuplje was proposed for the first time in the Long-term plan of Grosuplje municipality for the
years 1986 to 2000. An older version of the road was supposed to go around the western and
southern parts of the town, up to the Cesta na Krko.
Afterwards the road was mentioned only in 1997, more precisely in the Ordinance of changes and
modifications of spatial components of the long-term and middle-term plans of Grosuplje
municipality. The new traffic network plan included also the municipal bypass road, which was
cartographically presented in the Ordinance of changes and modifications of spatial components
of the long-term and middle-term plans of Grosuplje municipality for the period 1996 to 2000,
modification 2004. A second and most recent version considering the present spatial development
of Grosuplje has already been proposed as a circle circumventing the town with connections to the
existing highway in both directions.
The first version of the bypass was meant to improve traffic accessibility to the industrial zone
Grosuplje, while the second version was to include also freight transport to and from other artisan
and industrial zones as well as the majority of daily personal transport from the surroundings of
Grosuplje.
It is assumed that the plans and decisions on the bypass alignment were strongly influenced by
human-geographic features. From the point of view of physical geography, the area around the
new bypass is fairly appropriate as there are no major particularities there. The only problem
arising seems to be the fact that the bypass crosses the northern part of the Nature Reserve Bičje,
declared with an ordinance in 1997, which prohibited the majority of activities there.
The future bypass will influence positively as well as negatively the spatial development of
Grosuplje. It will have an important impact especially on the disposition of activities in the area,
therefore presenting an important achievement for the inhabitants of Grosuplje and its
surroundings. The main purposes of building the bypass remain traffic appeasement and reduction
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of ecological influence of freight transport on the municipal traffic network. Regarding land use
and effects on the environment, the bypass will surely have negative influence on the proposed
area. However, considering the purpose of the bypass being principally the appeasement of town
centre freight transport traffic, the new version of the road is well aligned.
The bypass would represent an important step in improving the traffic structure of Grosuplje, so
its building is necessary and urgent. But the question arising is whether the new bypass and the
consequent traffic appeasement in the centre of Grosuplje would not only transpose the burden of
heavy traffic on the outskirts of the town.
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9. SEZNAM PRILOG
TABELA 1: Srednje mesečne in letne temperature zraka v °C
TABELA 2: Srednje mesečne in letne višine padavin v mm
TABELA 3: Srednja mesečna količina padavin v mm
TABELA 4: Srednje mesečne temperature zraka v °C
TABELA 5: Število zaposlenih prebivalcev po dejavnostih v občini Grosuplje, 1991
TABELA 6: Registrirana motorna vozila in prikolice v upravni enoti Grosuplje, 2001
GRAFIKON 1: Delež aktivnega prebivalstva po dejavnostih leta 1991 v občini Grosuplje
KARTA 1: Prikaz obravnavanega območja - izsek iz načrta kraja Grosuplje, 1 : 8.000
KARTA 2: Geološka karta Grosuplja in okolice
KARTA 3: Turistični zemljevid naselja Grosuplje
KARTA 4: Skica prometne zasnove v Grosupljem po Franciscejskem katastru
KARTA 5: Skica ulične mreže na Grosupljem, stanje 1980
KARTA 6: Prikaz starejše variante trase obvozne ceste
KARTA 7: Prometno omrežje in naprave (Urbanistična zasnova Grosuplje)
KARTA 8: Zadrževalnik Bičje
KARTA 9: Poplavno območje, ki naj bi ga uredili z zadrževalnikom Veliki potok
KARTA 10: Namenska raba površin z varovalnimi območji (zasnova)
KARTA 11: Predlog prometne ureditve v občini Grosuplje
KARTA 12: Promet (v prilogi)
SLIKA 1: Lega občine Grosuplje (vir: Perko, 1998)
SLIKA 2: Naravni rezervat Bičje (vir: Sovinc, Juran, 1997)
SLIKA 3: Novo stanovanjsko območje Jerova vas (foto: Kristina Lepen, 9. 10. 2005)
SLIKA 4: Turistično-oskrbovalni center pri avtocesti – TOC II (foto: Kristina Lepen, 9. 10. 2005)
SLIKA 5: Cesta Cikava–Grosuplje (foto: Kristina Lepen, 9. 10. 2005)
SLIKA 6: Obvozna cesta naj bi potekala na desni strani, mimo Black&Deckerja proti Sončnim
dvorom (foto: Kristina Lepen, 9. 10. 2005)
SLIKA 7: Sončni dvori, v ozadju vas Brezje (foto: Kristina Lepen, 9. 10. 2005)
SLIKA 8: Digitalni ortofoto posnetek Jerove vasi (vir: Jankovič et al., 2003)
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SLIKA 9: Digitalni ortofoto posnetek Spodnjih Brvac (vir: Jankovič et al., 2003)
SLIKA 10: Nov nakupovalni center Mercator na Sp. Brvacah (foto: Kristina Lepen, 9. 10. 2005)
SLIKA 11: Digitalni ortofoto posnetek gospodarske cone Grosuplje (vir: Občina Grosuplje)
SLIKA 12: Južno pobočje Brinjskega hriba z zdravstvenim domom (foto: Kristina Lepen, 9. 10.
2005)
SLIKA 13: Naravni rezervat Bičje (foto: Kristina Lepen, 9. 10. 2005)
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