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1

UVOD

Julija 2020 smo si ogledali parcelo št. 1016/8 in 1016/1 k. o. Kunšperk (Bistrica ob Sotli). Investitor
namerava na lokaciji zgraditi večnamenski objekt, tlorisne velikosti 22,45 m x 14,35 m in etažnosti
P+N1+N2.
Poročilo je izdelano na osnovi:

2

-

podrobnega terenskega ogleda lokacije,

-

izvedbe izkopa dveh (2x) strojnih razkopov neposredno na parceli lastnika,

-

DGD: Večnamenski objekt, št. pr. 01/2020, izdelal: Studio Naris d.o.o., Koper, maj 2020 in

-

podatkov pridobljenih iz osnovne geološke karte Slovenije (OGK-list Rogatec).

GEOMORFOLOŠKI OPIS LOKACIJE OBJEKTA

Slika 1: Topografska karta in ortofoto posnetek, ni v merilu.

Mikrolokacija predvidenega objekta se nahaja v naselju in občini Bistrica ob Sotli, na povprečni
nadmorski višini 214,8 m. Ožje območje lokacije je na vzhodnem robu naselja.
Območje leži na obrobju Bistriške doline, na pretežno ravninskem predelu. Večino nepozidanih površin
prekrivajo kmetijska oz. obdelovalna polja, obrobna gričevja pa so pretežno porasla z gozdom.
Najbližji vodotok je nestalni potok Čehovec, ki poteka dobrih 250 m južno od lokacije.
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Zemljišče, na katerem bo stal predviden objekt leži na ravnini. Na severozahodu meji na pozidana
zemljišča, z drugih strani ga obdajajo obdelovalne površine. Dostop do objekta bo preko nove dovozne
ceste urejen na severovzhodni strani.
Opisane posege v prostor opredelimo kot manj zahtevne. Kljub temu bo pri izvajanju izkopov in kasneje
pri uporabi objekta potrebno dosledno upoštevati navodila za omilitev delovanja erozijskih procesov
podana v tem geološkem elaboratu.

3

GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA
Legenda:
Aluvij

Deluvij

Rečne terase
Pesek in prod z redkimi vložki
gline in peščenega laporja
(pontij)
Glinasti in peščeni lapor z
vložki peska in peščenjaka
(meotij)
Lapor, lapornat apnenec,
apnenec in peščen lapor
(tortonij)
Slika 2: Geološka karta Slovenije (List Rogatec). Ni v merilu.

Masiven zrnat dolomit (norij
in retij)

Na podlagi ogleda območja, ogleda izdelanih izkopov in pregleda geološke karte širšega območja
(geološka karta Slovenije, list Rogatec) ocenjujemo, da je širše obravnavano območje v osnovi zgrajeno
iz pliocenskih in miocenskih sedimentnih sekvenc v senovški sinklinali. Na lokaciji podlago sestavljajo
pontijske plasti, ki se v spodnjem delu začnejo z modro sivimi lapornatimi plastmi (pogosti vložki peska
in melja), navzgor jim sledijo peščeni laporji v menjavi z meljevci, na vrhu pa ležijo nevezani plastoviti
sedimenti (pesek, melj, redki vložki gline, proda in peščenjaka). Pontijski skladi severno in južno
prehajajo v miocenske sekvence z glinastim in peščenim laporjem z vložki peska in peščenjaka.
Južno od območja izdanjajo tudi tortonijski lapornati skladi s horizontom litotamnijskega apnenca.
Dolino reke Bistrice prekrivajo obsežne kvartarne prodno-peščene usedline, ki jih sestavljajo tudi
peščeno-glineni melj in gline. Z južnega zaledja iz karbonsko–triasnih kamnin se transportira deluvij.
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HIDROGEOLOŠKE ZNAČILNOSTI

V neposredni okolici objekta nismo zaznali površinskih vodnih tokov, izvirov ali močil. Tudi pod
površjem, z izvedbo strojnih razkopov do globine 1,8 m in 3,2 m, dotokov vode nismo zaznali.
Lokacija predvidena za gradnjo objekta leži na pobočju. Predvideti je mogoče, da je površinskim in
morebitnim precejnim podzemnim vodam konstantno iztekanje vode zato zagotovljeno že z samo
naravno konfiguracijo terena.
Lokacija leži na območju manjšega vodonosnika z medzrnsko poroznostjo in lokalnimi ter omejenimi
viri podzemne vode (vir: Hidrogeološka karta, Agencija RS za okolje). Zgornji preperinski sloj (gline,
melji) z medzrnsko poroznostjo je srednje vodoprepusten, spodnje plasti (pesek in prod z redkimi vložki
gline in peščenega laporja) so dobro vodoprepustne.

5

SEIZMIČNOST TAL

Obravnavano področje se po karti EMS-98 lestvici (European Macroseismic Scale) uvrša v 8. stopnjo
seizmične intenzitete.
V tem območju pričakujemo seizmične pospeške do 0,200g. Podatki so povzeti po Karti potresne
nevarnosti Slovenije (Agencija RS za okolje, 2002) za povratno dobo potresov 475 let.
V skladu z Eurocode 8 uvrščamo tla po seizmični mikrorajonizaciji v C tip tal:
Parametri
Tip tal

C

6

Opis stratigrafskega profila

Globoki sedimenti gostega ali srednje gostega peska, proda ali
toge gline globine nekaj 10 do več 100m.

vs,30

NSPT

cu

[m/s]

[udarcev/30 cm]

[kPa]

180-360

15-50

70-250

TERENSKE PREISKAVE

Terenske preiskave so obsegale:

6.1



pregled terena (IG kartiranje),



izvedba dveh (2) strojnih razkopov,
SONDAŽNI RAZKOP

Na mestu predvidene izgradnje objekta sta bila izdelana sondažna izkopa do globine 3,2 m in 1,8 m.
Jašek smo geološko pregledali, fotografirali in naredili geotehnični vizualni popis zemljin po ASTM
klasifikaciji.
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V jašku smo na različnih globinah izvajali meritve z ročno krilno sondo in z ročnim penetrometrom, pri
čemer smo na podlagi izmerjenih vrednosti ocenili konsistenčno stanje glinastih zemljin.
V neposredni okolici objekta nismo zaznali površinskih vodnih tokov, izvirov ali močil. Tudi pod
površjem dotokov vode nismo zaznali. Stene sondažnega razkopa so bile stabilne, sondažni razkop je
bil suh. Popis sondažnih razkopov je podan v prilogi P.1.
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GEOMEHANSKE RAZMERE

Sestava tal in geomehanske karakteristike smo določili na podlagi zgornjih preiskav. Spodaj podajamo
opis sestave tal in karakterističnih geomehanskih parametrov zemljin in hribin.
Površinsko plast slabo nosilne zemljine tvori humus, ki ga bo potrebno na območju temeljenja v celoti
odstraniti. Na obravnavanem območju je slabo nosilna plast zemljine debela do okoli 0,3 m. V okolici
so možna tudi manjša odstopanja.
Izkopi za gradnjo novega objekta se bodo izvajali plitvo pod površjem v meljnih glinah, ki vsebujejo
pesek in grušč. Zgornja plast peščene gline je zelo trda z globino pa preidemo v bolj težko gnetno
konsistenčno stanje zemljine. Posamezni kosi peščenjaka se veliki do 10 cm. Z globino postopno
preidemo v bolj peščene in prodnate sloje, ki vsebujejo do 20 % gline.
Raščena tla predstavlja zemljino II./III. kategorije (tabela podana po TSC).
SLOJ 1: CL do CL-ML (trda glina, meljna glina s peskom in gruščem)
Sloju tal izkustveno pripišemo sledeče geomehanske karakteristike:
- prostorninska teža:

= 18 do 20 kN/m3

- kot notranjega trenja:

 = 18 do 26°

- drenirana strižna trdnost:

c = 2 do 15 kN/m2

- enoosna tlačna trdnost (RP)

qu = 200 - 450 kPa

- nedrenirana strižna trdnost:

cu = 100 - 225 kPa

- modul stisljivosti tal:

Mv = Eoed= 5 do 10 MPa

- koeficient prepustnosti:

k= 1*10-6 m/s do 1*10-8 m/s

SLOJ 2: SP-SM
V podlagi območja se na globinah večjih od 2,6 m pod površjem pojavi prehod v pesek in prod z glino.
Plast je vlažna.
Sloju tal pripišemo sledeče geomehanske karakteristike:
- prostorninska teža:

= 19 do 20 kN/m3

- kot notranjega trenja:

 = 26 do 32°

- drenirana strižna trdnost:

c = 0 kN/m2
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- modul stisljivosti tal:

Mv = Eoed= 10 do 15 MPa

- koeficient prepustnosti:

k= 1*10-5 m/s do 1*10-6 m/s
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POGOJI IZVEDBE TEMELJENJA

Nov objekt bo predvidoma temeljen na AB pasovnih temeljih in točkovnih temeljih.
8.1

PASOVNI/TOČKOVNI TEMELJI

V primeru izvedbe pasovnih/točkovnih temeljev morajo temelji na celotnem tlorisu objekta nalegati
na raščena tla- SLOJ 1 (CL do CL-ML) . Globina temeljenja mora biti pod koto zmrzovanja, ki je na
obstoječi lokaciji na globini 0,80 m.
Na najnižji točki temeljenja je potrebno izvesti drenažo.
Pri izkopu moramo zagotoviti, da bo na celotnem tlorisu objekta enaka sestava materiala, da ne pride
do diferenčnih posedkov na objektu. V primeru, da bo prišlo pri izkopu do razlik v sestavi materiala, naj
se izvede poglobitev - stopničenje. Izkop naj se nadomesti s peščeno prodnato blazino (tampon), ki
mora biti ustrezno zbita in zgoščena (dinamični deformacijski modul (E vd) nasipa minimalno 45 MPa).
Sanacija se lahko izvede tudi s pustim betonom.
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INFORMATIVNI GEOTEHNIČNI PROJEKTNI IZRAČUNI

Geotehnično projektiranje je izvedeno na osnovi predvidenih dimenzij temeljeni ocenjenih podatkov.
Nosilnost temeljnih tal smo izračunali po analitični metodi podani v standardu SIST EN 1997-1 v
dodatku D (PP2).
Pri izračunu temeljev smo upoštevali geomehanske karakteristike SLOJA 1 geomehanskega poročila.
spodnji tabeli.
Izračunane projektne nosilnosti – projektni odpor temeljnih tal karakterističnih temeljev, so podane v
spodnji tabeli. Vhodni podatki in izračunane vrednosti so razvidne iz priloženega izračuna v prilogi R.1.
Pasovni temelj

Širina
temelja

Dolžina temelja

Globina
temelja

Projektna
nosilnost
temelja

Projektna
nosilnost
temeljnih tal

Mehanske karakteristike temeljnih tal

HB

Vd [kN]

B [m]

L [m]

D [m]

Rd

Rd/A'

Prostorninska
teža
γz [kN/m^3]

1545kN

15448kN

0.8m

108.0m

0.9m

19420kN

279kPa

18kN/m^3

Kohezija

Strižni kot

c [kPa]

φ [°]

10.0kPa

26°

Izračunana projektna nosilnost temeljih tal ob podanih karakteristikah je
Rd/A' = 278.69kPa
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10 ODVAJANJE ODPADNIH, METEORNIH IN DRENAŽNIH VOD
Komunalne fekalne vode se bo priključilo na javno fekalno kanalizacijo PVC DN 250 Bistrice ob Sotli
(ID107323) in ČN Kunšperk preko revizijskega jaška na parc. št. 1147/2, k.o. Kunšperk.
Odvečne meteorne in morebitne drenažne vode bodo speljane v meteorni kanal PVC DN 250 preko
revizijskega jaška na parc. št. 1147/2, k.o. Kunšperk.

11 ZAKLJUČEK
Na podlagi geomehanskega terenskega ogleda lokacije in prejetih podatkov o novogradnji je mogoče
zaključiti sledeče:
-

Predvidena je novogradnja , ki bo temeljen na mreži pasovnih temeljev.

-

Temeljna tla so pod plastjo humusa sestavljana iz dobronosilnih trdih glin, meljnih glin s
peskom in gruščem, ki na globini 2,6m preidejo v peščeno prodne plasti.

-

Temeljenje mora biti na celotnem tlorisu objekta izvedeno v enaki sestavi materiala (težko
gnetna do trdih glinah/ meljnih glinah), da ne pride do diferenčnih posedkov na objektu.

-

Erozijski procesi bodo najintenzivnejši v času izvajanja zemeljskih del. Potem, ko bo objekt
zgrajen bodo erozijski procesi zelo omiljeni, saj bo odvod vode kontroliran, površje pa bo na
nekaterih mestih dodatno erozijsko zaščiteno (asfaltirano, pozidano, tlakovano, ...).

-

Z izvedbo zaščitnih ukrepov (gradnja po zgornjih navodilih) se stanje na terenu in drugih
objektih ne bo poslabšalo.

Ker je projekt v fazi pridobivanja DGD je potrebno v fazi PZI vse ugotovitve potrditi na terenu in uskladiti
s statikom.
Med projektiranjem in gradnjo naj se upoštevajo smernice in pogoji temeljenja. Vsa zemeljska dela, ki
se bodo izvajala pri gradnji objekta, se morajo izvajati pod stalnim nadzorom geomehanika, ki bo
podajal potrebna dodatna navodila za doseganje projektnih zahtev.

Izdelali:

6|Stran

Elaborat št.: 167-7/2020

7|Stran

