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1

UVOD

Avgusta 2021 smo si ogledali zemljišče št. 115/2 in 130/3 k. o. 1086-Prožinska vas (Štore), na katerem
je predvidena gradnja kmetijskega objekta v Občinskega podrobnega prostorskega načrta - kmetije
Klinar. Investitor namerava na lokaciji zgraditi kmetijski objekt - hlev za krave molznice ter urediti
manipulacijske površine ter komunalno in prometno infrastrukturo. Gospodarski objekt bo tlorisne
velikosti 36,62 m x 18,88 m in etažnosti P. Hlev bo delno podkleten s kanali, ki bodo segali -2,20 m
globoko.
Poročilo je izdelano na osnovi:

2

-

podrobnega terenskega ogleda lokacije,

-

izvedbe izkopa enega (1x) strojnega razkopa neposredno na parceli lastnika,

-

izhodišča za pripravo OPPN: kmetija Klinar, št. pr. 4/21, izdelal: AR Projekt d.o.o., Sevnica,
marec 2021,

-

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

OPIS LOKACIJE IN INŽENIRSKO GEOLOŠKI PREGLED TERENA

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

Zemljišče, na katerem bo stal predviden objekt leži na blagem pobočju, ki vpada proti jugozahodu. Na
jugozahodu meji na javno cesto, z drugih strani ga obdajajo travnate površine. Objekt bo dostopen po
dovozni poti iz jugozahodne strani. Nov objekt bo zgrajen ob obstoječem hlevu, ki je lociran ob javni
cesti.
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Naravni naklon pobočja na katerem je locirana parcela je do 5 do 15 stopinj in vpada proti jugozahodu.
Povprečna nadmorska višina je 281 m.n.m.
Opisane posege v prostor opredelimo kot manj zahtevne.
V času terenskega ogleda vidnih znakov, ki bi kazali na problem globalne stabilnosti ali erozijske
ogroženosti nismo opazili.

2.1

SPLOŠNE GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA
Legenda:
Aluvij, pretežno glinenopeščeni
Lapor – laški lapor
(tortonijska stopnja)
Lapornat šentjurski apnenec
Apnenčev peščenjak,
konglomerat in litotamnijski
apnenec (tortonijska stopnja)
Pesek in peščenjak z vložki
peščenega laporja (govške
plasti)
Andezitni tuf in vulkanska
breča (rupelijska stopnja)

Slika 2: Geološka karta Slovenije (List Celje). Ni v merilu.

Na podlagi ogleda območja, ogleda izdelanih izkopov in pregleda geološke karte širšega območja
(geološka karta Slovenije, list Celje) ocenjujemo, da je širše obravnavano območje v osnovi zgrajeno iz
skladovnice srednje oligocenske skladovnice andezitnega tufa. Tuf predstavlja litoklastične in
kristaloklastične tufe različne zrnavosti, prevladujejo pa drobnozrnati različki, ki so na površini prekriti
z glinasto-meljasto preperino. Lokalno se andezitni tuf lahko menjava z laporjem in lapornato glino; pa
tudi dobimo menjavanje andezitnega tufa in morske lapornate gline. Pri Zaloški gorici, Štorah in južno
od Šentjurja so andezitni tufi v zgornjem delu spremenjeni v bentonit.
V dolini Voglajne na jugu dobimo debelejše glineno-peščene aluvialne nanose.

2.2

HIDROGEOLOŠKI PREGLED TERENA

V neposredni okolici objekta nismo zaznali površinskih vodnih tokov, izvirov ali močil. Tudi pod
površjem, z izvedbo strojnega razkopa do globine 2,0 m, dotokov vode nismo zaznali.
Konkretnih podatkov o gibanju nivoja podzemne vode nimamo.
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Najbližji vodotok je Voglajna, ki teče 350 m južno od lokacije, njeno širše območje pa je v dolini,
prepredeno z melioracijskimi jarki, kamor se stekajo površinske meteorne vode.
Površinskim in morebitnim precejnim podzemnim vodam konstantno iztekanje vode zato zagotovljeno
že z samo naravno konfiguracijo terena. Lokalni omejeni, vodonosniki bi se sicer pri izvajanju izkopa
lahko pojavili na delih, kjer je v podlagi zemljina porozna, pregnetena ali pretrta. Takšna zemljina je
lahko zapolnjena z gravitacijsko vodo. V primeru, da se bo pri izvedbi izkopa pojavil tak lokalni
vodonosnik bo le- tega potrebno zajeti in ga kontrolirano odvajati.
Obravnavana lokacija se ne nahaja na vodovarstvenem ali poplavnem območju.

2.3

SEIZMIČNOST PODROČJA

Obravnavano področje se po karti EMS-98 lestvici (European Macroseismic Scale) uvrša med 7. in 8.
stopnjo seizmične intenzitete.
V tem območju pričakujemo seizmične pospeške do 0,150g. Podatki so povzeti po Karti potresne
nevarnosti Slovenije (Agencija RS za okolje, 2002) za povratno dobo potresov 475 let. Karta se
uporablja v skladu z zahtevami evropskega standarda Eurocode 8 (EC8) in je narejena za trdna tla (A
kategorija po EC8).
V skladu z Eurocode 8 uvrščamo tla po seizmični mikrorajonizaciji v A tip tal: Skala ali druga skali
podobna geološka formacija, na kateri je največ 5 m slabšega površinskega materiala.
Preglednica 1: Tipi tal po seizmični mikrorajonizaciji tal.

Tip tal

Opis stratigrafskega profila

vs,30
[m/s]

A

Skala ali druga skali podobna geološka formacija, na kateri je največ
5 m slabšega površinskega materiala.

>800

3

Parametri
NSPT
[udarcev/
30 cm]

cu
[kPa]

OPIS TERENSKIH RAZISKAV

Terenske preiskave so obsegale:
-

pregled terena (IG kartiranje) in

-

izvedba enega (1) strojnega razkopa.
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4

IZVEDENE TERENSKE PREISKAVE TAL

4.1

SONDAŽNI RAZKOP

Na mestu predvidene izgradnje objekta je bil izdelan sondažni izkop do globine 2,20 m. Jašek smo
geološko pregledali, fotografirali in naredili geotehnični vizualni popis zemljin po ASTM klasifikaciji.
Stene sondažnega razkopa so bile stabilne, sondažni razkop je bil suh.
Preglednica 2: Popis sondažnega izkopa S-1
Globina
(m)

ASTM
Klas.

Litološka sestava

0,0

0,2

HU

Humus

0,2

0,9

ML

Temno rjav melj z gruščem
qu = 130 kPa (enoosna tlačna
trdnost) na globini 0,8 m
cu = 65 kPa (nedrenirana strižna
trdnost) na globini 0,8 m
Gr:Si=10:90

0,9

2,0

ML

Svetlo rjav melj in glina
qu = 160 kPa (enoosna tlačna
trdnost) na globini 1,1 m
cu = 80 kPa (nedrenirana strižna
trdnost) na globini 1,1 m
Gr:Cl:Si=20:20:60

2,0

5
5.1

Svetlo siv laporovec

VREDNOTENJE GEOTEHNIČNIH PODATKOV
PREGLED IN ANALIZA DOBLJENIH VREDNOSTI GEOTEHNIČNIH PARAMETROV

Za zemljine in hribine, ki se pojavljajo na območju gradnje podajamo karakteristične vrednosti
geomehanskih parametrov. Karakteristične vrednosti so določene na osnovi inženirske presoje
izmerjenih parametrov. Pri oceni parametrov smo si pomagali tudi s podatki meritev izvedenih v
podobnih geoloških enotah.
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Preglednica 3: Karakterističnih vrednosti zemljin in hribin na območju gradnje:

SLOJ

1
2

6

Prost.
teža

Kohezija

Strižni kot

Nedr. str.
Trdnost

Enoosna
tlačna trd.

Modul
stisljivosti

Koeficient
prepustnosti

Vertikalni
koeficient
reakcije
tal

γ

c

ϕ

cu

qu

Eoed

k

Cv

(kN/m3)

(kPa)

(°)

(kPa)

(kPa)

(MPa)

USCS

CL/ML (tg)
LAP/PEŠČ

18
22

5
20

22
33

70
-

140
-

4
30

kN/m3

m/s
1*

10-5

10-9

– 1*

1*

10-6

– 1* 10-8

GEOTEHNIČNI POGOJI TEMELJENJA OBJEKTA

6.1

OPIS POSAMEZNIH SLOJEV TAL IN MODEL TAL

Glede na izvedene geološke raziskave naj se objekt temelji pod cono zmrzovanja, ki je na lokaciji
gradnje je na globini 0,85 m (TSC 06.512:2003):
-

v kompaktnih tleh (laporovec), na globini večji od 0,80 m.

V računu mejnega stanja nosilnosti in projektnega odpora tal v dnu pasovnih temeljev/temeljne plošče
naj se privzamejo karakteristične vrednosti geomehanskih parametrov tal, ki so navedene v preglednici
3.
6.2

POGOJI IZVEDBE ZEMELJSKIH DEL

Začasni izkopi bodo izvedeni v zemljini III. kategorije (glina, melj) in IV/V kategorije (laporovec).
Začasne plitve vkope do globine 1m je potrebno v zemljinah izvajati v naklonu 1:1 (45 °). Globlji izkopi
do globine 2m v glinah v naklonu 1:2 (27 °) v peskih in gruščih v naklonu 2:3 (33 °).
Izvajanje izkopov v kamnitem izkopu je lahko večji do 2:1 (63 °), odvisnosti od kvalitete hribine.
Izkopi naj se zaščitijo pred erozijskimi procesi (folija).
Za bolj strme vkopne brežine je potrebno predvideti varovanje brežine z ustreznimi podpornimi ukrepi
(zagatnice, tirnice, torkret, sidra, …).

7

DOPUSTNA NOSILNOST TAL IN POSEDKI

Nosilnost tal po Eurocode-7 in velikost posedkov bo možno preveriti šele, ko bodo znane dimenzije in
obtežbe ter oblike temeljev (faza DGD, PZI). Ocenjena dopustna nosilnost na globini 0,8m je 200 KPa.
Objekt bo temeljen v nestisljivih tleh, kjer se ne pričakuje posedkov.
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8

EROZIJSKA OGROŽENOST IN STABILNOST OBMOČJA

Ob pregledu širšega in ožjega območja lahko podamo mnenje, da je teren na sami mikrolokaciji objekta
pri danih pogojih stabilen.
Ob ogledu ni bilo opaziti večjih erozijskih žarišč. Širše površje je v celoti pokrito s travo, ki jo bo sicer
lastnik med gradnjo delno odstranil.

9

ODVAJANJE ODPADNIH VOD

Investitor bo vse vode zbiral v
zbiralniku. Voda se bo uporablja za
napajanje živine. Višek vod se lahko
ponika.
Ponikanje se lahko izvede s podzemno
irigacijo/ plitvim ponikalnim poljem ali
klasično ponikovalnico.
Točno globino ponikovalnice oz. bolje
prepustnih plasti naj se določi ob
prisotnosti geologa v fazi izvedbe.
Pri dimenzioniranju ponikovalnice naj
se upošteva koeficient prepustnosti k =
1*10-6 m/s .

10 ZAKLJUČEK
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:
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