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1.0   UVOD 

Po naročilu projektivnega podjetja Arhitekt Šmid d.o.o. iz Maribora smo opravili inženirsko 

geološki pregled terena, izvedli oziroma spremljali sondažna dela ožjega obsega in  v 

nadaljevanju podajamo  geotehnično mnenje – poročilo o sestavi tal, pogojih temeljenja 

novega objekta Športne dvorane Duplek ter o hidrogeoloških in stabilnostnih pogojih na 

območju predvidene gradnje – na parcelah  štev. 833/2, 833/3, 838/2, 838/4 ter 839/1 in 839/2  

k. o. Spodnji Duplek na južni strani obstoječih objektov Osnove šole Duplek ob Korenski cest v 

Spodnjem Dupleku. 

Mnenje smo izdelali  na osnovi na terenu pridobljenih podatkov o sestavi tal, ugotovljenih  v 

dveh plitvih sondažnih izkopih (na dostopnih ob robovih obstoječega nogometne igrišča)  ter 

ob koriščenju podatkov o sestavi tal podanih v osnovni državni geološki karti.  Deloma smo 

koristili tudi osebne izkušnje pri raziskovalnih delih in temeljenju objektov na širšem 

obravnavanem območju Spodnjega Dupleka – tudi obstoječega objekta vrtca in prizidka OŠ. 

Sestavo tal na območju gradnje smo preverili z dvema plitvima sondažnima izkopoma. Sonda 

S-1  globine 3,2 m je bila izkopana v območju SZ vogala predvidenega objekta, sonda S-2 

globine h = 3,8 m pa na območju zelenice južno od JV vogala predvidene nove zgradbe.  Ob 

sondi S-2 smo gostoto zemljin preverili tudi z zabijanjem lahke dinamične penetracijske sonde. 

Lokaciji izvedenih sondažnih jaškov sta razvidni iz grafične priloge 1 – zasnove zazidalne 

situacije.  

 
 

2.0   PODATKI O OBJEKTU  

Po posredovanih delih že izdelane projektne dokumentacije za novi objekt lahko povzamemo, 

da je na južni strani obstoječe zgradbe OŠ Duplek (na območju nogometnega igrišča), 

predvidena gradnja novega objekta športne dvorane z gabaritnimi tlorisnimi merami približno 

37,0 x 50,0 m.  Novi objekt bo od južne fasade šolske zgradbe odmaknjen približno 15,0 m in 

bo imel vzdolžno os približno v smeri sever – jug oziroma pravokotno  na vzdolžno os šolske 

zgradbe. Med obstoječo šolsko zgradbo in novo dvorano je predvidena gradnja veznega 

hodnika. 

Nosilno konstrukcijo športne dvorane tvorijo lepljeni nosilci z zakrivljeno osjo, ki so postavljeni   

na osni razdalji e = 5,0 m. Na vzhodni strani  tlorisa je po celotni dolžini objekta predviden 

dvoetažni ˝aneks˝ širine okoli 7,5 m na katerega se bodo tudi naslanjali  primarni nosilci strehe 

nad dvorano na vzhodnem koncu. 
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Po posredovanih zasnovah je mogoče povzeti tudi, da naj bi bil objekt temeljen na mreži plitvih 

armiranobetonskih točkovnih temeljev, ki bodo v vzdolžni smeri povezani s pasovnimi temelji 

oziroma temeljnimi gredami.  

Točnega podatka o izhodiščni koti tlaka pritličja (± 0,00 m) v času izdelave poročila še nimamo 

na razpolago – iz pogovorov s projektanti pa izhaja, da bo verjetno približno na absolutni 

nadmorski višini a.k. ~ 259,00 m, kar je glede na razpoložljiv geodetski posnetek približno slab 

meter nad nivojem pritličja v obstoječi šolski zgradbi oziroma približno na nivoju terena na 

obstoječem igrišču.   (V idejni zasnovi objekta je bila sprva predvidena izhodiščna kota tlaka na 

a.k. = 258,15m). 

 

Območje OŠ Duplek  s približno lokacijo nove športne dvorane   (Vir: PISO-Občina Duplek ) 

 

 

3.0 GEOLOŠKO  GEOTEHNIČNE IN HIDROGEOLOŠKE  RAZMERE 
3.1 Geološke razmere 

Obravnavano območje Spodnjega Dupleka ob Korenski cesti leži na višji Dravski terasi 

vzhodno od centra Spodnjega Dupleka. Območje terase prereže ozka dolina oziroma 

struga Korenskega potoka na dva dela.  Nivo terena na območju šole in njene okolice je 

približno na a.k. = 258,00 m kar je v grobem okoli 22,0 m više od nivoja terena na območju 

nižjih teras reke Drave v Spodnjem Dupleku (a.k. ~ 236,00 m). 
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Krovne sloje zemeljskega polprostora na območju gradnje tvorijo glinasto meljaste 

zemljine pod katerimi pa so odložene prodno peščene naplavine, katere so vsaj v vrhnjih 

plasteh precej zaglinjene. 

 

LIDAR posnetek reliefa na območju spodnjega Dupleka (Vir: Atlas okolja) 

 

Gričevnato območje vzhodno od Dravske doline na območju Spodnjega Dupleka  sodi po 

osnovni geološki karti RS v področje  kjer temeljna tla  tvorijo miocenski sedimenti 

peščenih laporjev, peskov in prodov (M3
1). V dolinskem območju ob strugi Žitečkega 

potoka in njegovih večjih pritokov so odložene aluvialne naplavine pretežno vezljivih 

glinasto meljastih zemljin v globljih slojih pa tudi tanjši sloji nevezanih – prodno peščenih 

materialov.  Širše območje OŠ Duplek ob Korenski cesti oziroma na obeh straneh 

Korenskega potoka leži, kakor smo že omenili,  na višji dravski terasi. 

Miocenska hribinska osnova je praviloma prekrita s plastmi preperin – glinasto meljastih 

do peščeno meljastih zemljin, drobnih meljastih peskov in globlje tudi laporastih pobočnih 

gruščev v različni fazah preperevanja.   

Podatkov o globini miocenske hribinske osnove pod nanosi prodno peščenih naplavin na 

mestu gradnje žal s plitvimi izkopi nismo uspeli pridobiti oziroma jih nimamo na razpolago.  

Omenimo lahko le, da je laporasto hribino mogoče videti v brežini vkopa v pobočje ob 

levem bregu Žitečkega potoka na mestu novega AB mostu za pešce na šolski poti - 

približno 300 m jugozahodno od mesta gradnje.   
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Izsek iz državne geološke karte   (Vir: PISO - Občina Duplek ) 

                

   3.2.1    Hidrogeološke razmere 

Talne vode se lahko na obravnavanem območju pojavljajo predvsem kot pobočne precejne 

vode, ki se napajajo predvsem z infiltracijo – pronicanjem padavinskih vod na višjih delih 

terena. Prepustnejše - vodonosne  zemljine so praviloma odložene pod krovnimi plastmi 

slabše prepustnih glinasto meljastih zemljin.  Na območju gradnje se talne vode precejajo v 

spodnjih plasteh prodno peščenih naplavin – neposredno nad neprepustno miocensko – 

laporasto hribinsko osnovo.  

Konkretnega podatka o globini precejanja talnih vod na mestu gradnje žal nismo uspeli 

pridobiti, saj v neposredni okolici nismo zasledili nobenega vodnjaka, iz kakršnih je 

praviloma mogoče  sklepati o globini vodonosnih plasti zemljin.  

Talnih vod v plitvih sondažnih izkopih seveda nismo registrirali.  Omeniti pa je potrebno, da 

so bile plasti zaglinjenih prodno peščenih zemljin močno navlažene in je bilo glinasto vezivo 

praviloma lahko gnetne konsistence.   

IZSEK IZ GEOLOŠKE KARTE 
LIST MARIBOR IN LEIBNITZ 
 
LEGENDA 
 

M3
1     - peščen lapor, pesek, prod 

t        -  rečne terase  

al      - aluvij 
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Glede na nagib konfiguracijo terena na območju gradnje in ugotovljeno sestavo tal je 

mogoče sklepati, da talne vode na predviden plitvo temeljne objekt ne bodo imele 

nobenega bistvenega vpliva. 

Sestava tal na območju gradnje je v globljih plasteh v grobem sicer primerna za ponikanja 

vod, vendar pa je zaradi zaglinjenosti prodno peščenih zemljin in s tem slabše prepustnosti 

potrebno računati z zastajanjem vod v ponikovalnicah in možnimi kvarnimi vplivi – 

predvsem na nižje ležeče objekte – pod lokacijami ponikovalnic.   Zato priporočamo, da se  

za viške meteornih vod s strehe in tlakovanih površin ob novem objektu (katere se ne bodo 

shranjevale v primernem vodotesnem rezervoarju za morebitno kasnejšo uporabo)  uredi 

ustrezne odvode   (po potrebi preko ustreznih filtrov oziroma lovilcev maščob) v obstoječo 

meteorno kanalizacijo ali v najbližji naravni odvodnik ali odvodni jarek.  

 

3.2.2    Stabilnostne in erozijske razmere 

Območje gradnje leži na širši naravni terasi, ki ima le rahel nagib v smeri proti jugu. Skoraj 

horizontalen teren je seveda v vsakem primeru stabilen, s predvideno gradnjo pa se 

globalne stabilnostne razmere seveda ne bodo poslabšale. 

Območje tudi ni v nobenem primeru erozijsko ogroženo, saj so vse površine v okolici zelo 

položne  in zatravljene. Erozijo bi eventualno lahko povzročale le poplavne – meteorne 

vode, ki pa jih na obravnavanem območju glede na konfiguracijo v predvidljivih razmerah 

ni pričakovati.  

 

3.3      Sestava temeljnih tal 

Zemeljski polprostor na obravnavani mikrolokaciji pod krovnimi plastmi travne ruše oz. 

humusnih in glinasto meljastih zemljin z organskimi primesmi ter nasutja (nasutje debeline 

cca. 1,0 – 1,2 m iz pretežno lokalnih izkopnih zemljin (v območju S-2 deloma tudi gramoznih 

materialov) je menda nastalo pri gradnji obstoječih šolskih objektov)  tvorijo naravne plasti 

peščenih glinasto-meljastih zemljin, ki so glede na vidno sestavo v izkopanih jaških  

praviloma težko gnetne oziroma tudi težko gnetne do poltrdne konsistence.  Pod njimi se 

(v obeh sondah v globini približno 2,0 m pod nivojem nasutega terena) pojavljajo plasti 

sprva močno zaglinjenih prodno peščenih materialov, ki z naraščajočo globino počasi 

postajajo čistejši – vsebujejo manjše deleže glinastih in meljastih primesi.  

V sondažnem izkopu S-1 (v območju SZ vogala novega objekta oziroma ob robu 

nogometnega igrišča in gramozne poti) smo pod plastjo travne ruše in humusa debeline 

okoli 0,1 m registrirali plast drobnega rumenega peska debeline cca. 15 – 20 cm (verjetno 
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filtrska plast igrišča). Pod peskom so nasute glinasto laporaste zemljine, ki so precej goste 

sestave, pod njimi pa je raščena (naravna) plast glinastih zemljin težko gnete do poltrdne 

konsistence. Od globine 2,0 do končne globine 3,2 m so odložene le še plasti zaglinjenih oz. 

zameljenih prodno peščenih zemljin  z mokrim glinastim vezivom. V globljih slojih se delež 

vezljivih – lepljivih zemljin med prodno peščenimi zemljinami zmanjšuje. 

Podobna pa je tudi sestava tal v sondi S-2. Pod nasutjem debeline približno 0,7 m iz 

humusno meljastih zemljin in prodno peščenih materialov je plast nasutih glinasto 

laporastih zemljin , ki ji v globini 1,2 m sledi naravna plast peščenih meljno glinastih zemljin. 

V globinah večjih od 2,0 m so tudi v tej sondi plasti zaglinjenih prodno peščenih zemljin. 

Brežine izkopa so se zaradi rahle sestave prodno peščenih slojev rušile.    

Po klasifikaciji A. Casagrandeja lahko raščene zemljine na obravnavanem območju 

uvrščamo pretežno med peščene (ML) in v manjši  srednje plastične (MI) meljaste zemljine 

ter peščene – nizko plastične (CL) do srednje plastične (CI) glinaste zemljine.  V globljih slojih 

so odložene prodno peščene zemljine s povečanimi deleži meljastih in glinastih primesi 

(GM, GC). V večjih globinah prodno peščene naplavine večinoma postajajo čistejše in 

prehajajo  v plasti slabše zrnatih prodno peščenih zemljin (GP).     Podatka o globini hribinske 

osnove na območju gradnje žal nismo uspeli pridobiti.  Na osnovi nekaterih razpoložljivih 

podatkov lahko sklepamo sklepamo, da se vrhnje plasti hribinske osnove  pojavljajo v 

globinah večjih od 6,0 – 8,0 m pod koto terena. 

Sestava tal, ki smo jo registrirali v sondažnih izkopih je razvidna iz priloženih geotehničnih 

profilov in fotografij sondažnih jaškov.  Gostota zemljin na območju S-2 pa je razvidna tudi 

iz priloženega penetracijskega diagrama.  

 

3.4 Mehanske - fizikalne karakteristike tal 

Enoosno tlačno trdnost raščenih vezljivih zemljin smo na izkopanih vzorcih zemljin 

preverjali z žepnim penetrometrom. Rezultati meritev kažejo, da so glinasto meljaste 

zemljine v območju S-1 težko gnete do poltrdne konsistence, v območju S-2 pa so nekoliko 

bolj meljaste sestave in le težko gnetne konsistence. Dinamična penetracijska sonda ob S-2 

kaže da so zaglinjene prodno peščene zemljine v globinah nad 2,0 m pod nivojem terena 

srednje goste sestave.    

Na osnovi razpoložljivih podatkov o sestavi tal na območju gradnje in nekaterih predhodnih 

izkušenj sodimo, da je v analizah nosilnosti tal in zemeljskih pritiskov na vkopane 

konstrukcije mogoče upoštevati naslednje poprečne, po naši presoji varno ocenjene 

fizikalne karakteristike značilnih slojev zemljin: 
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- za raščene vezljive – glinasto meljaste  zemljine težko gnetne konsistence: 

– prostorninska teža   = 18,0 – 19,0 kN/m3 

– kohezija  c´ = 2 - 5 kN/m2   in strižni kot   ´ = 20 - 24 

   ali  

– kohezija     c´ = 50 - 70 kN/m2  in  strižni kot   ´ = 0 

– modul stisljivosti    Me = 2 – 15 MN/m2 

– modul podajnosti - reakcije tal   cv = 2 – 15 MN/m3 

– koeficient vodoprepustnosti    k = 1,0*10-8  do 1,0*10-9  m/s 

 

- za raščene zaglinjene prodno peščene zemljine rahle do srednje goste sestave : 

– prostorninska teža   = 18,0 – 19,0 kN/m3 

– kohezija  c´ = 0 kN/m2    

           –  strižni kot   ´ = 32,5 – 34,0 

– modul stisljivosti    Me = 20 – 30 MN/m2 

– modul podajnosti - reakcije tal   cv = 20 – 30 MN/m3 

– koeficient vodoprepustnosti    k = 1,0*10-5  do 1,0*10-6  m/s 

 

Za globlje - gostejše plasti prodno peščenih zemljin in še posebno plasti hribine  bi bilo mogoče 

v analizah seveda upoštevati tudi ugodnejše fizikalne karakteristike, vendar je pred tem 

obvezno potrebno preveriti dejansko sestavo in gostoto zemljin na terenu z ustrezno sondažo.  

Glede na posredovane višinske zasnove novega objekta pa gostejše plasti temeljnih tal  ne 

bodo dosežene. 

 

 

3.5     Seizmični podatki  

Širše obravnavano območje  sodi po Karti potresne nevarnosti Slovenije za povratno dobo 475 

let v področje severovzhodne Slovenije in Pomurja kjer se upošteva računska vrednost 

potresnega pospeška temeljnih tal  agR = 0,1 x g. 

Temeljna tla  lahko glede na sestavo uvrstimo v  tip tal ˝E˝ (po preglednici 3.1 SIST EN 1998-1 : 

2006) – Profil tal, kjer površinska aluvialna plast z debelino med okrog 5 in 20 metri in 

vrednostmi   s,  ki ustrezajo tipoma C ali D  leži na bolj togem materialu (s  > 800 m/s).   
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4.0 POGOJI TEMELJENJA 
4.1   Globina in sistem temeljenja 

Upoštevaje ugotovljeno sestavo temeljnih tal na območju gradnje, konfiguracijo terena in 

višinsko zasnovo novega objekta sodimo, da bi bilo predvidene točkovne in pasovne temelje 

novega objekta smiselno temeljiti na delno saniranih temeljnih tleh – prodno peščenih 

sanacijskih blazinah izvedenih neposredno nad plastmi raščenih  prodno peščenih zemljin. 

Debelina sanacijskih blazin bo seveda odvisna od  višinske zasnove objekta oz. temeljnih 

konstrukcij in dejanske globine raščenih prodno peščenih zemljin primerne sestave in gostote. 

Ob predvideni izhodiščni koti tlaka pritličja (a.k. ~ 259,00 m) in višini temeljev okoli 1,2 m bo 

potrebno pod novimi temelji izvesti sanacijsko blazino debeline vsaj d = 80 – 100 cm. Sanacijsko 

nasutje mora segati vsaj 20 – 30 cm v raščene sloje zaglinjenih prodno peščenih zemljin. 

  

Temeljne plošče ( in tudi tlake v pritličju zgradbe) naj se praviloma zasnuje in izvede na primerno 

zgoščenih blazinah iz nevezanih materialov debeline vsaj 50 cm, ki morajo biti vgrajene nad 

raščenimi (ne porušenimi ali razmehčanimi) glinastimi zemljinami primerne konsistence oziroma 

nosilnosti. Praviloma bo potrebno odstraniti vse plasti nasutja iz glinasto laporastih izkopnih 

zemljin, razen če se dokaže njihova ustrezna sestava in gostota, kar mora potrditi pooblaščen 

geomehanik.  

 

4.2   Projektna nosilnost tal  

Informativne vrednosti projektne nosilnosti tal za plitve temeljne konstrukcije na delno saniranih 

temeljnih tleh – sanacijskih blazinah nad plastmi raščenih prodno peščenih zemljin smo 

izračunali po kriteriju loma tal pod temeljem po prirejenem obrazcu po Brinch - Hansenu  (SIST 

EN 1997-1:2005 – dodatek D): 

 

ob upoštevanju karakteristik rahlih do srednje gostih prodno peščenih temeljnih tal: 

     

 c´ = 0 kN/m2;   ´ = 32,5;  = 18,0 kN/m3      

 
varnostnih faktorjev skladno z veljavnimi predpisi in privzetega  (ocenjenega) karakterističnega 

tlorisa le tlačno obremenjenega temelja na ravnih – horizontalnih temeljnih tleh smo dobili  

naslednje informativne vrednosti projektne nosilnosti temeljnih tal:   

 

 isbNBisbNqisbNcAR qqqqcccc  ''5,0'''/
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Pasovni 

temelj  

 

D (m) 

 

´ 

 

c´ 

PP-2 

´ = 1,0   c´ = 1,0 

PP-3 

´ = 1,25   c´ = 1,25 

(b´ x l´) (m)    R/A´ (kPa) Rd(kN) R/A´(kPa) Rd(kN) 

0,5 x 6,0  0,8  32,5 0  501 (358)* 1 075 251 (179)* 540 

 1,2   686 (490)* 1 471 350 (250)* 751 

* R/A´ / 1,4 

Točkovni 

temelj  

 

D (m) 

 

´ 

 

c´ 

PP-2 

´ = 1,0   c´ = 1,0 

PP-3 

´ = 1,25   c´ = 1,25 

(b´ x l´) (m)    R/A´ (kPa) Rd(kN) R/A´(kPa) Rd(kN) 

1,5 x 1,5  0,8  32,5 0  828 (591)* 1 331 394 (281)* 633 

 1,2   1100 (785)* 1 768 532 (380)* 855 

* R/A´ / 1,4 

 

"D" je efektivna globina temeljenja – globina dna temeljne konstrukcije  pod koto najnižjega 

tlaka v objektu oziroma finalno koto ureditve terena ob objektu. Odločilna je nižja vrednost. 

Pri dimenzioniranju temeljnih konstrukcij je obvezno potrebno v analizo vključiti dejanske 

vplive konstrukcije - obtežbe temeljev in dejansko geometrijo temeljev kakor tudi kriterije 

mejnega stanja uporabnosti (MSU) – dopustnih usedkov. 

 

4.3     Posedki 

V obravnavanem primeru je ob upoštevanju  podanih priporočil za temeljenje – pri temeljenju  

v plasteh  raščenih zaglinjenih prodno peščenih zemljin oziroma tudi na  primerno utrjenem 

sanacijskem nasutju iz nevezanih zemljin izvedenem nad njimi  pričakovati absolutne   usedke 

v dopustnih mejah – ocenjeno reda velikosti u = 2,5 – 3,5 cm.  Seveda pa bodo končne velikosti 

posedkov zelo odvisne od velikosti vplivov (obtežb) na temeljna tla, dimenzij temeljnih  

konstrukcij, debeline sanacijskega nasutja in seveda dejanske sestave in gostote raščenih 

zemljin pod temelji oz.  sanacijskimi blazinami. 

Časovni razvoj posedanja bo zaradi  dobro prepustnih temeljnih tal predvidoma relativno hiter 

– nekoliko bi ga lahko podaljšale predvsem močneje zaglinjene plasti raščenih prodno peščenih 

zemljin.   

Ker na velikost posedkov temeljev lahko bistveno vplivajo tudi morebitni neugodni vplivi na 

temeljna tla opozarjamo, da mora biti z ustreznim odvajanjem meteornih in tudi vseh 

˝zalednih˝ vod onemogočeno vsakršno prekomerno navlaževanje  ali celo izpiranje temeljnih 
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tal pod temeljnimi konstrukcijami. Talne (in meteorne) vode ne smejo v nobenem primeru 

dotekati ali celo zastajati v zemljinah pod objektom oziroma ob njegovih temeljih.    

 

5.0 POVZETKI, ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA 

Na osnovi terenskih raziskav omejenega obsega in nekaterih izkušenj pri raziskovalnih delih in 

temeljenju obstoječih objektov OŠ Duplek smo izdelali geotehnično mnenje o sestavi tal in 

pogojih temeljenja nove Športne dvorane  na južno od obstoječega objekta OŠ Duplek ob 

Korenski cesti v Spodnjem Dupleku. 

Na osnovi zbranih - razpoložljivih podatkov sodimo, da je v obravnavanem primeru smiselno 

plitvo temeljenje objekta – skladno s predvidenimi zasnovami. Predvideno mrežo vzdolžno 

povezanih plitvih točkovnih temeljev  bo glede na posredovane zasnove zgradbe in ocenjeno 

višinsko zasnovo objekta (=,00 m ~ 259,00 m) izvesti na nasutju debeline vsaj d = 80 – 100 cm 

iz nevezanih zemljin (prodno peščenih zemljin ali drobljenca)  izvedenem nad vrhnjimi plastmi 

zaglinjenih prodno peščenih zemljin rahle do srednje goste sestave.  Izvedbe temeljev na 

relativno tanki plasti naravnih glinasto meljastih zemljin, ki se pojavljajo v globini med okoli 1,0 

in 2,0 m pod nivojem nasutega terena tudi zaradi precej spremenljive konsistence vezljivih 

slojev ne priporočamo.  

Pri izvedbi izkopov in temeljenja je upoštevati vsa običajna ˝pravila stroke˝ in priporočila 

podana v tem geotehničnem mnenju. Glede na dokaj rahlo sestavo raščenih prodno peščenih 

zemljin (še posebno pri tanjših sanacijskih blazinah priporočamo izvedbo čim bolj togo križem 

povezanih točkovnih temeljev (oz. ˝branastih temeljnih konstrukcij˝).   

Iz dna izkopov pod nasutjem pod tlaki pritličja v objektu je sicer mogoče ohraniti naravne 

glinaste sloje obvezno potrebno odstraniti vse morebitne razrahljane in razmočene zemljine, 

morebitne lokalne slabše nosilne plasti, pa tudi vse neutrjene nasipe. O primernosti obstoječih 

nasipov iz glinasto meljastih zemljin naj presodi nadzorni geomehanik ob obveznem pregledu 

temeljnih tal pred pričetkom nasipavanja. 

Nasutje iz nevezanih zemljin (gramoza ali drobljenca) pod temelji in tudi pod tlaki v objektu 

mora biti primerno zgoščeno. Če projektant statik ne postavi drugačnih zahtev velja zahteva, 

da mora vrednost dinamičnega deformacijskega modula na planumu nasutja ustrezati pogoju  

Evd ≥ 40 - 45 MPa. 

Nasipe iz izkopnih glinasto meljastih zemljin pod objekti oz. pod tlaki v objektih in tlakovanimi 

(povoznimi) površinami ob objektih odsvetujemo, saj je njihova vgradnja oziroma ustrezno 

zgoščevanje zaradi običajne neustrezne zrnatosti in vlažnosti praviloma zelo težko izvedljivo. 
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Nasipe iz izkopnih zemljin je priporočljivo graditi le v območjih travnatih površin, kjer morebitni 

prekomerni posedki zaradi konsolidacije niso problematični. 

Meteorne vode s strehe novega objekta je primarno smiselno oz. priporočljivo zbirati v 

primernem zbiralniku (rezervoarju) in jih uporabljati za kasnejšo uporabo zalivanje travnatih 

površin, ali pa kot sanitarne ali požarne vode, …. . Viške padavinskih vod pa bo glede na 

vprašljivo prepustnost temeljnih tal in konfiguracijo terena priporočljivo odvajati po ustrezni 

meteorni kanalizaciji v  ustrezno javno kanalizacijo za meteorne vode oziroma najbližji naravni 

ali umetni površinski odvodnik. Ponikanje meteronih vod na območju južno od objekta brez 

ustreznih globljih preiskav sestave in gostote naravnih temeljnih tal, in tudi globine miocenske 

hribine, odsvetujemo. 

Z ustreznimi površinskimi ukrepi, urejenimi strešnimi odtoki in po potrebi drenažami je 

potrebo tudi zagotoviti, da se meteorne vode s strehe in okolice ne bodo stekale pod objekt 

oz. v prodno peščeno nasutje pod njim, saj bi se zaradi prekomerne navlaženosti lahko 

bistveno poslabšale fizikalne karakteristike (in s tem nosilnost)  raščenih temeljnih tal pod 

predlaganim nasutjem.  

 

Na osnovi ugotovljene sestave tal in konfiguracije terena sodimo, da  predvideno novogradnjo 

ob upoštevanju podanih priporočil za temeljenje in odvodnjavanje novega objekta v nobenih 

predvidljivih razmerah ne bo ogroženo obstoječe stabilno ravnovesje terena na mestu gradnje. 

S tem pa bo zagotovljena tudi trajana stabilnost in varnost nove zgradbe.  

 

Vsa dela pri temeljenju nove športne dvorane naj se izvajajo le s sodelovanjem pooblaščenega 

geomehanika, ki bo lahko ob pregledih izkopov glede na dejansko stanje na terenu – sestavo 

zemljin v izkopih in ob upoštevanju predvidene dodatne obtežbe temeljnih tal  podal vsa 

potrebna dodatna in dokončna navodila glede potrebnih globin izkopov in izvedbe sanacijskih 

nasipov pod temelji in tlaki v objektu .  

V primeru, da se pri temeljenju objekta ne bodo upoštevala podana priporočila oziroma 

smernice in se bodo dela izvajala brez ustrezne strokovne kontrole ne moremo odgovarjati 

za stabilnost oz. kvaliteto temeljenja nove zgradbe in  morebitne kvarne vplive gradnje na 

okolico. 

 

        Obdelal : 

        Branko MURŠEC, univ. dipl. inž. grad. 

 













MBL inženiring 

OBJEKT: ŠPORTNA DVORANA  DUPLEK - pri OŠ Duplek 

IZRAČUN PROJEKTNE NOSILNOSTI TAL
(SIST EN 1997-1:2005 - dodatek D)

PODATKI:

Strižni kot: 32,5 0,567 rd
Kohezija: c' (kPa) 0,0
Prostorninska teža tal: γ (kN/m3) 18,0
Nivo podtalnice: (m) 5,0
Širina temelje: B (m) (B<L) 0,5
Dolžina temelja: L (m) 6,0
Debelina temelja: D (m) 0,6
Globina temelja: z (m) 0,8
Nagnjenost temeljne ploskve: α (°) 0,0 0,000 rd          
Prerez stene (stebra): (m2) 0,0

Teža temelja in zasipa: Gk (kN) 55,8 75,33
Delni faktor za težo: 1,35              

Navpična proj. obremenitev: Vd (kN) 400,0 Ocena-privzeto!            Varnost 1,00
Proj. moment v smeri B: Mb,d (kNm) 0,0            Varnost 1,00

Proj. moment v smeri L: Ml,d (kNm) 0,0            Varnost 1,40
Vodor.proj.obr. v smeri B: Hb,d (kN) 0,0 mb= 1,92
Vodor.proj.obr. v smeri L: Hl,d (kN) 0,0 ml= 1,08

REZULTATI:

Projektni strižni kot: 32,50 Vodoravna sila: ΣHd (kN) 0,00
Projektna vrednost: c'd (kPa) 0,0 Navpična sila: ΣVd (kN) 475,33
Teža tal ob temelju: q=γD (kPa) 14,4 Širina centr.obr.tem. B' (m) 0,50

Ekscentričnost v smeri B: eB(m) 0,0 Dolžina centr.obr.tem. L' (m) 6,00

Ekscentričnost v smeri L: eL(m) 0,0 Ploščina: A'=B'xL' (m2) 3,00

Koef. Nc 37,020 Koef. Nq 24,585 Koef. Nγ 30,050 Rc = 0,00

Koef. bc 1,000 Koef. bq 1,000 Koef. Bγ 1,000 Rq = 369,87

Koef. sc 1,047 Koef. sq 1,045 Koef. Sγ 0,975 Ry = 131,84

Koef. ic 1,000 Koef. iq 1,000 Koef. iγ 1,000
R/A'= 501,71

R/A'/1.4= 358,37

   Nosilnost temelja:   Rd(kN) 1075,1

Pogoj: Vd ≤≤≤≤  Rd

  Računski vert. vplivi:   Vd(kN) 475,3
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MBL inženiring 

OBJEKT: ŠPORTNA DVORANA  DUPLEK - pri OŠ Duplek 

IZRAČUN PROJEKTNE NOSILNOSTI TAL
(SIST EN 1997-1:2005 - dodatek D)

PODATKI:

Strižni kot: 32,5 0,567 rd
Kohezija: c' (kPa) 0,0
Prostorninska teža tal: γ (kN/m3) 18,0
Nivo podtalnice: (m) 5,0
Širina temelje: B (m) (B<L) 1,5
Dolžina temelja: L (m) 1,5
Debelina temelja: D (m) 0,6
Globina temelja: z (m) 0,8
Nagnjenost temeljne ploskve: α (°) 0,0 0,000 rd          
Prerez stene (stebra): (m2) 0,0

Teža temelja in zasipa: Gk (kN) 41,9 56,50
Delni faktor za težo: 1,35              

Navpična proj. obremenitev: Vd (kN) 400,0 Ocena-privzeto!            Varnost 1,00
Proj. moment v smeri B: Mb,d (kNm) 0,0            Varnost 1,00

Proj. moment v smeri L: Ml,d (kNm) 0,0            Varnost 1,40
Vodor.proj.obr. v smeri B: Hb,d (kN) 0,0 mb= 1,50
Vodor.proj.obr. v smeri L: Hl,d (kN) 0,0 ml= 1,50

REZULTATI:

Projektni strižni kot: 32,50 Vodoravna sila: ΣHd (kN) 0,00
Projektna vrednost: c'd (kPa) 0,0 Navpična sila: ΣVd (kN) 456,50
Teža tal ob temelju: q=γD (kPa) 14,4 Širina centr.obr.tem. B' (m) 1,50

Ekscentričnost v smeri B: eB(m) 0,0 Dolžina centr.obr.tem. L' (m) 1,50

Ekscentričnost v smeri L: eL(m) 0,0 Ploščina: A'=B'xL' (m2) 2,25

Koef. Nc 37,020 Koef. Nq 24,585 Koef. Nγ 30,050 Rc = 0,00

Koef. bc 1,000 Koef. bq 1,000 Koef. Bγ 1,000 Rq = 544,23

Koef. sc 1,560 Koef. sq 1,537 Koef. Sγ 0,700 Ry = 283,97

Koef. ic 1,000 Koef. iq 1,000 Koef. iγ 1,000
R/A'= 828,20

R/A'/1.4= 591,57

   Nosilnost temelja:   Rd(kN) 1331,0

Pogoj: Vd ≤≤≤≤  Rd

  Računski vert. vplivi:   Vd(kN) 456,5

γγγγγ isbNBisbNqisbNcAR qqqqcccc ××××××+××××+××××= ''5,0'''/
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