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E.3.1

Splošno

V fazi izdelovanja dokumentacije PGD za Koliščarsko naselbino smo konec avgusta 2018
na zemljišču s parc.št.:703/4, 703/6, 701/2 vsa k.o. Ig za 1.fazo hidrogeoloških in
geotehničnih raziskav izvedli 5 sondažnih jaškov globine od 3,0 do 3,8 m. Za 2.fazo
raziskav za izdelavo dokumentacije PZI predvidevamo še sondažne vrtine, ki se opremijo s
piezometri za opazovanje podzemne vode, za primer, da projektanti koliščarske naselbine
želijo več parametrov o temeljnih tleh kot je podanih v tem poročilu.
Fizikalne parametre temeljnih tal smo ocenili na podlagi laboratorijskih preiskav na vzorcih
odvzetih v sondažnih jaških ter iz obstoječih hidrogeoloških in geotehničnih raziskav iz
bližnje okolice (hidrogeološke vrtine in CPTu preiskave v oddaljenosti  od 360 m do 860
m).
Lokacije sondažnih jaškov so razvidne iz situacije na prilogi 1, kjer je viden tloris bodoče
koliščarske naselbine z umetnim jezerom in zunanjo ureditvijo. Sestava tal v prilogah 2-9.
V tem hidrogeološkem in geotehničnem poročilu podajamo sestavo temeljnih tal in fizikalne
karakteristike tal tipičnih plasti. V geotehničnem projektu pa podajamo predlog tesnitve
umetnega jezera (bajerja) in globokega temeljenja na lesenih kolih.
E.3.2

Podatki

Predstavnica Občine Ig Natalija Skok univ.dipl.inž.arh. nam je posredovala naslednje
podatke:
- Več zahtev Občini Ig od projektanta IZVOR-a z dne 20.08.2018. Privzemamo le
bistvene in sicer o možnih konceptih zagotavljanja vode v bajerju ter drugih
omejitvah/željah, ki jih je potrebno upoštevati. Podan je predlog izvedbe 5
sondažnih izkopov (na S, J, V, Z in osrednjem delu načrtovanega bajerja) za
pridobitev geomehanskega poročila, ki naj se opredeli do prisotnosti talne vode v
prostoru (globina in izdatnost) ter sočasno poda ugotovitve sestave tal vsaj 3 m
globoko – parametri za načrtovanje ustrezne tesnitve bajerja. DWG podlogo z
geodetskim posnetkom dejanskega stanja terena in predvidene zunanje ureditve
z novogradnjo v situaciji s karakterističnim tlorisom in prerezi objekta.
- Geodetska podloga z zakoličenimi sondažnimi jaški
- Idejna zasnova interpretacije koliščarske naselbine na Igu (št. projekta AOP-10/16,
december 2016 Atelje Ostan Pavlin d.o.o.) s tekstom in dwg podlogami :
o Situacija kolišča
o Osnovna tehnično-višinska situacija
o Shematski prerezi
o Počivališča
o Koliščarske kolibe
o Paviljon
o Brv v dveh variantah
- Elaborat ekološke sprejemljivosti pretoka (št.:16-1-S/17, IS projekt d.o.o., oktober
2018)
- Delno geološko geomehansko poročilo za centralno čisilno napravo Ig (št. 2711028/2013-01, Geologija d.o.o., November 2013)
- Geološko – geotehnično poročilo o pogojih temeljenja (faza IP) novogradnja Knavs
Ig (Geomap, November 2016)
- Geotehnično poročilo o raziskavah tal in pogojih izvedbe zaščite izkopa gradbene
jame za object “Centralna čistilna naprava Ig-2.faza” (št.GEO041-012013
ČISTILNA NAPRAVA IG-2FAZA, SLP d.o.o, julij 2013).
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Iz arhiva GeoZS Ljubljana smo koristili hidrogeološke vrtine:
- PB-2/86, Pz-8/83, Pz-9/83 in Pz-10/83
Iz podatkov povzemamo:
Območje kolišč, določeno z OPPN je območje mokrotnih barjanskih travnikov ter
zaraščenih površin na stiku med Iščico ter potokom Smoligojnikom na zahodu ter
Želimeljščico na vzhodni strani. V središču je umetna ojezeritev z manšim bajerjem (1450
m2), globine 1,5 – 1,8 m. V območje kolišča vodi lesena brv čez Iščico, ki se izteče v leseno
ploščad pred vstopnim paviljonom. Jezero obkroža lesena pot, ki se na južnem delu razširi
v večje razgledišče.
Dostop do območja kolišča vodi od obstoječe makadamske poti čez območje Mah in se
nadaljuje po obstoječi poljski poti, kjer pride do stičišča jarkov, se trasa usmeri proti Iščici.
Nova lesena pešpot je nad terenom dvignjena.
Vasico s kolibami - koliščarsko naselbino sestavlja pet samostojnih objektov, na
jezersko obalo mejijo 3 kolibe, ostale so za njimi, predvidoma velikosti 3,5 m x 8 m in 3,5 x
7 m, ki so nad nivojem ojezeritve ca.120cm.
Za izvedbo koliščarskih poti se uporabljajo naravni materiali – les (hrast, jelša, bukev, leska,
topol, vrba).
Servisni in intervencijski dostop se zagotavlja z južne smeri – uvoz s povezovalno cesto
Škofljica – Ig.

Slika širše ureditvene situacije (IDZ)
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E3.3 GEOTEHNIČNE RAZMERE
Sestava temeljnih tal
Za enostavnejši prikaz sestave temeljnih tal smo privzeli naslednjo geomehansko
strukturo zemljin :
tipična barjanska tla (v geotehničnih prerezih označeno rdeče)
netipična barjanska tla (v geotehničnih prerezih označeno oranžno in zeleno)
V netipičnih barjanskih tleh prevladujejo naplavine iz prodno, gruščno in peščeno glinastih
zemljin, ki so jih naplavili površinski ali pobočni vodotoki, medtem ko v tipičnih barjanskih
tleh prevladujejo sedimenti ojezeritve Ljubljanskega barja iz zelo stisljivih meljnih in
glinastih zemljin.
Na podlagi vizualnega popisa zemljin v sondažnih jaških, arhivskih podatkov bližnjih
hidrogeoloških vrtin ter bližnjih CPT-u preiskav izvedenih za čistilno napravo na Igu s
klasifikacijo zemljin po USCS in rezultatov terenskih ter laboratorijskih preiskav smo
registrirane netipične barjanske zemljine v prepletu s tipičnimi sedimenti razvrstili v
karakteristične plasti:
Tipične barjanske zemljine:
Od globine 2 m do 3 m pod površino smo zasledili visoko plastični melj do visoko
plastično glino – polžarico (MH, CH), svetlosive barve z ostanki belih fosilnih polžkov, v
židki konsistenci. Po bližnjih vrtinah Pž-8/83 in Pž-10/83 ter preiskavah CPT-u so do
globine 7 m oz. do 10 m pod površino še visoko plastični melji in visoko plastične gline, s
plastmi peščenih meljev in zameljenih peskov (CH, MH, ML, SM), svetlo do temnosive
barve, pretežno v židki do lahkognetni konsistenci, ki z globino narašča od srednje do
težkognetne konsistence nad peščeno meljnim in prodno gruščnatim slojem.
Netipične barjanske zemljine :
V pripovršinski coni razsuševanja so pod humusom debeline 0,5 m visokoplastične gline
(CH) rjave barve, težkognetne konsistence segajo do globine 1,0 m oz. 1,5 m pod
površino V tej plasti so ostanki preperelega lesa in korenin, ki ji sledi do globine 2 m
peščen melj (ML) s črno šoto in organskim meljem (Pt in OL).
Po bližnjih vrtinah Pž-8/83 in Pž-10/83 od 7,5 m oz. 10 m do 21 m je droben do srednji
prod s sivim meljem in rjavim peskom, s prodniki dolomita in apnenca, ter prodniki
rdečega peščenjaka. Po obstoječih geotehničnih podatkih so prodno peščeno meljne do
prodno peščene zemljine (GM-GP), goste do zelo goste sestave. Na globini večji od 21 m
sledijo sive gline s šoto in fosili, droben prod s peski in melji in gline rdečerjave barve nad
dolomitno hribinsko osnovo na globini  45 m.
V vrtini Pž-10/83, ki je v JZ smeri oddaljena od predvidene gradnje 525 m je dolomitna
osnova na globini 66,7 m pod površino in v vrtini Pž-8/83, ki je v SV smeri oddaljena za
360 m je dolomitna osnova na globini 29 m pod površino.
Podzemna voda
Ločimo dva nivoja, zgornja viseča podzemna voda je na globini 0,5m pod površino, v
neugodnih vremenskih razmerah sega do površja.
Spodnja podzemna voda v arteškem vodonosniku je na globini 10 do 21 m s
piezometrično gladino 293 m n.m. to je 3,3m nad površjem, med in po intenzivnih
padavinah se lahko dvigne na nivo 295 m n.m.
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Fizikalne karakteristike temeljnih tal:
Visoko plastična in peščena glina (CH), težkognetne konsistence na globini od 0,5 m do
1,0 m oz. 1,5 m pod površino :
Strižni odpor izražen s strižnim kotom ϕ= 28° pri koheziji c = 0 kPa.
Nedrenirana strižna trdnost cu = 67 kPa
Prostorninsko težo ocenjujemo v vrednosti ϒ= 16 kN/m3
Modul stisljivosti Mv = 10 -15 MPa
Koeficient prepustnost kv = 10-9 m/s.
Peščen melj s peskom, s šoto in organskim meljem (ML, Pt, OL) na globini od 1,0 oz.
1,5 m do 2,0 m pod površino:
Strižni odpor izražen s strižnim kotom ϕ= 30° pri koheziji c = 0 kPa.
Prostorninsko težo ocenjujemo v vrednosti ϒ= 16 kN/m3
Modul stisljivosti Mv = 3 -7 MPa
Koeficient prepustnost kv = 1,9*10-4 m/s.
Serija visoko plastičnih in peščenih glin in meljev (CH - MH, CL-ML), pretežno ž.k.-lg.k.
na globini od 2,0 m do 7 oz. 10 m pod površino :
Strižni odpor izražen s strižnim kotom ϕ =20.5° pri koheziji c = 1 kPa
Nedrenirana strižna trdnost cu = 15 do 25 kPa
Prostorninsko težo ocenjujemo v vrednosti ϒ= 15 kN/m3
Modul stisljivosti Mv = 0,5 -2,5 MPa
Koeficient prepustnost kv = 10-9 m/s.
Prodno in gruščno peščeno meljne do prodno peščene (GM-GP) gostega do zelo
gostega sestava na globini od 7,5 m oz. 10 m do 21 m:
Strižni odpor izražen s strižnim kotom ϕ =36-42° pri nični koheziji c = 0
Prostorninsko težo za srednje goste do goste sestave ocenjujemo v
vrednosti ϒ = 20 kN/m3
Modul stisljivosti Mv = 50-60 MPa
Koeficient prepustnost kv = 5*10-4 m/s
EC8 TIP TAL : TIP D

E3.4 HIDROGEOLOŠKE RAZMERE
E3.4.1 Terenske preiskave
Hidrogeološka spremljava izkopanih jaškov
Dne 29.8.2018 je potekala hidrogeološka spremljava kopanja jaškov.
V jašku J-1 se je voda pojavila na globini 2,70 m ter je mezela iz visokoplastičnega melja
(t.i. Polžarica). Skupen pretok mezenja je bil približno 0,5 cl/s (Slika 1).
V jašku J-2 se je voda pojavila na globini 1,3 m in na dnu. Voda je curljala (okvirna ocena 1
cl/s) iz zaporedja plasti zemljin šote, meljev in peskov (3. skupina plasti) in mezela iz dna
na globini 3,4 m, kjer so bile izkopane plasti visokoplastične gline melja s tankimi plastmi
peska (Polžarica). Stene jaška so bile izrazito nestabilne. (Slika 2)
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Slika 1 (leva slika): Mezenje vode v jašek J-1
Slika 2 (desna slika): Curljanje vode v jašek J-2
V jašku J-3 se je pojavila minimalna količina vode (najmanj vode od vseh jaškov) na
globini 3 m v plasteh Polžarice - visokoplastičnega melja in gline s tankimi plastmi peska.
(Slika 3).
V jašek J-4 je rahlo curljala voda na globini 1,2 m iz plasti nizkoplastičnega melja do
meljastega peska. (Slika 4).

Slika 3 (leva slika): Minimalna količina vode (vlažno na 3 m) v jašku J-3
Slika 4 (desna slika): Rahlo curljanje vode v jašku J-4
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Slika 5 (desna slika): Večje curljanje vode v jašku J-5
V jašek J-5 je dotekalo največ vode, voda je curljala posebno pri koreninah na globini 1,2
m znotraj zaporedja plasti zemljin šote, meljev in peskov (3. skupina plasti). (Slika 5)
Preglednica 1: Meritve kemijsko - fizikalnih parametrov
Merilno
mesto

Datum in
čas

J-1

29.8.2018
11:50
29.8.2018
11:58
29.8.2018
11:54
29.8.2018
12:10
29.8.2018
11:45
30.8.2018
15:00
29.8.2018
11:00

J-2
J-3
J-4
J-5
J-5
Ižica 5 m
gorvodno
od J-5
Ižica 5 m
gorvodno
od J-5
PZ-9/83

Elektro
prevodnost
(µS/cm, Tref=
25°C)
855

Temperatura
(°C)

pH

OXI

ORP
(mV)

16

7,37

-15

707

16

6,31

834

14,8

6,89

720

14,1

6,23

873

16,3

7,01

820

19,5

6,75

586

15,7

7,33

6,84 mg/l
68,2 %
5,18 mg/l
54,3 %
5,04 mg/l
50,4 %
6,13 mg/l
61,5 %
2,47 mg/l
26,8 %
5,09 mg/l
53,6 %
10,06 mg/l
104,3%

30.8.2018
15:15

743

19,9

7,86

10,56 mg/l
116 %

-

30.8.2018
15:45

561

12

7,44

4,61 mg/l
38,3%

-

14,3
-19
-7,9
34,3
106,8

V prilogi podajamo profile bližnjih vrtin PŽ-8/83, PŽ-9/83 in PŽ-10/83.
Spremljanje gladine vode v Jašku J-5 in hidrogeološki pregled
Iz dviga gladine 29. 8. 2018 (Slika 6) smo po metodi Schneebelija za nestacionarne
preizkuse izračunali koeficient prepustnosti 1,9x10-4 m/s. Ta koeficient velja za peščeno
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meljno plast s koreninami in šoto (3 skupina plasti). Primernost rezultata smo preverili tudi
z metodo Hvorsleva.
Metoda Schneebeli:

h 
log 1 
 h2 
k = m ⋅ S ⋅ 2,3 ⋅
t1 − t 2

m=

α
D

2
 l

 l 

ln
+   +1
D

D


α=
 l 
2 ⋅π ⋅  
D

k = koeficient prepustnosti = 1,9x10-4 m/s
s = površina vodne gladine v izkopu 1,53 m2
D = premer izkopa = 1,4 m
l = definira obliko dna, od horizontale dna do dna = 0,01
h1 = gladina ob času t1 (0 s) = 0,8 m
h2= gladina ob času t2 (1260 s) = 0,2 m

Slika 6: Dvig gladine po izkopu jaška J-5 29.8.2018 in hidrogeološko spremljanje od
29.8.2018 do 3.9.2018.
Med hidrogeološkim pregledom smo ugotovili, da je obravnavana lokacija iz vseh strani
obkrožena z vodotoki (razen tam, kjer predvidena servisna pot). V južnem delu lokacijo
omejuje urejen mrtev rokav Želimeljščice v katerem se je 3.9.2018 zadrževala voda in
vanj pritekala po urejenem kanalu. Po navedbah investitorja je območje med visokimi
vodami poplavljeno.
E3.4.2 Hidrogeološka analiza
Na območju imamo 5 hidrogeoloških skupin plasti.
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1. skupina plasti; Humus (peščen glinast melj), kmetijska tla trajnega travnika; K ≈ 2x10-4
m/s (srednje prepusten), od površja do globine 0,5 m.
2. skupina plasti; visoko plastična in peščena glina (CH); K ≈ 5x10-9 m/s, od globine 0,5 m
do 1 m
3. skupina plasti; peščen melj s peskom, s šoto in organskim meljem (navadno nizko
plastičen) in meljast pesek do K ≈ 1,9x10-4 m/s od 1 do 2 m
4. skupina plasti; visoko plastične peščene gline in melji (Polžarica); (K ≈ 1x10-9 m/s) od 2
m do10 m
5. skupina plasti; od 10 do 21 m; K ≈ 5x10-4 m/s,
Znaten delež padavin na mestu lokacije se hitro (v do nekaj dneh) po plitvi infiltraciji v
zemljino drenira v bližnje površinske vodotoke. Ta odtok je velik tudi zaradi prisotnosti
druge skupine plasti (visoko plastična in peščena glinam CH) do globine 0,5 do 1,0 m pod
površino. Del padavin pa napaja lokalno visečo podzemno, ki se nahaja predvsem v bolj
peščeni tretji skupini plasti (peščen melj s peskom, s šoto in organskim meljem ML, Pt,
OL) in v splošnem odteka proti vodotokom v smeri gradienta površja oz. se večinoma
napaja iz vodotokov.
Terenske meritve kažejo, da je gladina Ižice in Želimeljščice višja od gladine viseče
podzemne vode v običajnem vodnem stanju ter da je gladina viseče podzemne vode pada
z razdaljo od vodotokov Ižice in Želimeljščice, kar kaže, da se viseča podzemna voda
napaja tudi iz bližnjih vodotokov. V sušnem vodnem stanju pa se viseča podzemna voda
drenira v vodotoke.
Nastanek viseče podzemne vode omogoča četrta skupina plasti – Polžarica (serija visoko
plastičnih in peščenih glin in meljev, CH - MH, CL-ML), ki je slabo prepustna. Nad njo
nastane prej omenjen horizont viseče podzemne vode. Gladina viseče podzemne vode v
zelo sušnem obdobju upade na kontakt med 3. skupino plasti in Polžarico pod globino 2
m. V deževnih obdobjih pa se gladina viseče podzemne vode lahko dvigne do površja.
Če upoštevamo podatke bližnji vrtin (PŽ-8 in PŽ-10) se na globini od 10 do 21 m nahajajo
prodno in gruščno peščeno meljne do prodno peščene plasti, GM-GP (peta skupina
plasti). Te plasti tvorijo zaprt izdaten arteški vodonosnik s koto piezometrične gladine
interpretirano tudi na približni koti 293 m n.m. (podatki interpretacij iz leta 1983) kar je
približno 3,3 m nad sedanjim površjem, med intenzivnimi padavinskimi obdobji se
piezometrična gladina lahko dvigne do kote 295 m, vendar je to zelo okvirna ocena.
Arteški tlaki so večji, ker se obravnavano območje nahaja na relativno nizki nadmorski
višini na sotočju vodotokov.
Okvirna ocena odtoka vode iz ojezeritve
V sušnem vodnem stanju pričakujemo stalno ponikanje vode iz bokov in dna ojezeritve,
če to ne bo izvedeno v zatesnjeni izvedbi.
Pri okvirnem izračunu dotokov skozi boke smo upoštevali:

Q = pretok/odtok vode iz bokov ojezeritve = 0,00143 m3/s
K = koeficient prepustnosti plasti z visečo podzemno vodo = 1,9*10-4 m/s
D = debelina plasti z visečo podzemno vodo = 1 m
B = obseg ojezeritve = 138 m
∆h = razlika piezometrične višine vode gladine (tlaka vode) = 1,5 m
L = dolžina vodnega toka skozi plasti z visečo podzemno vodo = 27,5 m
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Pri okvirnem izračunu dotokov skozi dno, če je v celotnem dnu Polžarica z nekaj
vmesnimi tankimi plastmi, smo upoštevali:

Q = pretok vode iz dna ojezeritve = 0,00015 m3/s, če je po celotnem dnu Polžarica
K = koeficient prepustnosti plasti dna ojezeritve = 1*10-7 m/s (upoštevana varna stran z
nekaj vmesnimi takimi peščenimi plastmi)
A = ploščina dna ojezeritve = 1450 m2
∆h = razlika piezometrične višine vode gladine (tlaka vode) = 3,5 m
L = dolžina vodnega toka skozi dno jezera = 3,5 m
Za preveritev smiselnosti ocen z enačbami smo izvedli 2D statično modeliranje razmer v
sušnem vodnem stanju. Rezultati modeliranja so podobni rezultatom pridobljenih z
enačbami (Slika 7). Poudariti je potrebo, da tako izračuni z enačbami, kot tudi modeliranje
ne vključuje pretoka vode, ki bi bil potreben za zapolnitev vseh por gline, melja in ostalih
plasti, ki bi se zapolnjevale ob višanju gladine vode v ojezeritvi. Prav tako izračuni in
modeliranje temeljijo na enostavnem hidrogeološkem modelu z relativno malo podatki.

Slika 7: Primerjalni izračuna z 2D hidrogeološkim modelom stacionarnega stanja
Hidrogeološki pogoji gradnje
Sedaj viseča podzemna voda večinoma teče skozi tretjo skupino plasti od vodotokov proti
območju bodoče ojezeritve. V sušnih razmerah je smer najverjetneje obrnjena. Če
ojezeritev bočno ne bo zatesnjena bo smer po izgradnji ojezeritve obrnjena večje časovno
obdobje. Zato se bo voda iz ojezeritve izgubljala (ponikala) posebno ob sušnih razmerah v
bližnjih vodotokih. Voda bi v večji meri ponikala skozi boke ojezeritve, v manjši pa skozi
dno. Te izgube smo sicer zelo okvirno podali, vendar jih je v sedanjem obsegu raziskav
nemogoče določiti. Okvirno ocenjujemo, da lahko znašajo do približno reda velikosti 1,5
l/s. Vendar je ta količina morda večja, če so vodotoki v preteklosti npr. po neurjih lokalno
odložili bolj debelozrnate plasti, ki z jaški niso bile zabeležene, bile pa so zabeležene v
360 m oddaljeni vrtini Pž-8/83. Odtok bi se tudi lahko povečal, če bi zaradi nekega
dogodka nastal kanal med ojezeritvijo in vodotoki oz. odvodnim kanalom.
Priporočamo tesnjenje brežin ojezeritve in tesnjenje dna ojezeritve. Glede na sedanji
obseg ne priporočamo le bočnega tesnjenja. Če pa bi se odločilo le za bočno tesnjenje,
naj to sega od površja do globine vsaj 1 m v četrto skupno plasti – Polžarico. Bočno
tesnjenje naj prepreči neposredne bočne tokove podzemne vode iz ojezeritve in tokove, ki
bi obšli tesnitve s krajšim tokom skozi 4. skupino plasti. S tem naj se prepreči bočni odtok
podzemne vode iz ojezeritve skozi peščene prepustnejše plasti 3. skupine plasti v bližnje
vodotoke v sušnem vodnem stanju. Brez dodatnih preiskav ali ponikalnega preizkusa
ojezeritve priporočamo tudi nujno zatesnitev dna ojezeritve, tudi zaradi slabo vezanih zrn

12

Polžarice, ki lahko povzročijo kalnost vode ter potreb po vodi zaradi dodatnih potreb po
vodi za zapolnitev por v glini, melju in drugih plasteh (tudi npr. nasutju). Teh potreb po
vodi obravnavane enačbe in modeliranje ne vključujejo. Negotovo je tudi pojavljanje
nasutja prepustnejših plasti, ki bi večji količini vode iz nepopolnima ojezeritve omogočile
odtok v vodotoke ali podzemlje.
Za zagotavljanje suhe gradbene jame bo vodo potrebno odvajati iz izkopa in sicer
posebno v višjem vodnem stanju in v času padavin. A predvidoma manjšo tudi v običajnih
razmerah, posebno v bližini vodotokov in pri brežinah. Količino odvodnje v višjem vodnem
stanju okoliških vodotokov ocenjujemo na red velikosti 1,5 l/s (brez upoštevanja količine
deževnice, ki bo zaradi prisotnosti glinenih plasti zastajala). Ta količina je enaka količini
ocenjenih izgub v sušnem obdobju, ker bo pretok podoben smer toka pa nasprotna. Voda
se bo v višjem vodnem stanju podzemno pretakala iz vodotokov proti gradbeni jami v
večinoma po 3. skupini plasti.
Hidrogeološka spremljava naj med gradnjo spremlja in analizira hidrogeološke razmere s
poudarkom na kontroli vodotesnosti dna in brežin ojezeritve ter hidrološkem odnosu med
ojezeritvijo, visečo podzemno vodo, vodotoki in odvodnim kanalom.
Ker je po sedanjih podatkih in glede na hidrogeološko analizo med objektom in
vodonosnikom Ljubljanskega barja, približno 8 m slabo prepustnih krovnih plasti
(polžarica) zaradi gradnje in objekta samega na vodonosnik Ljubljanskega barja (ki je v
rabi za pitno vodo) ne pričakujemo nobenih vplivov. Vpliv objekta in gradnje na visečo
podzemno vodo bo majhen in večinoma omejem na bližino do nekaj metrov od objektov.
Prav tako objekt predvidoma ne bo spremenil položaja najvišje ali najnižje gladine viseče
podzemne vode v njegovi neposredni bližini.
Glede na navedbe investitorja, da se načrtuje dotok v ojezeritev približno do 5 l/s vode
(okvirno do 7 ur dnevno), izkustvene meritve evaporacij iz jezer (Finch, Calver. Methods
for the quantification of evaporation from lakes, 2008) nakazujejo, da evaporacija tudi v
poletnih dneh ne predstavlja težave.
Predlogi nadaljnjih del za fazo PZI
V primeru dodatnih zahtev projektantov, priporočamo vsaj dve 12 m globoki geomehanski
vrtini za točno ugotovitev meje med četrto in peto skupino plasti (med Polžarico in
peščeno prodnimi plastmi) in izvedbo vsaj dveh opazovalnih vrtin za visečo podzemno
vodo, globine 3 m, med vodotokom in ojezeritvijo. S tem bo mogoče točneje podati
hidrogeološke razmere viseče podzemne vode in beležiti vplive ojezeritve na visečo
podzemno vodo in viseče podzemne vode na ojezeritev pred, med in po gradnji. Tudi npr.
preverjati tesnitev ojezeritve.

Ljubljana, 19.10.2018

Sestavila:

Vida Šterk, univ.dipl.inž.grad
Matjaž Klasinc, univ.dipl.inž.geol.
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E.4 GEOTEHNIČNI PROJEKT TEMELJENJA
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E.4.1 PLITVO TEMELJENJE
E.4.1.1
MEJNO STANJE NOSILNOSTI
Plitvo temeljenje ocenjujemo na globini 3 m pod površino v visoko plastičnih meljih in
glinah.
V koherentnih zemljinah podajamo projektno nosilnost za najbolj neugodne trdnostne
parametre :
Po Prandtl-u:
pd = ( 2+π) * cm = 55 kN/m2
cm = c/γc = 10,71 kN/m2
c = 15kN/m2
γc = 1.4

E.4.1.2

MEJNO STANJE UPORABNOSTI

Mejno stanje stabilnosti brežin in izvedbe izkopov po MKE je izvedena s programom
PLAXIS 11-2D v pogojih ravninskega deformacijskega stanja. Za zemljine smo upoštevali
»Mohr-Coulombov« model (MC) s fizikalnimi karekteristikami podanimi na strani 7.
Stabilnost vkopnih brežin jezera smo analizirali za primere:
1. Nagib brežine večji od 1:3 do 1:4, viseča podtalnica 0,5 m pod površino, izkop
zemljin do dna jezera.
2. Nagib brežine večji od 1:3 do 1:4 se zaščiti z vgradnjo trorednih lesenih kolov (kol
premera 0,2 m, dolžine 4 m, raster kolov 0,5 m). Nagib brežine med koli je 1:1
varovan z zbitim zaglinjenim gramozom v debelini 60 cm, v računu je upoštevana
podtalnicana nivoju 0,5 m pod površino, ki se v času izkopa črpa in izkop zemljin
ki sega do dna delovnega platoja 0,6 m pod dnom jezera.
3. Izvedba delovnega platoja v debelini 0,6m in z gladino vode v jezeru na projektno
predvideni koti.
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Grafičen prikaz zemljin z Iščico.

Primer 1: Varnost 0,71.
Izkop do dna jezera na koto 288,10mnv, porušitev brežine pri nagibu, ki je večji od 1:3 do
1:4 .
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Primer 2: Varnost 1,1.
Izkop do dna delovnega platoja debeline 0,6 m pod dnom jezera na koti 287,50mnv.
Brežina (na južni strani jezera) je zaščitena z vgradnjo trorednih lesenih kolov (kol
premera 0,2 m, dolžine 4 m, raster kolov 0,5 m). Nagib brežine med koli je 1:1 varovan z
zbitim zaglinjenim gramozom v debelini 60 cm. Brežina na severni strani je izvedena v
nagibu od 1:3 do 1: 4.

Primer 3: Varnost 1,9.
Izdelava delovnega platoja debeline 0,6 m nad dnom jezera na koti 288,10mnv, varnost
1,9. Brežina (na južni strani jezera) je zaščitena z vgradnjo trorednih lesenih kolov (kol
premera 0,2 m, dolžine 4 m, raster kolov 0,5 m). Nagib brežine med koli je 1:1 varovan z
zbitim zaglinjenim gramozom v debelini 60cm. Brežina na severni strani je izvedena v
nagibu od 1:3 do 1: 4. Gladina vode v jezeru je na koti 289,60 mnv.
Komentar k stabilnostnim analizam
Brežine jezera se zaradi viseče podtalnice, ki je v neugodnih vremenskih pogojih 0,5 m
pod površino, bolj prepustnih peščenih in organskih zemljin od globine 0,5 m do 1,0 m pod
povšino ter zelo stisljivih tal v dnu jezera (MH-CH, polžarica) izvedejo v nagibu od 1:3 do
1:4. Vse strmejše brežine je potrebno ščititi z vgradnjo trorednih lesenih kolov (kol
premera 0,2 m, dolžine 4 m, raster kolov 0,5 m). Nagib brežine med koli je 1:1 varovan z
zbitim zaglinjenim gramozom v debelini 60 cm.
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Delovni plato
Za dostop mehanizacije, ki bo vršila izkope zemljin je potrebno pripraviti delovni plato z
naslednjimi zahtevami za kvaliteto materialov in pogojev vgradnje.
Nasip višine do max. 0,6 m se izvaja iz gramoznega materiala. Material naj ustreza
zemljinski klasifikaciji po USCS (GP, GW ali GM). Maksimalna dopustna vsebnost finih
zrn v meljastem gramozu je 15 %.
Izkop humusa, organskih zemljin in zemljin, ki imajo glineni meljni značaj, po USCS
klasifikaciji z značajem gline (CL, CH), melja (ML, MH) ali zaglinjenega proda ali peska
(SC, GC), je potrebno čelno odstranjevati do globine 60 cm pod dnom jezera in na
splanirana ter v ustreznih nagibih vkopnih brežin (1:3 do 1:4) razgrniti ločilni geosintetik netkana geotekstilija z natezno trdnostjo Tmin > 200 kN/m in raztezkom pri porušitvi > 30
%. Sledi čelni zasip s sprotnim utrjevanjem plasti debeline 30 cm s statičnim valjarjem, z
dokazanim globinskim učinkom.
Kontrolo kakovosti nasipnih plasti na planumu platoja z meritvami gostote in vlage z
izotopsko sondo in z meritvami togosti s ploščo z lahko padajočo utežjo (Evd).
Referenčna vrednost za ocenjevanje zahtevane zgoščenosti je modificiran Proctorjev
postopek. Na vseh plasteh do nivoja planuma krone nasipa je zahteva Dpr > 95 % in
zahteva glede togosti površine plasti je Evd > 30 MPa.
Vodotesna zaščita dna in brežine jezera
Dno jezera s povoznim platojem in brežine jezera je potrebno zaščititi z neprepustno
glinastjo plastjo. Priporočamo razgrnitev bentonitne membrane z natezno trdnostjo Tmin >
20 kN/m, koeficientom prepustnosti ≤ 5 x 10-11m/s in strižno trdnostjo izraženo s strižnim
kotom ϕ > 35.
Pred morebitno osušitvijo jezera je potrebno bentonitno membrano zaščititi z gramoznim
nasipom min. debeline 30 cm, ki ustreza zemljinski klasifikaciji po USCS (GP, GW ali
GM). Maksimalna dopustna vsebnost finih zrn v meljastem gramozu je 15 %.
V območju zabitih kolov za kolibe in brvi, priporočamo tesnitev z glinastim nabojem.

E.4.2 GLOBOKO TEMELJENJE
Kolibe, lesene brvi, lesene peš poti bodo temeljene na lesenih kolih. Kole
priporočamo zabiti iz nivoja obstoječega terena pred izvedbo izkopa za jezero.
E.4.2.1

MEJNO STANJE NOSILNOSTI

PROJEKTNA NOSILNOST KOLOV
Projektna nosilnost kolov
Nosilnost kolov je ovrednotena, z upoštevanjem mobilizacije strižne trdnosti zemljine ob
konici pilotov in po plašču pilotov po Mayerhofu, z upoštevanjem EC 7 in delnih faktorjev
po dodatku A.
Nosilnost konice kolov
Nq = q Aq
kjer je:
q........ dopustna specifična obtežba tal v ravnini konice kola
Aq .... površina prereza kopla v ravnini konice
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q = γr Nγr + σd Ks Nqr + cr Ncr
Nosilnost plašča kolov
NP = p x Ap
p........ dopustna specifična obtežba tal po plašču kola
Ap .... površina prereza pilota po plašču kola
p = am + σo Ks tg ϕ r
Nosilnost je računana v seštevku nosilnosti na plašču in na konici z minimalnim vpetjem
minimalno 5*D (D premer kola) v polžarico (MH, CH). Trenje na plašču se koristi kot
pozitivno trenje v nosilnih tleh.

EC7 PROJEKTNI PRISTOP 2, kombinacija A1+M1+R2
V izračunu so upoštevani delni faktorji po dodatku A EC- 7 za parametre zemljn γϕ = 1.0, γc
= 1.0 in γt = 1.1 ter korelacijski faktor ξ4=1.27 za terenske preiskave.
Za učinke neugodnih stalnih vplivov se upošteva fakturiranje z γG = 1.35 in za neugodne
spremenjljive vpilve se upošteva fakturiranje z γQ = 1.5.
Podajamo vertikalno projektno nosilnost lesenih kolov dolžine 7 m, za različne
premere:
N φ 20 = 36 kN
N φ 22 = 40 kN
N φ 25 = 45 kN
Detajli izračuna projektne nosilnosti pilotov so razvidni iz prilog 20-21.

E.4.2.2

MEJNO STANJE UPORABNOSTI

Posedki pilotov
Posedke pilotov smo vrednotili po teoriji elastičnosti (Timoshenko in Goodier):
s = Qs+Qb/(p*L*G/2)+(4*Rb*Gb/(1-ν))
Računska analiza izkazuje (priloga 22) posedke kolov v velikostnem redu :
N φ 20 = 15,1 mm pri obtežbi 36 kN.

E.4.3 ZAKLJUČEK
Na predmetni lokaciji smo v 1.fazi preiskav izvedli 5 sondažnih jaškov za oceno
hidrogeoloških in geotehničnih parametrov površinske cone globine do 3,0 m (po prvotnih
zahtevah hidrotehnikov).
V primeru dodatnih zahtev o hidrogeoloških in geotehničnih parametrih temeljnih tal, bi v
2.fazi raziskav izvedli dve sondažni vrtini globine 12m na lokaciji brvi čez Iščico in na
lokaciji kolib ter dva plitva piezometra, ki bi koristila monitoringu zgornje viseče podtalnice
pred, med in po gradnji.
V tem hidrogeološkem in geotehničnem poročilu podajamo sestavo temeljnih tal in fizikalne
karakteristike tal tipičnih plasti na podlagi izvedenih sondažnih jaškov in podatkov iz bližnjih
geotehničnih in hidrogeoloških raziskovalnih vrtin. V geotehničnem projektu podajamo
predlog temeljenja globokega temeljenja, na lesenih kolih analiziran na podlagi projektnih
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podatkov faze IDZ, ki ga je potrebno ponovno preveriti ob znanih konkretnih projektnih
podatkih.
V zaključku bi poudarili naslednje:

•
•

•
•
•
•

•

Kolibe, lesene brvi, lesene peš poti bodo temeljene na lesenih kolih. Kole
priporočamo zabiti iz nivoja obstoječega terena pred izvedbo izkopa za
jezero.

Brežine jezera se zaradi viseče podtalnice, ki je v neugodnih vremenskih pogojih 0,5
m pod površino, bolj prepustnih peščenih in organskih zemljin od globine 0,5 m do
1,0 m pod površino ter zelo stisljivih tal v dnu jezera (MH-CH, polžarica) izvedejo v
nagibu od 1:3 do 1:4. Vse strmejše brežine je potrebno ščititi z vgradnjo trorednih
lesenih kolov (kol premera 0,2 m, dolžine 4 m, raster kolov 0,5 m). Nagib brežine
med koli je 1:1 varovan z zbitim zaglinjenim gramozom v debelini 60 cm.
Za dostop mehanizacije, ki bo vršila izkope zemljin je potrebno pripraviti delovni
plato iz gramoznega materiala vgrajenega na geotekstil, s čelnim izkopavanjem
zemljin in takojšnjim zasipom z utrjevanjem.
Dno jezera s povoznim platojem in brežine jezera je potrebno zaščititi z
neprepustno glinastjo plastjo, priporočamo bentonitno membrano, v območju zabitih
kolov pa glinasti naboj.
Kole pod kolibami predlagamo v dispoziciji izven oboda kolib, tako, da se v primeru
strohnjenja ob nihanju vode v jezeru lahko zamenjajo.
Hidrogeološka spremljava naj med gradnjo spremlja in analizira hidrogeološke
razmere s poudarkom na kontroli vodotesnosti dna in brežin ojezeritve ter
hidrološkem odnosu med ojezeritvijo, visečo podzemno vodo, vodotoki in odvodnim
kanalom.
Ker je po sedanjih podatkih in glede na hidrogeološko analizo med objektom in
vodonosnikom Ljubljanskega barja, približno 8 m slabo prepustnih krovnih plasti
(polžarica) zaradi gradnje in objekta samega na vodonosnik Ljubljanskega barja (ki
je v rabi za pitno vodo) ne pričakujemo nobenih vplivov. Vpliv objekta in gradnje na
visečo podzemno vodo bo majhen in večinoma omejem na bližino do nekaj metrov
od objektov. Prav tako objekt predvidoma ne bo spremenil položaja najvišje ali
najnižje gladine viseče podzemne vode v njegovi neposredni bližini.

Ljubljana, 19.10.2018

Sestavila:

Vida Šterk, univ.dipl.inž.grad
Matjaž Klasinc, univ.dipl.inž.geol.
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E.5 PRILOGE
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