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 E - 1 SITUACIJA – Nova kabelska kanalizacija ter kablovod – M 1:500 (A3/2)  

 E - 2 POGLED NN POLJA TP TER TLORIS TP – M / (A3/1)  

 E - 3 SHEMA NE3 +MO – M / (A3/1)  

 E - 4 SHEMA RG 00 – M / (A3/1)  

 E - 5 Tloris pritličja – Trase kablov v objektu – M / (A3/2)  

 E - 6 SHEMA OBSTOJEČI RG – M / (A4/3)  

 E - 7 NAVODILA ZA POLAGANJE IN KRIŽANJE KABLOV – M / (A3/1)  

 
  

                                                      
1 Izjava odgovornega projektanta ni priložena. 
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4.5 TEHNIČNO POROČILO 

 

4.5.1 Tehnični opis 

 

4.5.1.1 Splošno 

Za obravnavan objekt DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE, Ob Grosupeljščici 28, 1290 
Grosuplje (na parc.št. 636/6 k.o. 1783 GROSUPLJE-NASELJE) je zaradi povečanja električne 
moči potrebno spremeniti priključno mesto, hkrati se predvidi tudi prestavilo obstoječih 
meritev v Transformatorsko postajo TP JEROVA VAS (parc.št. 633/14 k.o. 1783 GROSUPLJE-
NASELJE). 
 
Osnova za projektiranje so gradbene osnove, lokacijska dokumentacija, soglasje za 
priključitev št. 1121111-O lokalnega pogodbenega izvajalca SODO d.o.o. na območju naselja 
Grosuplje – Elektro Ljubljana d.d. (DE Ljubljana okolica). 
 

4.5.1.2 Predmet obdelave načrta 

Povečanje priključne moči je potrebno zaradi ukrepov energetske sanacije objekta, ki 
predvidevajo spremembo vira ogrevanja – toplotna črpalka. Za potrebe nove toplotne črpalke 
je potrebno povečanje za 130kW. Skladno z predhodno navedenim je izdelan projekt, ki 
obravnava povečanje priključne moči iz 198kW na 330kW (tokovni omejevalniki 1x3x500A) na 
obstoječem merilnem mestu št. 3013277 in spremembo tehničnih pogojev NN priključka 
(prestavilo obstoječega merilnega mesta v PMO na fasadi objekta v transformatorsko postajo), 
katerega se umesti v odjemno skupino NN zbiralke v TP. 
 
Za potrebe priključnega mesta ter merilne omare se izdela novo merilno varovalno omaro NE3 
v transformatorski postaji. Nova merilno varovalna omar NE3 bo v skupni kovinski omari 
dimenzij 1850x400x450mm (tipski NN stikalni blok kot npr. IMP TEN-TELEKOM), ki se postavi 
ob obstoječe glavno NN omaro NE1. Nova merilno varovalna omara NE3 se priključi na 
obstoječe NN zbiralnice (dimenzij Cu 50x10mm). Obstoječe zbiralnice (L1, L2, L3 ter PEN) se 
podaljšajo v novo merilno varovalno omaro NE3 z zbiralnicami Cu 50x10mm – predvideva se 
podaljšanje ca. 40cm – zbiralnice se pritrdijo na podporne izolatorje na montažni plošči nove 
omare NE3. Nova merilno varovalna omara NE3 je predvidena le za izvod do objekta DSO 
Grosuplje in ima dva ločena dela: 

- VAROVALNI DEL (PRIKLJUČNO MESTO NOVEGA ODVODA) - bo nameščeno glavno 
stikalo z tokovnim omejevalnikom 1x 3x500A, novimi tokovni transformatorji (r. 0,5 za 
vgradnjo v omrežje nazivne napetosti 230/400V s prestavnim razmerjem 500/5A) ter 
prenapetostno zaščito.  

- MERILNI DEL - bo vseboval obstoječo merilno garnituro s komunikatorjem ter merilno 
sponko, ki se prestavi iz obstoječega PMO na fasadi objekta DSO Grosuplje. 

 
Do objekta se položi nov kablovod, ki se priključi v novo glavno omaro RG 00, iz katere se bo 
napajal obstoječi glavni razdelilnik RG. 
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Iz obstoječe PMO omare na fasadi objekta DSO Grosuplje se odstrani le varovalna in merilna 
oprema obstoječega priključka DSO Grosuplje, vključno z vodniki do obstoječega 
razdelilnika RG pri recepciji v objektu. Ostala oprema in priključki ostanejo nespremenjeni. 
 

4.5.1.3 NN razvod električne energije 

 

4.5.1.3.1 Priključno mesto na NNO 

Nov priklop lastnega NN izvoda za DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE se izdela na 
zbiralkah tokovnih transformatorjev v novi merilno varovalni omari NE3. 
 
Način izvedbe je podan v priloženih načrtih! 
 

4.5.1.3.2 Napajanje in meritve 

Meritve novega lastnega NN izvoda do DOMA STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE bodo 
izvedene v ločenem predeljenem prostoru (merilni del) v merilno varovalni omari NE3. 
 
Ostali podatki o novem merilno/odjemnem mestu: 

• Predvidena odjemna moč novega odjemnega mesta je 1x330kW, kar predvideva 
tokovne omejevalnike – 1x 3x500A. 

• Distribucijski sistem omogoča v točki priključitve TN sistem zaščite. 

• Priklop objekta DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE na NNO – nova omara NE3 z novimi 
tokovnim omejevalnikom – stikalo 500A(3x230V/400V, 50Hz). 

• PRESTAVIJO SE OBSTOJEČE MERILNE NAPRAVE (locirane v obstoječi PMO na fasadi 
objekta DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE) v novo merilno varovalno omaro NE3: 

o Pol indirektna trifazni dvosmerni števec s 15-minutno registracijo energije r.1 
(IEC) ali B (MID) in jalove energije r.2, (3x230/400V, 5A) ter komunikacijskim 
vmesnikom – za odjemalce in proizvajalce,  

o merilna garnitura, merilna spončna garnitura ter 

• Vgradnja novih tokovni-merilni transformatorji r.0,5 za vgradnjo v omrežje nazivne 
napetosti 230/400V s prestavnim razmerjem 500/5A. 

 
Novo odjemno/merilno mesto bo nameščeno skladno s prikazano lokacijo situacijski shemi. 
 
Tabela 1: Podatki o novem merilno/odjemnem mestu 

Merilno mesto po 

EES: 

Predvidena 

priključna moč 

novega 

odjemnega 

mesta: 

Predvidena 

odjemna 

varovalka 

novega 

odjemnega 

mesta: 

Opomba: 

3013277 1x 330kW 1x 3x500A 

Lociran v Transformatorska postaja TP JEROVA VAS 

20/0,4 G-155 (parc.št. 633/14 k.o. 1783 

GROSUPLJE-NASELJE). 
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4.5.1.3.4 Nov glavni razdelilnik RG00 

Za potrebe razvoda se izdela nov glavni razdelilnik RG 00, ki se postavi na lokacijo ob razdelilnik 
RK v hodniki pri dvigalu v novem prizidku objekta DSO Grosuplje. 
 
Nov razdelilnik RG bo služil za razvod do obstoječega razdelilnika RG ter izvod za novo toplotno 
črpalko. Ostali razvod ostane nespremenjen. 
 
Nov razdelilnik RG je kovinska prostostoječa omara dimenzij 2000x800x400mm s podstavkom. 
V omaro se vgradi glavno bremensko stikalo z izklopno tuljavo In=630A - nastavitev 450A ter 
odvodna vertikalna podnožja za potrebe izvoda do obstoječega RG (1x 3x315A) ter izvod do 
nove toplotne črpalke (1x 3x200A). 
 

4.5.1.4 Polaganje dovodnih kablov in križanja 

 

4.5.1.4.1 Splošno2 

Najprej se izvede zakoličba in pregled obstoječe elektroenergetske, komunalne in 
telekomunikacijske infrastrukture, kot tudi zagotovitev nadzora med gradnjo s strani 
upravljavcev ter vzdrževalcev posamezne infrastrukture: 

- Energetska infrastruktura srednjenapetostnih in nizkonapetostnih kablovodov na 
predmetnem območju - lokalnim pogodbeni izvajalec SODO d.o.o. na območju  
Grosuplja – Elektro Ljubljana d.d. (Distribucijska enota Ivančna Gorica - Nadzorništvo 
Grosuplje). Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je možno opravljati samo 
pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Ljubljana, d.d. Vsi izkopi v bližini 
električnih vodov in naprav so dovoljeni samo ročni in pod strokovnim nadzorom 
predstavnika Elektro Ljubljana, d.d. Prav tako pa je potrebno vsa dela v bližini 
električnih vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s 
strani pooblaščenega predstavnika Elektro Ljubljana, d.d. 

- Komunalna infrastruktura v Občini Grosuplje - lokalni upravljavec ter vzdrževalec Javno 
komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. Vsa dela v bližini komunalnih vodov in naprav je 
možno opravljati samo pod strokovnim nadzorom predstavnika JKP Grosuplje d.o.o. 
Vsi izkopi v bližini komunalnih vodov in naprav so dovoljeni samo ročni in pod 
strokovnim nadzorom predstavnika JKP Grosuplje d.o.o. Prav tako pa je potrebno 
vsa dela v bližini komunalnih vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa 
mora biti parafiran s strani pooblaščenega predstavnika JKP Grosuplje d.o.o. 

- Telekomunikacijska infrastruktura – lokalni izvajalec – Telekom Slovenije d.d. Vsa dela 
v bližini telekomunikacijskih vodov in naprav je možno opravljati samo pod 
strokovnim nadzorom predstavnika Telekom Slovenije d.d. Vsi izkopi v bližini 
telekomunikacijskih vodov in naprav so dovoljeni samo ročni in pod strokovnim 
nadzorom predstavnika Telekom Slovenije d.d. Prav tako pa je potrebno vsa dela v 
bližini telekomunikacijskih vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora 
biti parafiran s strani pooblaščenega predstavnika Telekom Slovenije d.d. 

 

                                                      
2 Obravnava – izbiro in kontrolo kabla, polaganje kabla, mehanska zaščita in križanje z obstoječo komunalno 
infrastrukturo. 
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4.5.1.4.2 Zemeljska kanalizacija in polaganje kablov 

Za izvedbo priklopa novega dovodnega kablovoda za potrebe obstoječega objekta DOM 
STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE je potrebno zgraditi novo kabelsko kanalizacijo. Kabelska 
kanalizacija se izdela od predmetne transformatorske postaje do uvoda v objekt v pralnici ter 
po objektu do novega razdelilnika RG 00 v hodniku pri obstoječem razdelilniki RK. Na novi 
kabelski kanalizaciji se izdelajo trije jaški na medsebojni razdalji 6-45m. 
Za napajanje se na podlagi podane konične moči in standardnih prerezov kablov v ta namen 
uporabi kabel 2x NAYY (SM) 4x185mm2, položen v kabelsko kanalizacijo, kateri tokovno in 
termično popolnoma ustreza. 
 
Za napajanje objekta se izvede kabelsko kanalizacijo z 2x stigmaflex cevjo PE cev dvoslojna 
160mm (obe cevi položeni vzporedno v pred pripravljen jarek za kabelsko kanalizacijo širine 
0,4m in globine 0,8m. Z dna jarka je potrebno odstraniti vse ostre predmete, ki bi lahko 
poškodovale cev ali posredno kabel. Cev se položi na 10cm plast presajane/drobno zrnate 
zemlje ter prekrije z enako plastjo iste. Dokončno se cevna kanalizacija s kablom zasuje z 
zemljo iz izkopa v slojih po 0,2m. Pri zasipanju je potrebno položiti PVC opozorilni trak z 
napisom »POZOR ENERGETSKI KABEL«. Opozorilni trak se položi 0,4m nad cevni kanalizacijo 
in kablom oz. 0,3m pod nivojem površine kabelskega jarka. Pri polaganju cevi je potrebno 
paziti na minimalni polmer krivljenja kablov – v nadaljevanju upoštevan podatek proizvajalca 
za izbrani kabel v izračunih. 
 
Ne priporoča se polaganje kabla pri temperaturi nižji od +5°C. V kolikor se kabel polaga pri 
nižjih temperaturah, ga je potrebno predhodno segreti na en izmed predpisanih načinov 
(tipizacija el. Energetskih kablov za napetosti 1kV, 10kV, 20kV – DES 1981). Upoštevati 
minimalni polmer kriljenja v nadaljevanju so upoštevani podatki proizvajalca kablov TIM 
Kabel: 

- Za napajalni kabel od transformatorske postaje do novega glavnega razdelilnika RG 00 
sta predvidena dva kabla NAYY (SM) 4x185mm2, katerih polmer krivljenja 12 x D = 
708mm. 

 
Vzdolž celotne trase kabelske kanalizacije se položi tudi valjanec RH1 (Rf) 30x3,5mm, na 
katerega se izvede povezava do ozemljitvene sponke v RG 00 ter GIP v objektu, skratka z vsemi 
kovinskimi deli obravnavane instalacije, ki normalno niso pod napetostjo. 
 

4.5.1.4.3 Križanja 

Križanja se izvedejo skladno s pogoji soglasij upravljalcev komunalne, energetske in 
komunikacijske infrastrukture, ki poteka na obravnavanem območju ter »Navodil za izbiro, 
polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV« - 
Elektroinštitut »Milan Vidmar«, referat št. 1260. 
 
Pri križanjih na trasi predvidenih kablovodov je potrebno pred pričetkom del zakoličiti vse 
obstoječe komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture! Navodila s prikazom za 
polaganje kablov, križanje ter priklop opreme infrastrukture javne razsvetljave so podana v 
risbah »Navodila za polaganje in križanje kablov z vodi ostalih infrastruktur«. 
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4.5.1.4.3.1 Križanje nizkonapetostnih in strednjenapetostnih kablov 

Križanje energetskih nizkonapetostnih ion srednjenapetostnih vodov izvajamo na navpični 
oddaljenosti 0,5m (0,3m za medsebojno križanje nizkonapetostnih vodov). Kot križanja mora 
biti praviloma 90°, ne sme pa biti manjši od 45°. Če navedenih oddaljenosti ne dosegamo, se 
energetski kabli na mestu križanja položijo v cev iz dobro prevodnega materiala, 
srednjenapetostni kabel pa v cev iz slabo prevodnega materiala. V tem primeru medsebojna 
navpična oddaljenost ne sme biti manjša od 0,3m. 
 
Pri približevanju elektroenergetskega nizkonapetostnega in srednjenapetostnega voda se 
zahteva oddaljenosti med elektroenergetskimi kablovodi za nazivne napetosti do 20kV 1,0m 
(oz. 0,5m za paralelni potek nizkonapetostnih kablovodov). Če navedene oddaljenosti ni 
mogoče zagotoviti je potrebno na kritičnih mestih energetske nizkonapetostne kable položiti 
v železne cevi, energetske srednjenapetostne pa v betonske ali plastične cevi. Vendar tudi v 
tem primeru ne sme biti vodoravna oddaljenost manjša od 0,3m. Pred pričetkom del je 
potrebno določiti mikrolokacije križanj, zemeljska dela v neposredni bližini, se lahko izvajajo 
le ročno in pod nadzorom upravljalcev le teh. 
 

4.5.1.4.3.2 Križanje cest 

Križanje lokalne ceste oz. cestne površine ter površine pešpoti se izvedejo s podbojem. Podboji 
pod površinami cest in pešpoti izvedejo z umestitvijo dveh cevi fi 160mm. Pred začetkom je 
potrebno območje delovišča zaščititi z zaščitnimi preprekami ter prometno signalizacijo, ki jo 
postavi upravljavec lokalnih cest, po naročilu izvajalcev del. 
Po končanih podbojih pod cestnih površinah in pod pešpoti je potrebno asfaltirane površine 
ter utrjene bankine urediti v prvotno stanje. 
 

4.5.1.4.3.3 Križanje TK voda 

Križanje energetskih vodov in TK vodov izvajamo na navpični oddaljenosti 0,5m. Kot križanja 
mora biti praviloma 90°, ne sme pa biti manjši od 45°. Če navedenih oddaljenosti ne 
dosegamo, se energetski kabli na mestu križanja položijo v cev iz dobro prevodnega materiala, 
telekomunikacijski kabel pa v cev iz slabo prevodnega materiala. V tem primeru medsebojna 
navpična oddaljenost ne sme biti manjša od 0,3m. 
 
Pri približevanju elektroenergetskega kablovoda in TK voda se zahteva oddaljenosti med 
telefonskimi in elektroenergetskimi kablovodi za nazivne napetosti do 20kV 1,0m. Če 
navedene oddaljenosti ni mogoče zagotoviti je potrebno na kritičnih mestih energetske kable 
položiti v železne cevi, telekomunikacijske pa v betonske ali plastične cevi. Vendar tudi v tem 
primeru ne sme biti vodoravna oddaljenost manjša od 0,3m. Pred pričetkom del je potrebno 
določiti mikrolokacije križanj, zemeljska dela v neposredni bližini, se lahko izvajajo le ročno in 
pod nadzorom upravljalcev le teh. 
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4.5.1.4.3.5 Križanje vodovoda 

Križanje energetskih kablov z vodovodom mora biti izvedeno na minimalni navpični 
oddaljenosti 0,5m za magistralne cevovode ter 0,3m za priključne cevovode. V kolikor teh 
razdalj ne dosegamo je potrebno energetske kable položiti v obbetonirane zaščitne cevi  
fi 110mm. Dolžina zaščitnih cevi je minimalno 1,5m na vsako stran od osi križanja. Polaganje 
kablov skozi, nad ali ob vodovodnih ventilskih komorah in hidrantih ni dovoljeno. V tem 
primeru mora biti minimalna razdalja 1,5m. Minimalna medsebojna razdalja približevanja 
energetskega kabla in cevi vodovoda mora biti 1,5m. Pred pričetkom del je potrebno določiti 
mikrolokacije križanj, zemeljska dela v neposredni bližini, se lahko izvajajo le ročno in pod 
nadzorom upravljalca. 
 

4.5.1.4.3.6 Križanje kanalizacije 

Na mestu križanja energetskega kabla in kanalizacije se kabli položijo nad in pod cevovodom 
kanalizacije. Kabel se položi v zaščitne cevi, kateri dolžina je minimalno 1,5m na vsako stran os 
osi križanja. Oddaljenosti od temena kanalizacijskega profila je minimalno 0,3m. Zaščitne cevi 
se obbetonirajo z 0,1m debelo plastjo betona MB 15. Za zaščito kabla se uporabi PVC cevi  
fi 110mm. Minimalni vodoravni razmak pri paralelnem polaganju energetskega kabla in 
manjših kanalizacijskih cevi ali hišnih priključkov je 0,5m, za cevovode enakega ali večjega 
profila od  fi 0,6/0,9m pa 1,5m. Razmak se meri med najbližjim zunanjimi robovi inštalacij. 
Pred pričetkom del je potrebno določiti mikrolokacije križanj, zemeljska dela v neposredni 
bližini komunalnih vodov, se lahko izvajajo le ročno in pod nadzorom lastnika (upravljalca) le 
teh. 
 

4.5.1.5 Polaganje razvodnih kablov do obstoječega RG ter novih porabnikov 

Električna energija se porazdeli za obstoječe potrebe gradbenih instalacij in male moči, ki so 
napajane iz obstoječega RG. Razdelitev bo izvedena s pomočjo NN razdelilnika RG, lociranega 
v prostoru/pisarna 7. v pritličju. Razdelilnik RG ostane obstoječ – izvede se le priklop novega 
kablovoda 4x FG16OR16 1x150mm2, v dolžini 68m, ki se položi na obstoječe in nove kabelske 
trase! Izračun internih kablov je podan v točki »Izračuni«. 
 
Nove kabelske trase se položijo v sekundarni strop na lokaciji od vhodnih vrat v servisne 
prostore do razdelilnika v prostoru 7. nove trase PK200 se montirajo na konzole. 
 

4.5.1.5.1 Ozemljitve 

Vsi kovinski deli električnih naprav, ki v normalnem obratovanju niso pod napetostjo, naj se 
povežejo na ozemljilo. Povezave na kovinske dele se izvedejo z valjancem RH1 (Rf) 30x3,5mm 
ali bakrenim vodnikom H07V-K 1x6mm2. Spojna mesta se zvarijo ali vijačijo z vijaki M8 na 
kovinsko maso. Spoji se s primernim premazom zavarujejo pred korozijo. Zaradi nevarne 
napetosti dotika naj bodo vsi kovinski deli, ki v normalnem obratovalnem stanju niso pod 
napetostjo, medsebojno povezani in ozemljeni. Sem sodijo vsi kovinski nosilci (konzole, loki), 
drogovi, vratca drogov, ter drugi kovinski deli. 
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4.5.2 Zaščitni ukrepi – zaščita pred električnim udarom 

SIST HD 60364-4-41, oktober 2007 (IEC 60364-4-41:2005, spremenjen), določa bistvene 
zahteve za zaščito ljudi in živali pred električnim udarom, vključno z osnovno zaščito (zaščito 
pred neposrednim dotikom) in zaščito ob okvari (zaščito pri posrednem dotiku). 
 

4.5.2.1 Osnovna zaščita – zaščita pred neposrednim dotikom 

Izvedena je z izoliranjem prevodnih delov in s pregradami ali okrovi, ki preprečujejo dotik z 
deli pod napetostjo, odstraniti pa jih je možno le z orodjem SIST HD 60364-4-41.2, oktober 
2007 (Dodatek A in dodatek B). 
 

4.5.2.2 Zaščita ob okvari – zaščita pred posrednim dotikom 

Predviden je sistem TN s samodejnim odklopom z napravo na prevelik tok  
SIST IEC 60364-4-43, junij 2009 (Zaščitni ukrepi – Zaščita pred nadtoki). 
 
Izpostavljeni prevodni deli instalacij morajo biti povezani z ozemljeno točko sistema z 
zaščitnim vodnikom. 
 
Karakteristike zaščitne naprave in impedanca tokokroga mora biti izbrana tako, da je izpolnjen 
pogoj SIST HD 60364-4-41, oktober 2007 (IEC 60364-4-41:2005, spremenjen): 
 
𝐙𝐒 ∙ 𝐈𝐚 < 𝐔𝟎 
 
ZS impedanca zanke okvare (sestavljena je iz impedance vira, linijskega vodnika do mesta okvare in 

zaščitnega vodnika med mestom okvare in virom[Ω] 
Ia tok, ki povzroči samodejni izklop odklopne naprave v času, ki je podan v točkah 411.3.2.2 ali 411.3.2.3. 

Če se uporablja zaščitna naprava na diferenčni tok (RCD), je ta tok diferenčni tok, ki povzroči odklop v 
času, podanem v točkah 411.3.2.2 ali 411.3.2.3. [A] 

U0 nazivna napetost, izmenična ali enosmerna, med linijskim vodnikom in zemljo [V] 

 

4.5.2.2.1 Obratovalna ozemljitev 

Za potrebe ozemljitve odvodnikov prenapetosti v omari RG 00, je potrebno doseči ponikalno 
upornost ozemljila manjšo od 5Ω. Ploščati vodnik iz nerjavečega jekla RH1 30x3,5mm se položi 
v jarku skupaj s predvidenim kablom, kjer se polaga ob steni izkopa v minimalni globini 0,5 m.  
 
Za izvedbo ozemljitvene upornosti ≤5Ω pri ocenjeni specifični upornosti tal 150 Ωm je 
potrebno položiti >90m valjanca RH1 (Rf) 30x3,5mm v treh pramenih pod kotom, ki ni manjši 
od 60°. Ozemljitveno upornost je potrebno po izvedbi izmeriti in izboljšati v kolikor ne bo 
ustrezala zahtevanim vrednostim. 
 

Pri ocenitvi specifične upornosti tal 150 m in položenem valjancu v dolžini 60m ter 2 krakoma 
od TP proti objektu DSO GROSUPLJE v dolžini 15-30m (SKUPAJ 100 m) bo ponikalna upornost 
znašala: 

𝐑 =
𝛒

𝛑 ∙ 𝐥
∙ 𝐈𝐧

𝟐 ∙ 𝐥

𝐝
=

𝟏𝟓𝟎

𝛑 ∙ 𝟏𝟎𝟎
∙ 𝐈𝐧

𝟐 ∙ 𝟏𝟎𝟎

𝟎, 𝟎𝟏𝟓
= 𝟒, 𝟓 𝛀 
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Po položitvi ozemljitev je potrebno izmeriti skupno ozemljitveno upornost celotnega sistema 
in izdelati ustrezno poročilo. 
 
kjer so: 

l dolžina pocinkanega valjanca [m] 

ρ specifična upornost tal (ocenjena na 150 Ωm) 

d računski polmer pocinkanega valjanca [m] 

 

4.5.2.3 Zaščitni ukrep – zaščita pred nadtoki 

SIST HD 60364-4-43, junij 2009 opisuje kako so vodniki pod napetostjo zaščiteni z eno ali več 
napravami za samodejni odklop napajanja v primeru preobremenitve (točka 433) in kratkega 
stika (točka 434(, razen v primerih, kjer je nadtok omejen skladno s točko 436 ali kjer so 
izpolnjeni pogoji opisani v točkah 433.3 (opustitev naprav za zaščito pri preobremenitvi) ali 
434.3 (opustitev naprav za kratkostično zaščito). V standardu je opisana tudi kombinacija 
preobremenitvene in kratkostične zaščite (točka 435). 
 
Predvidena je zaščita vseh tokokrogov pred kratkim stikom in preobremenitvijo. Izvedena je z 
inštalacijskimi odklopniki, kot je razvidno iz enopolnega načrta. Zaščitne naprave, ki 
zagotavljajo preobremenitveno in kratkostično zaščito morajo biti sposobne izklopiti in pri 
odklopnikih vklopiti vsak nadtok do vključno pričakovanega kratkostičnega toka na točki, kjer 
je naprava nameščena.  
 
Take naprave so lahko: 
 

• odklopniki s preobremenitvenim in kratkostičnim proženjem, 

• odklopniki, kombinirani z varovalkami, 

• varovalke s karakteristikami gG. 
 
Izpolnjen mora biti pogoj: 
 

√𝒕 = 𝒌 ∙
𝑺

𝑰
  IEC 60364-4-43 (točka 434.5.2) 

 
kjer so: 

t trajanje kratkega stika [s] 

S presek [mm2] 

I efektivni kratkostični tok [A] 

k faktor, ki je odvisen od specifične upornosti, temperaturnega koeficienta in toplotne 

kapacitete materiala vodnik ter ustrezne začetne in končne temperature. Za skupno 

izolacijo vodnikov je vrednost k za linijske vodnike prikazana v preglednici 43A  

(točka 434.5.2). 
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4.5.3 Tehnični izračuni in dimenzioniranje 

 

4.5.3.1 NIZKONAPETOSTNO ELEKTRIČNO OMREŽJE 

Projektiran kablovod 0,4kV se bo priključil v transformatorski postaji TP JEROVA VAS v novi NN 
merilno varovalni omari NE3, ki se na obstoječe NN zbiralnice priključi v obstoječi NN varovalni 
omari NE1. Za potrebe priklopa nove NN merilno varovalne omare NE se podaljšajo obstoječe 
zbiralnice iz NN omare NE1 – dimenzije zbiralnic (L1, L2, L3, PEN) 50x10mm (Cu). 
 

Nova NN 

merilno 

varovalna 

omara 

NE3 

 

   

Glavni 

razdelilnik 

RG 00 v hodniku 

pri omari RK v 

objektu 

DSO GROSUPLJE 

   

   

2x NAYY (SM) 4x185mm2 

92m 

(trasa kab. kanalizacije v zemlji je 61m) 

    

 
Skupna dolžina trase je 61m. Zaradi priklopa kabla v novem priključnem mestu v omari NE3 in 
uvedbe kabla v novo omaro RG 00 potrebujemo ca. 2x 92m kabla NAYY (SM) 4x185mm2 
(skupna dolžina dveh paralelnih kablov 2x92m=184m). 
 

4.5.3.1.1 Padec napetosti 

Padec napetosti za povezavo od priključnega mesta NE3 do nove omare RG 00: 
 
Odjemna moč Podj = 330 kW 

Faktor istočasnosti fi = 0,85  
Obratovalna moč - konična moč Pk = 280,50 kW 

Faktor delavnosti cosϕ = 0,95  
Število odjemov n = 1 odj. 

Dolžina kablovoda l = 0,092 km 

Presek kabla (skupni presek 2x240mm2) A = 370 (2x185) mm2 

 

∆𝐔𝐓𝐏−𝐑𝐆 =
𝟏𝟎𝟎 ∙ ∑ 𝐏 ∙ 𝐥

𝛄 ∙ 𝐀 ∙ 𝐔𝐟
𝟐 = 𝟐, 𝟓𝟔% < 𝟓% 
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4.5.3.1.2 Kontrola pregoretja varovalk izvoda energetskega kabla in varovanje 

 
Obratovalna moč - konična moč Pk = 280,50 kW 

Faktor delavnosti cosϕ = 0,95  
 
Presek in dolžina voda: 
 
Kabel iz zbiralnic TP do glavnega razdelilnika RG 

Tip kabla Dolžina kabla [km] r [Ω/km] R [Ω] x [Ω/km] X [Ω] 

01 NAYY-J 4x185mm2 0,092 0,164 0,015 0,072 0,007 

02 NAYY-J 4x185mm2 0,092 0,164 0,015 0,072 0,007 

SKUPAJ 0,092  0,030  0,014 

 
Impedanca vodov: 

𝐙𝐕𝐎𝐃𝐀(𝐓𝐏−𝐑𝐆) = √𝐑𝟐 + 𝐗𝟐 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟑𝛀 

 
Impedanca NN omrežja na priključnem mestu: 

𝐙𝐍𝐍𝐎 = 𝟎, 𝟎𝟓𝛀 
 
Impedanca zanke: 

𝐙𝐑𝐆 = 𝐙𝐕𝐎𝐃𝐀 + 𝐙𝐍𝐍𝐎 = 𝟎, 𝟎𝟖𝟑𝛀 
 
Varovanje izvoda: 
𝐏𝐤𝐨𝐧 = 𝐏𝐢𝐧𝐬𝐭 ∙ 𝐟𝐢 = 𝟑𝟑𝟎 𝐤𝐖 ∙ 𝟎, 𝟖𝟓 = 𝟐𝟖𝟎, 𝟓𝐤𝐖 
 

𝐈𝐤𝐨𝐧 =
𝐏𝐤

√𝟑 ∙ 𝐔 ∙ 𝐜𝐨𝐬𝛗
= 𝟒𝟐𝟔, 𝟐𝐀 

 
kjer so: 

Pkon konična moč [kW] 

Pinst Inštalirana moč [kW] 

fi faktor istočasnosti (upoštevan fi = 0,6) 

Ikon konični tok [A]. 

cosφ  faktor delavnosti (upoštevan 0,95) 

 
V novo NN polje v TP se vgradi bremensko stikalo z nastavitvijo 500A – oba kabla preneseta 
skupaj 626A (2x313A) glede na podatke proizvajalca TIM Kabel oz. z upoštevanimi faktorji 
polaganja… 565A. 
 
Kratkostični tok na koncu izvoda: 

𝐈𝐤 =
𝟏, 𝟏 ∙ 𝐔𝐟

√𝟑 ∙ 𝐙𝐑𝐆

= 𝟑, 𝟎𝟔 𝐤𝐀 → 𝐈𝐢𝐳 < 𝐈𝐤 → 𝟓𝟎𝟎𝐀 < 𝟑𝟎𝟔𝟐𝐀 

 
V NE3 bo vgrajeno stikalo ABB - T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3P F F (s prigrajenim termičnim 
zaščitnim sklopom PR221DS – z območjem nastavitve od 0,4 - 1 x In) z nastavitvijo toka 500A 
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(0,79 x In) za varovanje kabla NAYY 4x185mm2 – stikalo mora izklopiti v predpisanem 
izklopilnem času Tizk = 5 s biti zadoščeno pogoju neenačbe: Iiz < Ik. 
 
 
Izvedena je z varovalkami, ki so sposobne odklopiti vsak preobremenitveni tok, ki teče v 
vodnikih, preden ta povzroči segretek, škodljiv za izolacijo, spoje, ipd. delovna karakteristika 
varovalke (zaščitne naprave) mora izpolniti sledeča dva pogoja SIST IEC 60364-4-43  
(točka 433.1): 
 
1. pogoj: 
 
𝐈𝐛 < 𝐈𝐧 < 𝐈𝐳 → 𝟒𝟓𝟏 𝐀 < 𝟓𝟎𝟎, 𝟎 𝐀 < 𝟓𝟔𝟓𝐀 
 
2. pogoj: 
 
𝐈𝟐 < 𝟏, 𝟒𝟓 ∙ 𝐈𝐳 = 𝟖𝟏𝟗𝐀 
 

𝐈𝐯𝐦𝐚𝐱 =
𝟏, 𝟒𝟓 ∙ 𝐈𝐳

𝐤
= 𝟓𝟏𝟐𝐀 

 
kjer so: 

Ib obratovalni tok za katerega je tokokrog predviden (KONIČNI TOK) [A] 

Iz trajni dopustni tok kabla (točka 523)[A] 

In nazivni (naznačeni) tok zaščitne naprave (za nastavljive zaščitne naprave je naznačeni tok 

nastavljen po izbiri) [A] 

I2 tok ki zagotavlja učinkovito delovanje zaščitne naprave v določenem času [A]. 

Ivmax maksimalni tok varovalnega elementa – kontrola [A]. 

k faktor k za NN varovalke 16A - 400A je 1,6. 

 
Kabel 2x NAYY-J 4x185mm2, ustreza! 
 
Za kratke stike, ki trajajo do 5 sekund, se v času t, v katerem navedeni kratkostični tok dvigne 
temperaturo izolacije vodnikov od najvišje dovoljene temperature obratovanja do mejne 
temperature, lahko približno izračuna iz formule: 
 

√𝐭 = 𝐤 ∙
𝐒

𝐈
→ 𝐭 = (𝐤 ∙

𝐒

𝐈𝐊
)

𝟐

= 𝟎, 𝟑𝟕𝐬 

 
kjer so: 

t trajanje kratkega stika [s] 

S Presek vodnika [mm2] 

I efektivni kratkostični tok [A] 

k faktor, ki je odvisen od specifične upornosti, temperaturnega koeficienta in toplotne 

kapacitete materiala vodnik ter ustrezne začetne in končne temperature. Za skupno 

izolacijo vodnikov je vrednost k za linijske vodnike prikazana v preglednici 43A  

(točka 434.5.2). 
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4.5.3.2 Izračuni 

Izračun internega razvoda kablovoda iz RG 00 do RG obstoječi. 
 

Sp
lo

šn
i p

o
d

at
ki

 o
d

vo
d

a Oznaka naprave RG 

Št. Tokokroga 0.0 

Napetost → U [kV] 0,4 

Inštalirana moč → Pinst [kW] 198,00 

cosφ 0,95 

Faktor obratovanja in istočasnosti 0,85 

Konična moč → Pkon [kW] 168,30 

Konični tok → Ikon [A] 255,71 

D
im

e
n

zi
o

n
ir

an
je

 

ka
b

lo
v 

Tip kabla 4x FG16OR16 1x150 

Skupni presek kabla → S [mm2] 150 

Tip instalacije C 

Dopustni tok → Id [A] 355,00 

Zdržni tok → Iz [A] 320,39 

Pogoj → Iz>Ikon DA 

Za
šč

it
a 

p
re

d
 

p
re

o
b

re
m

e
n

it
ve

n
im

 

to
ko

m
 

Zaščitna naprava NH4 

Tok zaščitne naprave → Iv [A] 315,00 

1. pogoj → Ib<In<Iz DA 

Faktor → k 1,6 

2. pogoj In [A] → I2<1,45 ∙ Iz 464,56 

Ivmax 290,35 

pogoj → Iv<Iz DA 

Za
šč

it
a 

p
re

d
 

kr
at

ko
st

i

čn
im

 

to
ko

m
 Energija → I2 ∙ t (S2 ∙ a) 4,48,E+05 

k2 ∙ S2 2,98,E+08 

Pogoj → k2 ∙ S2 > I2 ∙ t DA 

K
o

n
tr

o
la

 

p
ad

ce
v 

n
ap

e
to

st
i Dolžina → l [m] 68 

Dopustni padec → ud [%] 5 

Dejanski padec → u [%] 0,85 

Pogoj → u < ud DA 

K
o

n
tr

o
la

 

u
či

n
ko

vi
to

st
i p

re
d

 

p
o

sr
e

d
n

im
 

d
o

ti
ko

m
 

ZVODA [Ω] 0,010 

ZNNO [Ω] – upoštevano priključno mesto v RG 00 0,083 

Zsk [Ω] 0,093 

Tok napake → Iks [A] 2731,495 

Čas izklopa → tizk [s] 0,075 

Dovoljen čas izklopa → tizk [s] 5 
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4.5.4 KONČNE DOLOČBE 

 

• Po končani montaži mora biti izmerjena izolacijska upornost. 

• Preizkušena mora biti pravilnost delovanja zaščite pred električnim udarom. 

• Instalacija mora biti izvedena skladno s citiranimi predpisi. 

• Vse meritve morajo biti potrjene z atesti.  

• Pri izvedbi upoštevati vse veljavne predpise in uredbe na področju varstva okolja in 
ravnanja z odpadki. 

• Varno delo. 
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4.5.5 Popis materiala 

 
Z.št. Opis postavke[1] M.E. Količina 

1 GRADBENA DELA   
  

 
  

1.1. PRIPRAVLJALNA DELA   
- Zakoličba obstoje komunalne in komunikacijske infrastrukture 

ter obstoječe kabelske infrastrukture NN omrežja m 62,00 
- Zakoličba nove trase kabelske kanalizacije m 62,00 
- Zakoličba lokacije jaškov kos 3,00 
  

 
  

1.2. GRADBENA DELA   
- Izkop jarka za kabelsko kanalizacijo 0,4x0,8 m v terenu 3. - 4. ktg m 45,00 
- Izkop jarka za kabelsko kanalizacijo 0,4x0,8 m v terenu 5. ktg m 10,00 
- Ročni izkop jarka za kabelsko kanalizacijo 0,4x0,8 m v terenu 3. - 

4. ktg - vdolž obstoječe trase NN omrežja m 7,00 
- Deloma strojni in deloma ročni izkop - Izkop za kabelski jašek z 

betonsko cevjo fi 100 cm in globine 100cm (izkop 120cm) v 
terenu 3. -4. ktg, ter izdelava kabelskega jaška z betonskim 
pokrovom fi 80 cm ( Pokrov litoželezni povozni); odvoz 
odvečnega materiala na primerno deponijo ( oddaljeno do 5km), 
zasip in urejanje poškdovanih površin po končanih delih - 
povrnitev v prvotno stanje kpl 4,00 

- Dobava in polaganje, spajanje kabelske cevi STG 160mm (od TP 
med jaški J1-J4 do objekta) in položenih v zemljo (upoštevano 
polaganje dveh vzporednih cevi) m 132,00 

- zasipanje jarka s presjano zemljo, nabijanje v plasteh in urejanje 
poškodovanih površin za po končanih delih - ureditev v prvotno 
stanje - obetonirane in tlakovane površine ter zatravitev m 62,00 

- Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom "POZOR 
ELEKTRIKA" (po celotni trasi) m 62,00 

- Dobava in polaganje ozemljitev z valjancom iz nerjavečega jekla 
RF 30x3,5 mm (komplet s priklopi na obstoječo ozemljitveno 
zbiralko) m 70,00 

- Dobava in montaža križne spojke za ozemljitev kos 5,00 
- Izdelava uvoda v objekt transformatorske postaje ter uvod v 

objekt DSO Grosuplje - uvod za dve cevi fi160mm ter zatesnitev 
uvoda kpl 1,00 

- Izdelava uvoda v objekt DSO Grosuplje - uvod za dve cevi 
fi160mm ter zatesnitev uvoda kpl 1,00 

- Ureditev križanj z obstoječimi vodi ostalih infrastruktur - z 
podkopom ter zaščitno PVC cevjo - po navodilih iz tehnične 
dokumentacije kpl 4,00 

- Odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo (oddaljeno do 
5km) m3 3,80 

  
 

  
1.3. GRADBENA DELA - SPLOŠNA DELA   

- Zatravitev ter povrnitev v prvotno stanje po izvedenih gradbenih 
in elektroinstalcijskih delih kpl 1,00 

- Stroško zavarovanja gradbišča (prehodi čez izkopani jarek,…) kpl 1,00 
- Stroški nadzora h 4,00 
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Z.št. Opis postavke[1] M.E. Količina 
- Nepredvidena gradbena dela z vpisom v gradbeni dnevnik, 

obračun po dejanskih stroških  in potrjeni gradbeni knjigi   5% 
  

 
  

2 ELEKTRO INŠTALACIJSKA DELA NOV PRIKLOP NA NNO  
  

 
  

2.1. KABLI   
- Dobava in polaganje - Kabel NAYY (SM) 4x185mm2 - uvlečen v 

kabelsko kanlizacijo - upoštevat vse potrebno za uvleščenje kabla 
v cevi - upoštevati dva paralena kabla od NE3 (v TP) do RG 00 m 188,00 

  
 

  
2.2. PREDELAVA OBSTOJEČEGA NN POLJA V TP: NE1   

- Izdelava lukenj za priklop ter pred priprava za priklop novih 
odvodnih zbiralnic do novega polja NE3 kpl 1 

- Podaljšanje obstoječih zbiralnic (L1, L2, L3, PEN) v novo omaro 
NE3 – podaljšanje ca. 40cm, vključno z vso potrebno opremo 
(izolatorji, vijaki, izolacijski pokrovi…) kpl 1 

  
 

  
2.3. NOVO PRIKLJUČNO MERILNO MESTO V TP: NE3   

- Dobava in postavitev prostostoječe omare dimenzij 
1850x400x400mm - Z PREGRADO MED PRIKLJUČNIM IN 
MERILNIM DELOM, z odprtim dnom za uvod potrebnih kabelskih 
povezav, kompletno z naslednjo opremo: kpl 1,00 

- Bremensko stikalo z izklopilno tuljavo In=630A (Območje 
nastavitve 0,4-1 x In)(ABB-Tmax-T6N630 PR221 DS-I In=630 3p F 
F; nastavitev 500A kpl 1,00 

- Merilni tokovni transformator - TT500/5A, tipa EASK 31.5 - razred 
točnosti 0,5 kos 3,00 

- Ločilni varovalčni odklopnik NH0/3, kpl z varovalkami 3x100A kpl 1,00 
- Prenapetostna zaščita ISKRA B2S 12,5/320 kos 3,00 
- Zbiralnice za povezavo novega bremenskega stikala z NN 

zbiralkami – priklop 500mm2 (po vsakem faznem vodniku) – 
izvedeno z 2x 25x10mm (Cu) dolžine 400mm (po vsakem faznem 
vodniku, kpl z izolacijskimi podporami ter pritrdilnimi vijaki ter 
izolacijskim materialom kpl 1,00 

- PEN letev - bakrena zbiralna letev dimenzij 40x10mm dolžine 
400mm, kpl z izolacijskimi podporami ter pritrdilnimi vijaki kpl 1,00 

- Potrebno ožičenje, drobni in spojni material  kpl 1,00 
  

 
  

2.3.1. MERILNO MESTO +MO   
  OPOMBA: Obstoječa merilna oprema se premontira iz obstoječe 

merilne omare PMO na fasadi objekta v novo priključno merilno 
omaro +MO v merilni del omare NE3! Obstoječe PMO na fasadi 
objekta ostane za potrebe dodatnega odvoda - obstoječi 
kablovod se ne izklopi v TP ampak se le prilagodi novi 
priključnimoči (menjava odcepšnih varovalnih elementov)!   

- PREMONTAŽA OBSTOJEČEGA - Polindirektni trifazni števec 
energije z dajalnikom impulza kos 1,00 

- PREMONTAŽA OBSTOJEČEGA - Komunikator - vmesnik, kpl z 
anteno kos 1,00 

- Merilna garnitura s prigrajenimi varovalkami STROJKOPLAST kos 1,00 
- Izrez za odčitavanje merilnika, kpl s steklom kpl 1,00 
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Z.št. Opis postavke[1] M.E. Količina 
  

 
  

3 PREDELAVE ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ V OBJEKTU   
  

 
  

3.1. NOV GLAVNI RAZDELILNIK RG 00   
  Nov razdelilnik RG je kovinska prostostoječa omara dimenzij 

2000x800x400mm s podstavkom. V omaro se vgradi glavno 
stikalo (In=500A) ter odvodna vertikalna podnožja za potrebe 
izvoda do obstoječega RG (1x3x315A) ter izvod do nove toplotne 
črpalke (1x3x200A).   

- Prostostoječa omara 2000x800x400 (VxŠxG), 1vrata, IP66, 
RAL7035 s podstavkom 100mm kpl 1,00 

- Glavno stikalo - bremensko stikalo z izklopilno tuljavo In=630A 
(Območje nastavitve 0,4-1 x In)(ABB-Tmax-T6N630 PR221 DS-I 
In=630 3p F F; nastavitev 450A kpl 1,00 

- Zbiralnice 40x10mm (Cu), kpl z nosilci, izolatorji ter pokrovi kpl 1,00 
- Predal za načrte kpl 1,00 
- Drobni, vezni in spojni material (vodniki, vijaki, nosilci, 

izolatorji…) kpl 1,00 
  

 
  

3.2. Kabelske trase in kabli   
- Dobava in polaganje - Kabel FG16OR16 1x150mm2 - položen v 

kabelski kanal - upoštevat vse potrebno za položitev in pritrditev 
kablov v obstoječ in nov kabelski kanal - upoštevati 4x paralelni 
kabel od RG 00 do RG m 272,00 

- pocinkan kabelski kanal PK200 - monitran na konzole NPK200 
(maksimalni razmak konzole 0,8m) - montaža pod sekoundarnim 
stropom m 38,00 

- Priklop kabla v razdelilniku RG 00 ter RG - upoštevati vse 
potrebno (kabelske čevlje, izolacijske bužirke, vijake, podložke, 
zaščitne pokrove, veznice…) kpl 1,00 

  
 

  
3 SPLOŠNO   
- Meritve električnih inštalacij kpl 1,00 
- Projekt izvedenih del - PID kpl 1,00 
- Stroški nadzora s strani lokalnega pogodbene izvajalca SODO - 

Elektro Ljubljana d.d. ur 12,00 
- Stroški ponovne vzpostavitve meritev - Elektro Ljubljana d.d. kpl 1,00 
  SKUPAJ     
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4.6 RISBE 

 
E - 1 SITUACIJA – Nova kabelska kanalizacija ter kablovod – M 1:500 (A3/2) 
E - 2 POGLED NN POLJA TP TER TLORIS TP – M / (A3/1) 
E - 3 SHEMA NE3 +MO – M / (A3/1) 
E - 4 SHEMA RG 00 – M / (A3/1) 
E - 5 Tloris pritličja – Trase kablov v objektu – M / (A3/2) 
E - 6 SHEMA OBSTOJEČI RG – M / (A4/3) 
E - 7 NAVODILA ZA POLAGANJE IN KRIŽANJE KABLOV – M / (A3/1) 
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