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3/1.3 TEHNIČNO POROČILO 

 

3/1.3.1 UVOD 

Načrt električnih inštalacij in zunanje razsvetljave za osvetlitev Vaškega jedra Trzin, je izdelan na 
podlagi načrta zunanje ureditve in obsega napajanje svetilk zunanje razsvetljave. 

Nizkonapetostni priključek na elektro distribucijsko omrežje, za potrebe zunanje razsvetljave je 
obstoječ in ima priključno točko v obstoječem prižigališču z oznako 002. 

 

3/1.3.2 OBSTOJEČE STANJE 

Predmetno območje (cesta Za hribom) je sedaj opremljeno s svetilkami za zunanjo razsvetljavo, ki 
so montirni na drogovih višine 8 m. Razsvetljava je izvedena z metal halogenimi reflektorji oz. 
fluorescenčnimi svetilkami. Svetilke so energetsko potratne in ne omogočajo varčevanja v nočnem 
času preko t.i. redukcijske vezave. 

 

3/1.3.3 PROJEKTNA REŠITEV 

 

Razsvetljava zunanjih površin 

 

Osvetlitev ceste Za hribom: 

 

1. Svetilka – Osvetljevanje ceste Za hribom (linija svetilk SV-D…) 

Streetlight 20 micro LED, svetilka za kandelaber, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: 
PMMA, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: varnostno kaljeno steklo (ESG), 
prozoren material, porazdelitev svetilnosti: ST1.0a, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna 
svetlobna karakteristika: asimetrično, način montaže: nastavek, nastavek, LED LED High Power, 
nazivni svetlobni tok: 2.500 lm, barva svetlobe: amber, barvna temperatura: 1750K, predstikalna 
naprava: EVG Plus, upravljanje: termična zaščita, redukcija moči, digitalni komunikacijski vmesnik, 
nadzor in zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega 
toka, fleksibilno parametriranje svetlobnega toka, elektronska redukcija moči, priklop na omrežje: 
220..240V, AC, 50/60Hz, začetek obratovalne dobe: 33 W, konec obratovalne dobe: 36 W, 
redukcija: 16 W, ohišje svetilke, material: aluminij, tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® 
kovinsko sivi barvi (DB 702S), dolžina: 408 mm, širina: 216 mm, višina: 120mm, nastavek: 
42/60/76mm (direktni natik) in 42/60mm (pritrditev s strani), kandelabrska prirobnica: 42mm: 
5XA59000XM4, 60mm: 5XA59000XM2, 76mm: 5XA59000XM1, zaščitna stopnja (celota): IP66, 
zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII – zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, 
VDE 
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Slika 1: Izgled LED svetilke za natik na kandelaber tip:SV-D… 

 

 

2. Svetilka – Osvetljevanje pešpoti Pod hribom (linija svetilk SV-S…) 

 

Tip: BEGA Bollard head 99853K3.  
Opremljena z reflektorjem, sevanje pod kotom 180°.  
Sestava: modularna.  
Moč svetilke: LED, 7.1 W  
Vklop svetilke: s senzorjem vgrajenim v ohišje stebrička 
Svetlobni tok svetilke:  335 lm,  
barvna temperatura 2700 K.  
Faktor (CRI) > 80.  
Zamenljiv BEGA LED modul  
upravljanje: termična zaščita, nadzor in zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka,  
Življenjska doba: vsaj 50.000 ur. 20 letna garancija na LED modul in rezervne dele.  
Napajanje 220-240 V, 0/50-60 Hz.  
Zaščita IP 65.  
Izvedba: barvani grafit.  
Ožičenje H05VV-F 3 G 1 qmm, length 1 m.  
Dimenzija svetlobnega vira: 140 x 140 mm. 
Energijska oznaka: A++ 
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Slika 2: Izgled LED stebrička višine 0,85m s senzorjem vklopa tip v načrtu:SV-S… 

 

 

Vse svetilke so izbrane in usklajene z arhitektom in ustrezajo Uredbi o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja, nameščene bodo na kandelabrih. Svetilke so namenjene za zunanjo 
montažo in so ustrezno mehansko in električno zaščitene. Vklop zunanje razsvetljave je krmiljen iz 
obstoječega prižigališča z oznako 002. 

Razsvetljava zunanjih površin obsegajo linije svetilk: 

 

linija svetilk tip svetilke moč sijalke (W) kosov/liniji skupna moč (W) 

SV-D1…SV-D6 OSRAM Led 33 6 198 

SV-S1…SV-S9 BEGA 8 9 72 

 

Elektro kabelska kanalizacija 

Na celotnem območju urejanja se predvidi nova kabelska kanalizacija s pripadajočimi kabelskimi 
jaški. Vsi napajalni in priključni kabli bodo uvlečeni v zaščitne cevi, ki so usklajene s trasami ostalih 
komunalnih inštalacij in opreme. Kabelska kanalizacija se izvede s cevmi preseka Ø110mm. 
Kabelski jaški bodo dimenzij Ø60, opremljeni z litoželeznim pokrovom dimenzij 60×60cm nosilnosti 
125kN z napisom ZUNANJA RAZSVETLJAVA. 

Ob celotni trasi novih NN kabelskih vodih je potrebno položiti ozemljitveni valjanec Fe Zn 25×4mm, 
na katerega bodo vezana vsa ohišja - prevodni deli naprav in svetilk. 

 

NN kabelski vod 

ZUNANJA RAZSVETLJAVA: 

V NOVO kabelsko kanalizacijo bo položen napajalni vod NA2XY-J 4×16mm+1,52. 

Iz števila in nabora novih svetilk zunanje razsvetljave je razvidno, da bo dodatna obremenitev 
zunanje razsvetljave približno 0,40 kW. 

Situacija nove ureditve z lokacijami svetilk, ter trasami novih kabelskih vodov je prikazana na risbi 
št. 1. 
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Električne inštalacije - svetilnik 

V betonskem podstavku-temelju svetilnika je predvidena izdelava prehodnega kabelskega jaška 
dimenzij 40×40cm z LTŽ pokrovom. Iz jaška se skozi notranjo stran kovinske konstrukcije 
(svetilnika) izvede kabelska povezava do 'košare', kjer bodo nameščena svetila. Pred izvedbo 
priključitev svetil, je potrebno z dobaviteljem opreme (svetilnika) dogovoriti način in ustrezno 
dimenzijo revizijske odprtine, ter način pritrditve svetil. 

 

OPOZORILO: Kandelaber javne razsvetljave in kovinski predmet, ki je kandelabru bliže od 
dveh metrov morata biti povezana z ozemljitvenim valjancem, tako da sta napetostna 
potenciala izenačena. 

 

 

Svetlobno tehnični izračun  

Svetlobno tehnični izračun je izdelan za celotno področje.  
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Pri izbiri svetlobnotehničnih razredov upoštevamo Priporočila SDR Razsvetljava in signalizacija 
PR5/2-2000 in Recommendations for the Iighthing of road s for motor and pedestrian traffic - CI E 
115:2007.  

 

Priporočila SDR cestne razsvetljave (PR5/2–2000) določajo svetlobno tehnične zahteve za cesto 
na osnovi: 

- hitrosti vožnje, 
- vrste udeležencev v prometu, 
- gostote prometa, 
- mirujočega prometa. 

 

Ceste razvrstimo v različne svetlobno tehnične razrede, za katere obstajajo posebne zahteve 
zgoraj navedenih kriterijev.  

 

Svetlobno tehnični razred posamezne ceste določimo na podlagi težnostnih faktorjev oziroma 
konfliktnih točk (dovoljena hitrost vožnje, število nivojskih križišč, mirujoči promet, kolesarske steze 
ter hodniki za pešce, gostote prometa, mešanje počasnega in hitrega prometa, bližina stavb,…). 

 

DOLOČITEV SVETLOBNO TEHNIČNEGA RAZREDA: 

 

Določimo ga v skladu s standardom CEN/TR 13201-1, ki pozna tri skupine svetlobno-tehničnih 
razredov za ceste: 

- razred M za motoriziran promet 
- razred C za konfliktna področja 
- razred P za pešce in področja z majhnimi dovoljenimi hitrostmi. 
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Za prehod za pešce v urbanem področju na manj nevarnih cestah, veljajo zahteve Esr=10lx, 
Escmin=5lx. 

 

 

tipična hitrost glavnih udeležencev v prometu: zmerna….. >30km/h in <50 km/h 

glavni udeleženci v prometu: motorni promet, počasni promet (MT) 

ostali udeleženci v prometu: kolesarji, pešci (KP) 

 

 

REZULTATI IZRAČUNA: 

Izračun osvetljenosti cestišča je bil izvršen s programom Siteco. Po izračunu smo dobili povprečno 
srednjo osvetljenost 10,6 lx. 
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Kontrola kabelskih povezav je prikazana v tabeli: 

 

  TABELA KONTROLIRANIH VELIČIN - zunanja razsvetljava 
     

RAZDELILNIK     002 

TOKOKROG     W… 

PORABNIK     razsvetljava 

TIP NAPELJAVE     A 

NAZIVNA NAPETOST Un V 400 

MOČ PORABNIKA P kW 0,39 

cos f     0,95 

NAZIVNI TOK PORABNIKA Ib A 0,99 

PRESEK FAZNEGA VODNIKA Sf mm2 16 

PRESEK NEVTRALNEGA VODNIKA So mm2 16 

TRAJNI ZDRŽNI TOK KABLA  Iz A 47,0 

NAZIVNI TOK VAROVALKE In A 20 

TOK DELOVANJA ZAŠČITE I2 A 32,00 

Iz x 1,45     68,15 

DOLŽINA TOKOKROGA l m 240 

IMPEDANCA DO RAZDELILNIKA Zo ohm 0,10 

IMPEDANCA OD R DO PORABNIKA Z1 ohm 0,54 

SKUPNA IMPEDANCA Z ohm 0,64 

TOK OKVARE Ia A 276,85 

ODKLOPNI ČAS t s 5,00 

PADEC NAPETOSTI DO R u1 % 0,10 

PADEC NAPETOSTI OD R DO 
PORABNIKA u2 % 0,11 

SKUPNI PADEC NAPETOSTI u % 0,21 

KONTROLA PRESEKA Smin mm2 5,38 
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3/1.3.4 IZVEDBA ELEKTROENERGETSKIH VODOV 

 

SPLOŠNI POGOJI ZA IZVEDBO Z OPISOM DEL 

Projektirani elektroenergetski vodi morajo biti izveden po veljavnih predpisih in navodilih. Potrebno 
je upoštevati tudi minimalne odmike od zgradb, objektov, dreves, itd Vodja gradbišča mora pri 
izvajanju del poskrbeti za upoštevanje predpisov in predpisov o varstvu pri delu. Posebej je 
potrebno paziti na cestni promet ter podzemne instalacije in druge naprave! Podzemne cevovode, 
kable in naprave je potrebno pred pričetkom del zakoličiti, zakoličbo praviloma izvrši lastnik ali 
pooblaščena institucija. Prav tako je potrebno zakoličiti obstoječ elektro kabel. V celotnem območju 
je potrebna povečana pazljivost pri izvajanju del, pri kritičnih točkah je potrebna prisotnost 
nadzornega organa lastnika voda! V vsem ostalem je potrebno upoštevati pogoje soglasij 
upravnega organa in lastnikov instalacij! V kolikor pri izvajanju del pride do odstopanj od trase, je 
potrebno to uskladiti z drugimi komunalnimi vodi. 

Vsa dela pri izkopu, polaganju kablov, montaži kabelskih glav in spojk se morajo izvajati v skladu z 
veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ki so navedeni v projektu ter z upoštevanjem določil 
Zakona o varstvu pri delu, Pravilnika o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu z 
delovnimi pripravami in napravami, Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu, Pravilnika o varstvu 
pri delu pred nevarnostjo električnega toka, Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne 
opreme, Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu, Pravilnika o 
zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih. 

Zaradi izvajanja del na trasi obstoječih 1 kV kablov je potrebno upoštevati zaščitne ukrepe, ki so iz 
določil Pravilnika za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo 1 do 400 
kV, Pravilnika o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne instalacije. 

Pred pričetkom zemeljskih del za polaganje kablov je potrebno označiti vse obstoječe kable in 
ostale komunalne vode, ki potekajo v bližini. 

Potrebno je tudi naročiti nadzor predstavnikov posameznih komunalnih organizacij nad izvajanjem 
del na območju njihovih inštalacij. 

Zemeljska dela v bližini električnih kablov je potrebno izvajati ročno in zelo pazljivo. Stalno morata 
biti prisotna odgovorna oseba izvajalca in predstavnik upravljavca. Obstoječi električni kabli se 
smejo prestavljati samo v primeru, če so odklopljeni. Pri montaži kablov bo potrebno vedno 
vzpostaviti breznapetostno stanje, napraviti preizkus breznapetostnega stanja, izklopljeni del kabla 
oziroma omrežja pa ozemljiti in kratko stakniti. Na ločilnih mestih bo potrebno namestiti opozorilne 
tablice. 

 

Pri polaganju kablov je potrebno upoštevati predpise glede zahtevanih minimalnih odmikov in 

načinov križanj z ostalimi komunalnimi vodi. 

Vodovod: 

- 1,0 m pri vzporednem poteku obstoječega cevovoda  

- 1,5 m pri vzporednem poteku projektiranega cevovoda 

- 0,5 m na mestu križanja z glavnim cevovodom 

- 0,3 m na mestu križanja s priključnim cevovodom 

V kolikor na mestih križanj ni možno zagotoviti predpisanih razdalj, je potrebno energetski kabel 

zaščititi pred mehansko poškodbo tako, da je zaščitna cev daljša na vsaki strani mesta križanja za 

1 m. 

Kanalizacija: 

- 0,5 m pri vzporednem poteku z manjšimi kanalizacijskimi cevmi in hišnimi priključki. 

- 1,5 m pri vzporednem poteku magistralnih kanalizacijskih cevi 



BIRO LOVŠIN inženiring, projektiranje in svetovanje d.o.o. 

Ob grabnu 26, 1217 VODICE 

gsm: 051 304 323         TEHNIČNO POROČILO 

 

 stran 8 

- 0,3 m na mestih križanja. Energetski kabli morajo biti položeni nad kanalizacijskimi 

cevmi v zaščitnih ceveh, katerih dolžina presega 1,5 m na vsako stran križanja. 

Telekomunikacijski kabli: 

- 0,5 m pri vzporednem poteku energetskih kablov  do 20 kV  

- 0,3 m na mestu križanja  energetskimi kabli  do 1 kV  

- 0,5 m na mestu križanja z  energetskimi kabli   od1 do 20 kV  

- kot križanja praviloma 90, nikakor pa ne pod kotom manjšim od 45 

Če teh pogojev ni mogoče izpolniti, je potrebno energetski kabel položiti v 3 m dolgo zaščitno cev, 

telekomunikacijski kabel pa v PVC cev. Pri tem morajo biti vsi trije enožilni energetski kabli, ki 

pripadajo istemu sistemu, položeni v skupno jekleno cev.  

Plinovod:  - 0,5 m pri vzporednem poteku ( tlak p  4 bare ) 

- 0,5 m na mestu križanja.  

- 0,3 m na mestu križanja s plinovodnimi priključki. 

V kolikor na mestih križanj ni možno zagotoviti predpisanih razdalj, je potrebno energetski kabel 

zaščititi pred mehansko poškodbo tako, da je zaščitna cev daljša na vsaki strani mesta križanja za 

1 m. 

Kabli javne razsvetljave: 

- 0,15 m pri vzporednem poteku  

- 0,5 m med energetskimi kabli in svetilkami. 

VAŽNO OPOZORILO: Pri vseh izvedbah križanj energetskega kabla z ostalo nadzemno in 

podzemno infrastrukturo je potrebno upoštevati soglasja prizadetih upravljavcev! 

 

ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM 

Pri vstavljanju varovalnih vložkov za varovanje posameznih vej v kabelskih omaricah oziroma v 
transformatorskih postajah je potrebno paziti na to, da se vstavijo vložki take velikosti in takega 
tipa, kot je predvideno v projektu. V transformatorski postaji in v kabelskih omaricah oziroma v 
omaricah za podvarovanje je potrebno namestiti napisne tablice, na katerih mora biti napisano 
kateri objekti so priključeni na posamezen vod, presek vodnikov v posameznem vodu, velikost in 
tip varovalk, ter sistem zaščite pred električnim udarom. 

Zaščita pred električnim udarom je v distribucijskem delu omrežja izvedena za TN sistem 

napajanja omrežja. Električna inštalacija v objektu mora izpolnjevati pogoje predpisane v soglasju 

za priključitev. 

S PEN vodnikom se poveže vse ozemljene kovinske elemente vzdolž trase nizkonapetostnega 

voda, ki bi lahko kakorkoli prišli v neposredni stik z njegovimi faznimi vodniki. 

Vsak nov objekt mora imeti praviloma temeljsko ali obročasto ozemljilo, položeno okoli objekta. 

Ozemljitev objekta se poveže s PEN vodnikom ne glede na to ali gre za nadzemno, mešano ali 

kabelsko omrežje. 

PEN vodnik mora v celoti predstavljati neprekinjeno celoto. 

 

Izenačevanje potencialov 

Pri objektu se ozemljitveni trak veže na temeljno ozemljilo, ter na ničelno sponko oziroma PEN 
zbiralko v priključno merilno omari. 
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Električne meritve ozemljitev 

Po izdelavi ozemljil je potrebno v suhem vremenu izmeriti ponikalno upornost samega ozemljila. 
Velikost upornosti mora biti manjša od predpisane. V kolikor vrednost ne odgovarja, je potrebno 
vkopati dodatno količino ozemljitvenega traku ali izvesti dodatno sondiranje, ter povezavo z 
ozemljitvenim valjancem. Meritve in eventualno dodatno ozemljevanje izvesti pred polaganjem 
asfalta oziroma končne zunanje ureditve! 

 

ZAŠČITA PRED PREVELIKIMI TOKI   

Pri okvarah (kratkih stikih) na NN vodih pomenijo daljši izklopni časi povečano stopnjo ogroženosti. 
Na izklopni čas ob izbrani velikosti varovalke vpliva velikost toka kratkega stika. Manjša kot je ta, 
daljši so izklopni časi. Zaradi navedenega je za nas zanimiv le tok enofaznega kratkega stika, ki je 
razen v območju NN zbiralnic nižji od toka trifaznega kratkega stika.  

Za dimenzioniranje varovalk moramo upoštevati najbolj neugodne primere, ko so kratki stiki na 
koncu izvodov. Takrat so kratkostični tokovi zaradi velike upornosti kratkostične zanke majhni. Ti 
tokovi morajo povzročiti prekinitev zaščitnih varovalk. Da bi varovalka pravočasno pregorela mora 
biti kratkostični tok za faktor k večji od nazivnega toka varovalke. V kolikor z varovalko na začetku 
izvoda ne moremo zadostiti temu pogoju, je potrebno primerne varovalke vstaviti tudi v podveje, 
tako da je v vsaki veji izpolnjen pogoj: 

 Pri TN sistemu: 2
V

K

I

I
,5 

 Pri TT sistemu: 2
V

K

I

I
,0 

IK – kratkostični tok (tok enofaznega kratkega stika) (A), 

IV – nazivni tok zaščitne naprave (A), 

Kabelska mreža bo varovana glede na dopustne obremenitve kablov. V primeru, da se na trasi 
menja presek kabla, se mora upoštevati selektivnost varovanja na začetku spremembe – menjave 
prerezov.  

Pri vstavljanju varovalnih vložkov za varovanje posameznih vej v kabelskih omaricah oziroma v 
transformatorskih postajah je potrebno paziti na to, da se vstavijo vložki take velikosti in takega 
tipa, kot je predvideno v projektu. V transformatorski postaji in v kabelskih omaricah oziroma v 
omaricah za podvarovanje je potrebno namestiti napisne tablice, na katerih mora biti napisano 
kateri objekti so priključeni na posamezen vod, presek vodnikov v posameznem vodu, velikost in 
tip varovalk, ter sistem zaščite pred električnim udarom. 

 

POSTOPEK S KABLI V OBRATOVANJU 

Pri montažnih delih v kabelskem omrežju je potrebno upoštevati navodila s področja zaščite pri 
delu, posebno pa tako imenovanih pet varnostnih pravil: 

- izklopiti, 
- zavarovati pred ponovnim vklopom, 
- prepričati se o breznapetostnem stanju, 
- ozemljiti in kratko skleniti, 
- prekriti ali ograditi sosednje dele, ki so pod napetostjo. 
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Pred presekanjem kabla je potrebno izvesti točno identifikacijo kabla. Presekanje kabla se nato 
izvede z napravo z daljinskim aktiviranjem. Presekanje kabla z ročno žago, krampom ali nekim 
drugim podobnim postopkom ni dovoljeno. 

Po delovanju naprave za presekanje kabla je potrebno napravo skupaj z nožem pustiti okrog 
5 minut, nato pa jo odstraniti s pomočjo zaščitnih rokavic, ostanek kabla pa prerezati. 

Kable, ki so pod napetostjo in se nahajajo v istem rovu, v katerem opravljamo dela na enem od 
kablov, je potrebno dodatno mehansko zaščititi pred možnimi poškodbami in to: 

- po celotni dolžini jih puščamo prekrite s plastjo peska najmanj do dodatne mehanske zaščite, 
- s prekrivanjem in ograjevanjem kablov pod napetostjo (montaža lesenih desk), 
- s prekrivanjem kablov pod napetostjo s specialnimi izolacijskimi prekrivali. 

 

OZNAČEVANJE KABLOV 

Pri vstavljanju varovalnih vložkov za varovanje posameznih vej je potrebno paziti na to, da se 

vstavijo vložki take velikosti in takega tipa, kot je predvideno v projektu. V transformatorski postaji 

in v kabelskih jaških je potrebno namestiti napisne tablice na katerih mora biti napisano kateri 

objekti so priključeni na posamezen vod in presek vodnikov v posameznem vodu.  

Predpisana tablica za označevanje vodov, naj bo iz PVC materiala odporna na zunanje vplive, z 

graviranim napisom. Tablice naj bodo označene z črkami velikosti 6 mm. Pritrjevanje tablic se 

izvede z PVC vezico, na kabelski vod pri uvodu v cev kabelske kanalizacije. Za označevanje novo 

položenih kablov poskrbi izvajalec del. 

 

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN PID 

Pred zasutjem kabelskega jarka ali kabelske kanalizacije je potrebno posneti kabelske trase s 
kotiranjem od fiksnih točk na terenu, kot so objekti, ter od geodetskih točk in jih vnesti v tehnično 
dokumentacijo, v skladu z zakonom zakon o katastru komunalnih naprav ter Pravilnikom o izdelavi 
in vzdrževanju katastra komunalnih naprav, ki ga o svojih napravah in objektih vodijo komunalne in 
druge delovne organizacije. 

V tehnično dokumentacijo je potrebno vnesti pomembnejše dele kabelskega voda, kot so kabelske 
spojke, različna križanja z ostalimi komunalnimi vodi ali drugimi napravami, polaganje v cevi, 
kanalizacijo in podobno. 

Po končanih gradbeno-montažnih delih je potrebno izdelati projekt izvedenih del (PID), ki obsega 
tehnično poročilo, situacijo in shematsko risbo kabelske kanalizacije, situacijo in plašče kabelskih 
jaškov, oboje tudi s potekom kabla, situacijo in shematsko risbo podzemnih kablov z vsemi 
potrebnimi detajli. 
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          Situacija  risba št. 1 

 

 Shematske risbe 

        Tipski presek rova     risba št. 2 

         Odmiki  elektro kabelske kanalizacije od drugih komunalnih vodov risba št. 3.-4 

         Priklop kandelabra zunanje razsvetljave                                           risba št. 5 

         Kabelski jašek BC    risba št. 6 

         Enopolna shema el. razdelilca za ogrevanje zunanjih površin        risba št. 7 
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 JAVNA RAZSVETLJAVA

1,1

POPIS MATERIALA IN DEL

 JAVNA RAZSVETLJAVA  

Ureditev Vaškega središča TRZIN

A/ JAKI TOK
Poz. Popis za dobavo in montažo m.e. kol. cena/enoto skupna cena

I. RAZSVETLJAVA

1. SV-D... - Cestna LED svetilka, zaščitena pred prahom in 

vlago IP66, zaščita proti udarcem IK08, ohišje iz tlačno 

ulitega aluminija, natik navpično na kandelaber debeline 

od 42mm do 60mm ali natik na krak s strani debeline 

42mm do 60mm , nastavljiv kot natika 0°, 5°, 10° ali 15°, 

zamenljiv in nadgradljiv optični modul, zamenljiv in 

nadgradljiv napajalnik, optika za ozke ceste, priključna 

moč svetilke 33W, 2500 lm barvna temperatura vira 

1700K, kpl 6,0 0,00

2. SV-S...LED STEBRIČEK višine 0,85m; z integriranim 

senzorjem; kot tip BEGA; Bollard head 99 853 K3; 

SENZOR 84 633 - višina stebrička 0,85m; moč LED 

sijalke 7,1W; 2700K kpl 9,0 0,00

2. Električne veze PVE 5/25, ki se montirajo v kandelaber 

proizvajalca ELLUM-Celje ali podobno kom 6,0 0,00

3. Nosilec PVE omarice v kandelabru - ELLUM Celje ali 

podobno kom 6,0 0,00

4. Cevne varovalke tipa T - TRAGE - ELLUM Celje ali 

podobno kom 6,0 0,00

5. Dobava in montaža trojne konzole nerjaveče za zastave, 

ki se montira na drog kom 3,0 0,00

SKUPAJ: 0,00

II. INSTALACIJSKI MATERIAL

1. Dobava in montaža kovinskega kandelabra, vroče 

cinkan višine 6 m nad nivojem terena (obvezna priložitev 

certifikata o ustreznosti);  kandelaber naj zdrži tlak vetra 

110daN/m2 in hitrost vetra 151 km/h (za cono vetra C), 

komplet z ustreznim temeljem in jaškom (Jadranka AB 

temelj za kandelaber 58/38 h.48)
kom 6,0 0,00

2. Dobava in montaža vodotesne omarice z vgrajenim 

inštalacijskim odklopnikom C16/3P., sponkami in 

uvodnicami - montaža omarice v jašku kom 1,0 0,00

SKUPAJ: 0,00
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 JAVNA RAZSVETLJAVA

III. KABLI IN IZVODI

1. Dobava in polaganje zemeljskega kabla 0,6 / 1kV, 

uvlečenega v zaščitne PVC cevi po celotni trasi jarka, 

komplet:

NA2XY-J 4x16+1,5 Al mm2 m 250,0 0,00

NYY-J 3x4 Cu mm2 m 210,0 0,00

2. Dobava in polaganje kabla v kandelabru od PVE nosilca 

do svetilke, tip kabla NYY-J 4 x 2,5 mm2 m 30,0 0,00

3. Izdelava priključkov na priključna mesta:

do 16 mm2  kom 6,0 0,00

do 4 mm2  kom 10,0 0,00

do 2,5 mm2  kom 4,0 0,00

SKUPAJ: 0,00

IV. STRELOVOD - OZEMLJITVE

1. Valjanec Fe-Zn 25x4mm, za ozemljitev novega 

kandelabra in krmilne omarice semaforizacije nad 

napajalnim kablom, pri prečkanju ceste pod asfaltiranimi 

površinami pa nad cevjo v kateri je napajalni kabel, m 280,0 0,00

2.

Ploščica za spoj valjanca na kandelaber, dimenzij         

120 x 25 x 6 mm po detajlu "A" za načrt spoja valjanca 

na kandelaber in zaščitena z antikorozijskim premazom kom 6,0 0,00

3. Izvedba raznih spojeh ( križni, vijačni, ….) kom 16,0 0,00

SKUPAJ: 0,00
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 JAVNA RAZSVETLJAVA

B/ TRANSPORT

Poz. Popis za dobavo in montažo m.e. kol. cena/enoto skupna cena

1. Montažni material in oprema, komplet.                          ( 

nakladanje, razkladanje, prevozi ) kpl 1,0 0,00

2. Mivka in gradbeni material :                                         

(nakladanje, razkladanje, prevozi) m3 5,0 0,00

3. Razvoz, raznos materiala po delovišču kpl 1,0 0,00

SKUPAJ: 0,00

C/ DEMONTAŽNA DELA

Poz. Popis za dobavo in montažo m.e. kol. cena/enoto skupna cena

1.

Demontaža obstoječih kandelaborv komplet s svetilkami kpl 5,0 0,00

2. Odvoz na deponijo in predaja ustreznih listin o pravilnem 

deponiranju kpl 1,0 0,00

3. Nepredvidena dela 10% 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

D/ ZAKLJUČNA DELA
Poz. Popis za dobavo in montažo m.e. kol. cena/enoto skupna cena

1. Snemanje trase kablovoda in vris v kataster : m 250,0 0,00

2. Nadzor s strani upravnika Javne razsvetljave kpl 1,0 0,00

3. Pregled in napetostni preizkus  NN kabla ter ostalih 

naprav, meritve instalacij, komplet. kpl 1,0 0,00

4. Kontrolne meritve: kpl 1,0 0,00

*osvetljenosti, svetlosti

*galvanskih stikov, ozemljitve in izol. upornosti

5. Pregled in preizkus javne razsvetljave ur 4,0 0,00

SKUPAJ: 0,00
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 JAVNA RAZSVETLJAVA

REKAPITULACIJA

A/ JAKI TOK

I. RAZSVETLJAVA 0,00

II. INSTALACIJSKI MATERIAL 0,00

III. KABLI IN IZVODI 0,00

IV. STRELOVOD - OZEMLJITVE 0,00

B/ TRANSPORT 0,00

C/ DEMONTAŽNA DELA 0,00

D/ ZAKLJUČNA DELA 0,00

E/ IZDELAVA PROJEKTA IZVEDENIH DEL - PID 0,00

F/ PROJEKTANTSKI NADZOR IN SODELOVANJE 0,00

G/ NEPREDVIDENA DELA 10,0% 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00
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SITUACIJA
1

Občina TRZIN, Mengeška cesta 22, 126 TRZIN

VAŠKO JEDRO, Za hribom Trzin 1236

PZI

BIRO LOVŠIN d.o.o.

SV-D... - LED svetilka za natik na kandelaber višine 6m; Streetlight 20 micro LED
barvna temperatura: 1750K; 36 W, redukcija: 16 W

SV-S... - LED STEBRIČEK višine 0,85m; z integriranim senzorjem; 
BEGA; Bollard head 99 853 K3; SENZOR 84 633; 7,1W; 2700K 

LEGENDA:



Tipski presek rova  
2

Občina TRZIN, Mengeška cesta 22, 126 TRZIN

VAŠKO JEDRO, Za hribom Trzin 1236

PZI

BIRO LOVŠIN d.o.o.



Odmiki  elektro kabelske kanalizacije od drugih komunalnih vodov
3

Občina TRZIN, Mengeška cesta 22, 126 TRZIN

VAŠKO JEDRO, Za hribom Trzin 1236

PZI

BIRO LOVŠIN d.o.o.



Odmiki  elektro kabelske kanalizacije od drugih komunalnih vodov
4

Občina TRZIN, Mengeška cesta 22, 126 TRZIN

VAŠKO JEDRO, Za hribom Trzin 1236

PZI

BIRO LOVŠIN d.o.o.



Detajl ozemljitve droga razsvetljave pri pomožnem jašku
5

Občina TRZIN, Mengeška cesta 22, 126 TRZIN

VAŠKO JEDRO, Za hribom Trzin 1236

PZI

BIRO LOVŠIN d.o.o.



Vezava kablov in ozemljitve
6

Občina TRZIN, Mengeška cesta 22, 126 TRZIN

VAŠKO JEDRO, Za hribom Trzin 1236

PZI

BIRO LOVŠIN d.o.o.



JAŠEK BC60
7

Občina TRZIN, Mengeška cesta 22, 126 TRZIN

VAŠKO JEDRO, Za hribom Trzin 1236

PZI

BIRO LOVŠIN d.o.o.




