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4/1.2 KAZALO  VSEBINE  NAČRTA  NN PRIKLJUČKA  št.: 633/17-NN 

 
 

4/1.1. Naslovna stran načrta 

4/1.2. Kazalo vsebine načrta 

4/1.3. Izjava odgovornega projektanta načrta v PGD  

 

4/1.4. Tehnični del 

4/1.5. Risbe 

- list 1   - Situacija NN priključka – projektirano stanje 

- list 2   -  Enopolna shema napajanja   

- list 3   -  Enopolna shema PMO  

- list 4   -  Izgled razdelilca PMO  

- list 5   -  Vezava merilne garniture  

- list 6   -  Enopolna shema TP0876 GALJEVICA 

- list 7   -   Prerez kabelske kanalizacije – cev 4x fi 160mm 

- list 8    -  Križanje trase priključnega energetskega voda z vodovodom 

- list 9    –  Križanje trase priključnega energetskega voda in TK kabla 

- list 10    -  Križanje trase priključnega energetskega voda in plinovoda 

- list 11    –  Križanje trase priključnega energetskega voda in kanalizacije 

- list 12    -   Jašek 2,0x2,0x1,8m  
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4/1.3 IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA  
 

 
 

Odgovorni projektant  
 

Sebastjan ZELKO 
(ime/in priimek) 

 
 

IZJAVLJAM, 
 

1. da je načrt 633/17-NN skladen s prostorskim aktom 
 

2. da je ta načrt skladen z gradbenimi predpisi,  
 

3. da je načrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za priključitev, 
 

4. da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je načrt izdelan 
tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva, 

 
5. da so v načrtu upoštevane zahteve elaboratov 

 
 
       
633/17-NN                                           Sebastjan ZELKO,  dipl.inž.elek. IZS E-1603 
(št. načrta)  (ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka) 

   

Kasaze, november 2017   
(kraj in datum)  (osebni žig in podpis) 
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4/1.5 Tehnični del 
 
 
 

 
4/1.5.2. Tehnično poročilo 

 
4/1.5.3. Tehnični izračuni 

 
             4/1.5.4. Projektantski popis materiala in del 
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4/1.5.2 TEHNIČNO POROČILO 
 

4/1.5.2.1 Uvod 
 
Na osnovi naročila investitorja Osnovna šola Oskarja Kovačiča smo izdelali načrt (PGD) nizkonapetostnega priključka – 
preureditev NN plošče TP0876 ŠOLA GALJEVICA in preureditev PMO omarice v OŠ Oskarja Kovačiča, ki se nahaja na 
hodniku pri pomožnem vhodu v osnovno šolo.  
Na mestu kjer je predviden prizidek k osnovni šoli potekajo obstoječi kabli V ZEMLJI in sicer 3x SN kabli NAKBA 3x150mm2  
ki povezujejo transformatorsko postajo TP0876 ŠOLA GALJEVICA in TP0100 GALJEVICA in 2x kabel NAYY 
4x240+1,5mm2, ki napajata obstoječo šolo. Obstoječi kabli bodo zaradi gradnje novega prizidka ogroženi in jih bo potrebno 
prestaviti v novo kabelsko kanalizacijo. 
 
Pri projektiranju smo upoštevali: 
 
- Projektne pogoje št. 1105383 (41723/2017-MŠ)  ki jih je izdalo podjetje Elektro Ljubljana d.d. 
 
Energija za napajanje obstoječega objekta je na razpolago v TP0876 ŠOLA GALJEVICA. 
 
Načrt vsebuje preureditev NN plošče TP0876 ŠOLA GALJEVICA in preureditev PMO omarice v OŠ Oskarja Kovačiča, ki se 
nahaja na hodniku pri pomožnem vhodu v osnovno šolo. 
 
V obstoječi omarici PMO se trenutno nahajajo štiri (4) merilna mesta in sicer Šola in dvorana (1x3x200A), kuhinja 
(1x3x125A), vrtec (1x3x125A) ter Simobil (1x3x25A). Zaradi racionalizacije obračuna električne energije je potrebno merilni 
mesti šole in kuhinje združiti v eno merilno mesto z obračunskimi varovalkami 1x3x300A, s tem pa je potrebno preurediti 
celotno PMO omarico. 
 
V obstoječi transformatorski postaji TP0876 ŠOLA GALJEVICA je potrebno preurediti NN ploščo tako, da se obstoječ odvod 
za javno razsvetljavo prestavi na mesto kjer je trenutno napajana šola, prva dva ločilnika (iz leve) se demontirata, namesto 
njih pa se vgradi dvojni varovalčni ločilnik VL630, kamor se vgradijo varovalke 3x355A, na njega pa se priključita dva kabla 
NAYY-J 4x240+1,5mm2, ki napajata vrtec in šolo. Kabla NAYY-J 4x240+1,5mm2 bosta tako delovala paralelno. 
 
 
Naročnik projektne dokumentacije, oziroma investitor mora za nizkonapetostni priključek pridobiti služnostne pogodbe za vsa 
tangirana zemljišča pridobiti si mora soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje in soglasje k projektnim rešitvam. 
 
Pred pričetkom del je potrebno urediti zakoličbo trase predvidenega NN kabla, lokacije priključno merilnih omaric ter določiti 
križanja s komunalnimi vodi.  
 
Po položitvi kabla in postavitvi prosto stoječega razdelila se mora izdelati izvršilni načrt (geodetski posnetek) trase. 
 
 
Načrt je izdelan v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi ter osnovno tipizacijo sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja, podjetja Elektro Ljubljana d.d. 
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4/1.5.1.2 Napajanje objekta z električno energijo 
 
4/1.5.1.2.1 Obstoječe stanje 
 
V obstoječi omarici PMO se trenutno nahajajo štiri (4) merilna mesta in sicer Šola in dvorana (1x3x200A), kuhinja 
(1x3x125A), vrtec (1x3x125A) ter Simobil (1x3x25A).  
Obstoječa šola in vrtec se napajata iz TP0876 ŠOLA GALJEVICA s kabloma NAYY-J 4x240+1,5mm2. 
 
 
4/1.5.1.3 Izvedba elektroinstalacije in kabelski razvod 
 
4/1.5.1.3.1 Opis trase nizkonapetostnega priključka in projektna rešitev 
 
V obstoječi omarici PMO se trenutno nahajajo štiri (4) merilna mesta in sicer Šola in dvorana (1x3x200A), kuhinja 
(1x3x125A), vrtec (1x3x125A) ter Simobil (1x3x25A). Zaradi racionalizacije obračuna električne energije je potrebno merilni 
mesti šole in kuhinje združiti v eno merilno mesto z obračunskimi varovalkami 1x3x300A, s tem pa je potrebno preurediti 
celotno PMO omarico. 
 
V obstoječi transformatorski postaji TP0876 ŠOLA GALJEVICA je potrebno preurediti NN ploščo tako, da se obstoječ odvod 
za javno razsvetljavo prestavi na mesto kjer je trenutno napajana šola, prva dva ločilnika (iz leve) se demontirata, namesto 
njih pa se vgradi dvojni varovalčni ločilnik VL630, kamor se vgradijo varovalke 3x355A, na njega pa se priključita dva kabla 
NAYY-J 4x240+1,5mm2, ki napajata vrtec in šolo. Kabla NAYY-J 4x240+1,5mm2 bosta tako delovala paralelno. 
 
Na mestu kjer je predviden prizidek k osnovni šoli potekajo obstoječi kabli V ZEMLJI in sicer 3x SN kabli NAKBA 3x150mm2  
ki povezujejo transformatorsko postajo TP0876 ŠOLA GALJEVICA in TP0100 GALJEVICA in 2x kabel NAYY 
4x240+1,5mm2, ki napajata obstoječo šolo. Obstoječi kabli bodo zaradi gradnje novega prizidka ogroženi in jih bo potrebno 
prestaviti v novo kabelsko kanalizacijo, ki je sestavljena iz dveh jaškov J1 in J2 dim 2,0x2,0x1,8m ter 4x cevi fi 160mm. Pri 
kabelskih jaških se obstoječi kablovodi prekinejo in uvlečejo v novo kabelsko kanalizacijo. Kabelske spojke se izdelajo v 
kabelskih jaških J1 in J2. 
 
4/1.5.1.3.2 Polaganje kabla 
 
4/1.5.1.3.2.1 Splošno 
 
Trasa dovodnega kabla poteka v utrjenih površinah, kjer se uvleče delno v obstoječo in delno v novo kabelsko kanalizacijo. 
Kabel lahko pri polaganju obremenimo s silo 50N/mm, dopusten radij krivljenja pa je 12 x D (premer kabla). 
 
4/1.5.1.3.2 Določitev dolžine kabla 
 
Kabel tip NAYY-J 4 x 240 + 1,5 mm2 
 
- dolžina trase od jaška J1 do J2 48 m 
- zanke in vijuge  na trasi 10 m 
SKUPAJ 58 m 
 
Kabel tip 3 x NA2XS(F)2Y   1 x 150/25 mm2 , 20kV 
 
- dolžina trase od jaška J1 do J2 48 m 
- zanke in vijuge  na trasi 10 m 
SKUPAJ 58 m 
 
 
 
4/1.5.1.3.4  Križanje oz. približevanje nizkonapetostnega in SN voda ostalim komunalnim vodom  

 

V primeru odkritja komunalnega voda je potrebno križanje izvesti po predpisih in zahtevah upravljavcev komunalnih vodov.  
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Križanje vodovoda  
Pri križanju kablovoda z vodovodom mora biti dosežena navpična oddaljenost 0,5 m, izjemoma se dovoli zmanjšanje na 0,3 
m za priključne in manjše cevovode. Prav toliko znaša tudi minimalna medsebojna razdalja približevanja kablovoda s cevmi 
vodovoda. Polaganje kablovoda ob hidrantih ni dovoljeno. V tem primeru mora biti  minimalna razdalja 1,5 m. Pri križanju 
mora biti kablovod zaščiten pred mehanskimi poškodbami, zato se ga na mestih  križanja uvleče v obbetonirane cevi ∅  
125 mm, ki segajo  minimalno 1m na vsako stran od osi križanja. 
Kablovod lahko poteka pod ali nad cevmi vodovoda, odvisno od višinske lege cevi.  
 
Križanje kanalizacijskih naprav 
Na mestu križanja se kabli položijo nad cevovodom kanalizacije. Kablovod se položi v zaščitne cevi, katerih dolžina je 
minimalno 1,5 m na vsako stran od osi križanja, oddaljenost od temena kanalizacijskega profila je minimalno 0,3 m. Zaščitne 
cevi se obbetonirajo z 10 cm debelo plastjo betona MB 15. 
V primeru, ko je teme kanalizacijskega profila v globini minimalno 0,8 m, se uporabijo za zaščito kablovoda DWP cevi 
∅ 125 mm kadar pa je teme kanalizacijskega profila na globini manjši kot 0,8 m, se izvede zaščita kablov z jeklenimi cevmi 
ustreznega premera. Pri polaganju kablov v jeklene cevi se enožilni kabli enega sistema uvedejo v isto cev. 
 
Križanje TK (KRS) vodov 
Križanje energetskega kabla z zemeljskim  TK kablom ali kanalizacijo se izvede v navpični  oddaljenosti 0,3m. Kot križanja 
ne sme biti manjši od 45°. Pri paralelnem poteku kablov je zahtevana medsebojna oddaljenost 0,5m (risba št. 4.5.10). Če 
teh razdalj ni mogoče doseči, je potrebno ukrepati v smislu navodil tipizacije energetskih kablov za napetosti 1kV, 10kV in 
20kV - zvezek št. 5/januar 1981. 
 
Približevanje z energetskimi kablovodi 
Zaradi zmanjšanja medsebojnih vplivov, morajo znašati razmaki med energetskimi kablovodi pri približevanju najmanj: 
- 7 cm - medsebojno približevanje med kablovodi za napetosti do 1 kV istega napetostnega nivoja 
- 20 cm - pri polaganju kablovodov napetosti 10 ali 20 kV oziroma  različnih napetostnih nivojev. 
 
Približevanje in križanje plinovoda 
Križanje plinovoda in energetskega kablovoda se izvaja na razmaku 0,5 m, oziroma minimalno 0,.3 m z obbetoniranjem 
kabelske kanalizacije. Pri križanjih s plinskimi priključki je najmanjši razmak 0,3 m. Kablovod je potrebno na mestih križanj 
zaščititi pred mehanskimi poškodbami, zato ga položimo v cevi DWP ∅  125 mm, ki segajo minimalno 1 m na vsako stran 
od križanja. Pri približevanju energetskega kablovoda in plinovoda s tlakom enakim ali manjšim od 4 bara, ter hišnih plinskih 
priključkov je najmanjši vodoravni svetli razmak 0,5 m, minimalni svetli razmak pri približevanju magistralnemu plinovodu s 
tlakom večjim od 4 bara pa 1,5 m. 
 

4/1.5.1.4  Kabelska kanalizacija  
 
Na območju gradnje novega prizidka se izdela nova kabelska kanalizacija z dvema jaškoma J1 in J2 dim 2,0x2,0,1,8m. Od 
jaška J1 do jaška J2 se izdela kabelska kanalizacija zgrajena in 4x cevi Ø160mm.. 
Ob kabelski kanalizaciji je predvidena položitev valjanca FeZn 25x4mm. Predvideni so tudi novi kabelski jaški in sicer 
naslednjih dimenzij: 

• Jašek dimenzij 2,0x2,0x1,8m 

 
Dimenzije in lokacije jaškov so usklajeni s podjetjem Elektro Ljubljana d.d. 
V kabelski kanalizaciji je predvidena tudi rezerva cevi, tako da je možna kasnejša vgradnja kablov.  
Vsi novozgrajeni jaški dimenzij 2,0x2,0 x1,8m imajo dva pokrova, ki ima odstranljivo prečko za lažji vlek kablov in mora biti 
nameščen v liniji polaganja kablov.  
 
Ob ceveh kabelske kanalizacije je potrebno predvideti tudi valjanec FeZn 25x4mm, kateri mora biti položen v kabelske jaške. 
Konci valjanca morajo biti medsebojno povezani. Valjanec se poveže tudi na armaturo kabelskega jaška. Na valjanec v 
kabelskem jašku je potrebno povezati sohe, konzole, litoželezni okvir, pokrove, ohišja kovinskih razdelilcev in PEN vodnik. 
Za povezave se predvidi mnogožičen vodnik 35mm2. Vsi spoji morajo biti vijačeni. 
 

4/1.5.1.5  Polaganje kablov  
 
Kabel se pri polaganju pod vozišče ali pločnik položi v zaščitne obbetonirane stigmaflex cevi φ110 mm, ki so položene v 
globini 0,9 m globoko, 30 cm pod vrhom trase pa je potrebno položiti zaščitni opozorilni trak “Pozor energetski kabel”.  
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Pri polaganju kabla direktno v zemljo je potrebno kabel položiti v globino 0,8 m. Kabel se položi na 10 cm globoko plast 
mivke in se nato prekrije z enako debelim slojem mivke. Pred mehanskimi poškodbami je kabel zaščiten s plastičnimi GAL 
ščitniki, ki se položijo v globino 0,7 m. V globini 0,3 m se položi še plastični opozorilni trak. 
Pri polaganju kablov je potrebno upoštevati ustrezne polmere krivljenja kabla (minimalno 15 x Dkabla) in temperaturo kabla 
pri polaganju (minimalno 5 oC). 

Pri križanjih oz. paralelnem vodenju energetskih kablov z ostalimi obstoječimi energetskimi, telekomunikacijskimi in drugimi 
instalacijami je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise, normative in standarde. Pred pričetkom izkopov je potrebno 
na mestih predvidenih križanj z drugimi instalacijami naročiti zakoličbo le teh. Vse izkope je potrebno opraviti ročno. Pri delih 
mora biti prisoten predstavnik upravljavca teh instalacij. 

Po položitvi trase je potrebno izvesti posnetek dejanske trase kabla v skladu z določili o katastru komunalnih naprav ter 
urediti dokumentacijo o kablu. 

Pred priklopom kabla se opravi električni preizkus kabla (meritve izolativne upornosti kabla ter vizuelni pregled), po prikllopu 
kabla pa se kontrolira ustreznost zaščitnega ukrepa. 

Ker so obstoječi enožilni kabli 3 x NAKBA  1 x 150/25 mm2, 20 kV in predvideni enožilnimi kabli  3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 
mm2 z enakimi preseki in podobno izolacijo iz umetne mase se med seboj spajajo s kabelskimi spojkami POLJ 24/1 120-
240, 12/20 kV Raychem, 20 kV. Pri izdelavi kabelske spojke je potrebno poskrbeti za neprekinjenost kovinskih plaščev 
električne zaščite kabla. Spojka mora biti izvedena tako, da je spojno mesto zaščiteno pred vdorom vlage in mehanskimi 
poškodbami. Spojke se izvedejo v kabelskem jašku J1 in J2. 
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4/1.5.2 IZRAČUNI 

 
4/1.5.2.1. Dimenzioniranje kablov po SIST HD 603 
 

• Shema razvoda: 
 

 

 

 
 

 
 
Tok predvidenega kabla 
 
Za dimenzioniranje kabla upoštevamo nazivni tok predvidenih obračunskih varovalk v PMO (1 x 3 x 300 A) 
 
Zemeljski kabel, ki iz od TP0876 ŠOLA GALJEVICA napajal priključno merilno omarico PMO varujemo v obstoječi  TP0876 
ŠOLA GALJEVICA z varovalkami za nazivni tok Inv = 355 A. Glede na razdaljo, obremenitev in tipizacijo zemeljskih kablov 
izberemo kabel 2xNAYY-J  4 x 240 + 1,5 mm2, 1kV, ki ga lahko po SIST HD 603 obremenimo z nazivnim tokom 2x364 A.  
 
Določitev trajno zdržnega toka 
 
Trajno zdržni tok vodnika oziroma kabla določimo glede na dejanske pogoje polaganja, od katerih je odvisna tokovna 
obremenitev položenih kablov. Določimo ga s pomočjo korekcijskih faktorjev, ki upoštevajo omenjene pogoje polaganja in se 
v splošnem razlikujejo od nazivnih. 
 

DOPZ IfffI ×××= 321  

 
AIZ 59636482,011 =×××= -trajno zdržni tok kabla NAYY-J 4x240+2,5 mm2 

 

 

Pri tem pomeni: 
 
f 1  - korekcijski faktor glede na specifično toplotno upornost zemljišča, temperaturo zemljišča in faktor obremenitve (1 

mK/W specifična toplotna upornost zemljišča, 70°C temperaturo kabla, 20°C temperatura zemlje, koeficient 
obremenitve 0,7, PVC izolacija) 

f 2  -  korekcijski faktor glede na število vodnikov v istem rovu, specifično toplotno upornost zemljišča in faktor obremenitve 

pri linijski razporeditvi z medsebojnim razmakom kablov 7 cm, (PVC izolacija), 
f 3  -  korekcijski faktor za polaganje kablov v cevi, po priročniku D. Kaiser 

IDOP  - tokovna obremenitev kablov pri nazivnih pogojih polaganja  določen po SIST HD 603 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TP0876 ŠOLA 
GALJEVICA 

PMO 
NAYY-J 2x4x240+1,5mm2 

l = 235 m 
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• Kontrola ustreznosti vodnika glede na varovalko 
 
Nazivni tok varovalke določimo v skladu z SIST HD 603 po enačbi: 
 
                               1,45 x IZ                                
 INVmax ≤                 
                                     k                                      
 
Tabela kontrole ustreznosti vodnika glede na varovalko: 

IZVOD KABEL TIP IDOP 

(A) 
IZ  

(A) 
INV  (A) INVmax  (A) 

TP -> PMO 2x NAYY-J 4 x 240 + 1,5 mm2 596 540 355 500 
 
kjer pomeni:  

Iz   - trajni zdržni tok vodnika oz. kabla 
Inv - nazivni tok varovalnega elementa 
k  - faktor za varovalke ( k = 1,6 za varovalke nad 16A) 
 
Iz izračuna in zgornje tabele je razvidno, da izbrani kabli ustrezajo predvidenim obremenitvam, nazivni tokovi varovalk so 
manjši od izračunanega maksimalnega toka. 
 
4/1.5.2.2 Izračun padca napetosti  
 
Padec napetosti izračunamo po formuli: 
 

%92,1
40048037

233000235100100
22%

=
⋅⋅

⋅⋅=
⋅⋅

⋅⋅=
U

U
mf

S

Pl

λ
 

 
 
Tabela padcev napetosti: 

IZVOD KABEL TIP P 
(kW) 

l (km) u  

(%) 
USK  

(%) 
TP -> PMO 2x NAYY-J 4 x 240 + 1,5 mm2 233 0,235 1,92 1,92 

 
 Padec napetosti od TP0876 ŠOLA GALJEVICA do priključno merilne omarice PMO bo predvidoma 1,92 %. Pri izdelavi 
načrtov za nizkonapetostne priključke posameznih objektov je potrebno upoštevati, da skupni padec do obračunskih 
varovalk ne sme presegati 10% (SIST EN 50160). 
V tokokrogu ulične razsvetljave pa največji skupni padec od transformatorske postaje do zadnjega droga "kandelabra" ne 
sme presegati 3 %. 
 
 
 
4/1.5.2.3 Kontrola učinkovitosti  zaščitnega ukrepa 
 
Po podatkih pridobljenih iz soglasja za priključitev lokalnega elektro distibuterja je impedanca na priključnem mestu ZM= 
0,015 Ω.  
( Izračun najmanjšega toka enopolnega kratkega stika ) 

 
 ZK = ZM + ZV = 0,015 + 0,05 = 0,065 Ω 
 
 
Kratkostični tok znaša: 
 
                    0,95⋅ Uf       
            IK =   
                        ZK               
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Tabela kontrole učinkovitosti zaščitnega ukrepa: 
 

IZVOD KABEL TIP ZM 

(Ω) 
ZV 

(Ω) 
ZK 

(Ω) 
IK  

(A) 
TP -> PMO 2x NAYY-J 4 x 240 + 1,5 mm2 0,015 0,05 0,065 3361 

 
kjer pomenijo: 
ZK - skupna impedanca okvarne zanke (Ω), 
ZM - impedanca mreže (Ω), 
ZV - impedanca okvarne zanke vodnika (Ω), 
IK  - najmanjši tok enopolnega kratkega stika, 
Uf  - nazivna fazna napetost (V), 
0,95 - faktor, ki upošteva vpliv zanemarjenih impedanc (zbiralk, sponk, varovalk, stikal...) 
 
 
Po "gL" karakteristikah varovalnih elementov iz proizvodnega programa ELEKTROELEMENT IZLAKE bo 355 A varovalka v 
TP0876 ŠOLA GALJEVICA pregorela v času 0,1 sek, kar je manj od tdop = 5 sek, 
 
 
Po končani montaži je potrebno z meritvami preveriti učinkovitost zaščite proti nevarni napetosti dotika. 
 
 
Termična kontrola vodnika pri enofaznem kratkem stiku in času izklopa varovalnega elementa daljšem od 0,1 sek: 

 s
S

kt
I k

110
3361

480
74

22

=






 ⋅=













⋅=    

kjer je: 

t - najdaljši dovoljeni čas kratkega stika (sek) 
S - presek vodnika (mm2) 
Ik- tok kratkega stika 
 
Razvidno je, da je pogoj izpolnjen, zato izbrani vodniki ustrezajo. 

 
4/1.5.2.4 Izračun ozemljitve  
 
4/1.5.2.4.1 Izračun ozemljitev pri priključni omarici PMO 
 
Predvidena specifična upornost terena znaša 120 Ωm. 

Valjanec FeZn se položi v celotni trasi kabelske kanalizacije in se naveže na vse priključno merilno omarico PMO. Valjanec 
se naveže tudi na temeljno ozemljitev objekta. 

 

Ω=








⋅
⋅

⋅⋅
=









⋅
⋅

⋅⋅
= 6,2

0125,08,0

100
ln

10014,32

120
ln

2

22

dh

l

l
Rp π

ρ
 

 

ρ -  specifična upornost tal (Ωm), 
l - dolžina pocinkanega valjanca (m), 
h - globina polaganja pocinkanega valjanca (m), 
d - računski polmer pocinkanega valjanca (m) 
 

Izračunana ponikalna upornost izpolnjuje pogoje zaščite pred posrednim dotikom v TN in TT sistemu napajanja. 
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4 / 1 . 5 . 4 .  P R O J E K T A N T S K I  P O P I S  M A T E R I A L A  I N  D E L  
 
 

1 RAZDELILEC PMO 
 (dobava in montaža) 
 

- 
Demontaža elementov iz obstoječe PMO omarice in 
preureditev omarice po novi enopolni shemi: 1 kpl 

- 
trifazni števec električne energije tip LANDISGYR 
ZMD410CT44+modul CU-P42, kpl s podstavkom  1 kom 

- tokovni merilni transformator 300/5A, žigosan - 
Circutor TC6.2 3 kom 

- tokovni merilni transformator 150/5A, žigosan - 
Circutor TC6.2 3 kom 

- merilna garnitura 2 kom 
- instalacijski odklopnik 3x6A 2 kom 
- varovalni ločilnik HVL 400A  Schrack komplet z 

varovalkami 3x300A 1 kom 
- varovalni ločilnik HVL 250A  Schrack komplet z 

varovalkami 3x125A 1 kom 
- varovalni ločilnik HVL 160A  Schrack komplet z 

varovalkami 3x160A 1 kom 
- varovalni ločilnik HVL 160A  Schrack komplet z 

varovalkami 3x25A 1 kom 
- odvodnik prenapetosti Iskra tip PROTEC B2S, Uc 

230V, Up 2kV pri In 25kA, Iimp 12,5 kA, oblike 
10/350s 3 kom 

- napisne ploščice 5 kom 
- tipska ključavnica elektro 1 kom 
- PEN zbiralka 1 kom 
- L zbiralka 3 kom 
- drobni in vezni material 1 kpl 

 

 RAZDELILEC PMO skupaj  : 
 

 

2 NN PRIKLJUČEK  
(dobava in montaža) 

- dvostranski priklop dovodnega kabla za napajanje 
stikalnega bloka PMO kpl. z drobnim materialom 1 kpl 

- kabel NAYY-J 4x240+1,5 mm2, uvlečen v novo 
kabelsko kanalizacijio 116 m 

- kabel NA2XS(F)2Y   1 x 150/25 mm2 , 20kV, 
uvlečen v novo kabelsko kanalizacijio 174 m 

- kabelska spojka za kabel NAYY-J 4x240+1,5 mm2, 
spojka se izvede v kabelskem jašku 4 kpl 

- kabelska spojka za kabel NA2XS(F)2Y   1 x 150/25 
mm2 , 20kV, spojka se izvede v kabelskem jašku 6 kpl 

- kabelska glava Rychem EPKT0063 4 kos 
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- 
preureditev NN plošče v TP0876 ŠOLA 
GALJEVICA, prestavitev kabla javne razsvetljave na 
drugo podnožje PK400, demontaža dveh obstoječih 
varovalčnih ločilnikov PK400 in dobava ter montaža 
dvojnega varovalčnega ločilnika VL630 s priklopom 
dveh kablov NAYY-J 4x240+1,5mm2 1 kpl 

NN PRIKLJUČEK skupaj 
 

 

3 KABELSKA KANALIZACIJA - GRADBENA DELA 
(dobava in montaža) 

- zakoličba trase NN priključka 1 kpl 
- zakoličba komunalnih vodov in določitev križanj z 

obstoječimi komunalnimi vodi 1 kpl 
- 

kabelski jašek dim 2,0x2,0x1,8m, kpl s povoznim 
pokrovom 40t, kpl z izkopom in ostalimi gradbenimi 
deli ter odvozom odvečnega materiala na deponijo 
kpl z ozemljitveno letvijo in povezavami na vse 
kovinske dele 2 kpl 

- izkop jarka globine 0.9 m in 0.4 m širine (III. in IV. 
Kategorija 48 m 

- 
Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom " 
ELEKTROENERGETSKI KABEL" 48 m 

- Planiranje dna izkopa za kanalizacijo v natančnosti 3 
cm 48 tm 

- izdelava peščene blazinice h=0,2m v izkopanem 
jarku - sejanje zemlje ali peska ob jarku 

48 m 
- zasip jarka z zemljo h=0,3m in utrjevanje zemlje 48 m 
- dobava in zasip jarka s tamponom h=0,4m in 

utrjevanje tampona 48 m 

- 

Dobava in polaganje kanalizacijskih stigmaflex cevi 
vključno z materialom za stikovanje in distančnimi 
kosi Ø 160 200 m 

- obbetoniranje stigmaflex cevi Ø 160 mm  25 m 
- pocinkani valjanec FeZn 25x4 mm 50 m 
- križna sponka 5 kos 
- 

Zasip kanalizacijske mreže s tamponskim 
materialom kot podlaga asfaltnih površin, vključno z 
razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem po plasteh 
do potrebne trdnosti in asfaltiranje 48 tm 

- odvoz odvečnega materiala na deponijo 15 m3 
- povrnitev terena v prvotno stanje 48 m 

 

KABELSKA KANALIZACIJA - GRADBENA DELA skupaj 
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 REKAPITULACIJA 
 

 

1 RAZDELILEC PMO 1 kpl 
2 NN PRIKLJUČEK 1 kpl 
3 KABELSKA KANALIZACIJA - GRADBENA 

DELA 1 kpl 
4 PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT  1 kpl 
5 NEPREDVIDENA DELA  1 kpl 
6 STROŠKI ZAVAROVANJA OPREME MED 

IZVAJANJEM DEL IN PO IZVEDBI DEL V 
GARANCIJSKEM ROKU 1 kpl 

7 NADZOR ELEKTRODISTRIBUCIJE IN 
STIKALNE MANIPULACIJE PRI PRIKLOPU 
OBJEKTA, OBVESTILA JAVNOSTI O 
IZKOPIH 1 kpl 

8 
MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU 
ELEKTRIČNEGA TOKA,IZOLACIJSKE 
TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, 
GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS 
IN PONIKALNE UPORNOSTI 
STRELOVODNE OZEMLJITVE IN IZDAJA 
USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S 
PREDPISI IN PROTOKOLI 1 kpl 

9 GEODETSKI POSNETEK 1 kpl 
10 IZDELAVA P I D DOKUMENTACIJE 1 kpl 

 

       
 S K U P A J: EUR    

       
 


