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1 Opis obstoječega stanja odseka proge Kranj-Jesenice 
 

a) Objekt postaje Slovenski Javornik se napaja z električno energijo iz elektrodistribucijskega 
omrežja. Iz merilne omare na fasadi objekta je dovod speljan v prometni urad v glavni NN 
razdelilnik RG. Iz glavnega razdelilnika RG, ki je v letu 2009 v celoti obnovljen,  se 
napajajo vsi porabniki v objektu in na območju žel. postaje. Zunanja razsvetljava se napaja 
in prižiga v RG. Svetilke zunanje razsvetljave so nameščene na kovinskih samostojnih 
drogovih in delno na drogovih vozne mreže. Svetilke in samostojni kandelabri razsvetljave 
so obnovljeni in so ustrezni. V prometnem uradu je nameščena omara EKO za daljinsko 
krmiljenje stikal voznega omrežja. Iz omare EKO potekajo NN kabli proti stikalom 
voznega omrežja v osrednji del postaje ter proti ločiščema A in B. V sklopu postajne 
zgradbe se nahaja tudi stanovanje. 
 

2 Predlog rešitve (ukrepov) na odseku proge Kranj-Jesenice 

2.1.1 Slovenski Javornik 
b) Na postaji se predvidita 2 glavna tira, pri čemer se obstoječa kr. 4 izgradi, kretniška zveza 

1-2 se prestavi v smeri postaje Žirovnica na način da se doseže maksimalno povečanje 
koristne dolžine tirov 1 in 2 (vsaj 450m) v okviru zemljišč JŽI. 

c) Projektant naj preuči možnost prestavitve obstoječe kr. Zveze 3-5 proti p. Jesenice v okviru 
zemljišč JŽI, na način da doseže maksimalno možno povečanje koristne dolžine tirov. 

d) Obstoječi bočni peron se uredi ob tiru 1 in se uredi na višino 550mm, dolžine 150m, 
opremi s peronsko infrastrukturo ter uredi dostop do parkirišča skladno s TSI PRM. 
 

2.1.2 Elektro inštalacije 
e) Vse predelave zunanje razsvetljave je potrebno projektno obdelati v skladu s tirno 

situacijo, ureditvijo peronov, dostopov na perone. Preveriti je potrebno ustreznost 
razsvetljenosti peronov in kretniških območij ter predvideti postavitev novih dodatnih 
svetilk za zagotovitev predpisane vrednosti osvetljenosti. V primeru menjav stebrov vozne 
mreže na katerih so nameščene tudi svetilke zunanje razsvetljave, je potrebno svetilke 
namestiti na samostojne stebre zunanje razsvetljave. 

f) Obstoječe neustrezne svetilke zunanje razsvetljave je potrebno nadomestiti z novimi 
tehnično ustreznimi. Svetilke morajo ustrezati Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja. Projektant preveri obstoječo izvedeno razsvetljavo glede na zahteve 
o osvetljenosti Pravilnika o opremljenosti postajališč ter jo po potrebi dogradi. 

g) Za razsvetljavo perona, parkirišč in dostopnih poti se uporabijo tipski samostojni 
pocinkani jekleni drogovi vijačne pritrditve, svetle višine 5m. Vijaki pritrditve 5m drogov 
so skriti pod tlakovanjem perona. Osvetlitev tirnega območja naj se izvede s tipskimi 
samostojnimi pocinkanimi jeklenimi drogovi na vkop, dolžina droga 11m. Drogovi morajo 
biti opremljeni s plezalnimi klini in varovalno vrvjo za varovanje pred padcem. Za svetilke 
se uporabi ustrezna LED ali VT-natrij izvedba ustrezne kvalitete, za katere mora biti 
izveden svetlobnotehnični izračun. Le ta mora potrditi, da projektirana osvetljenost ustreza 
zahtevam standardov. V sklopu obdelave se obnovi tudi razsvetljava postajnega 
nadstreška. 

h) V okviru gradbenih del je potrebno urediti ustrezno kabelsko kanalizacijo za zunanjo 
razsvetljavo na območju kretnic in obnovo kanalizacije ob morebitnih delih na peronu. Pri 
izgradnji perona se v telo perona predvidi nova cevna kabelska kanalizacija v celotni 



dolžini perona, vključno z vmesnimi jaški na min. 50m. Na obeh koncih perona se KK 
zaključi v jaških v medtirju, izven površine perona. Nova KK perona mora biti povezana s 
cevmi z obstoječim razdelilnikom RG. 

i) Glede na vpliv povratnega toka enosmerne vleke na distribucijsko omrežje se izdela rešitev 
napajanja postajnih el. NN naprav z galvansko ločitvijo preko ločilnega transformatorja 
(SIST EN 50122). 

j) Pri projektiranju elektroinštalacij na postajah in postajališčih naj se uporabi enake tipske 
rešitve, ki so v uporabi za te objekte na elektrificiranem omrežju SŽ. Tipske rešitve zagotovi 
upravljavec JŽI. Za obdelavo el. inštalacij ter zunanje razsvetljave se izdelajo ločeni 
načrti, po posameznih lokacijah. 

a) V kolikor se na postaji ali postajališču izvede gradnja objektov z novimi el. porabniki, npr. 
izvennivojski dostop do perona (podhod, dvigalo,...), mora projektant v izdelanih načrtih 
določiti novo konično moč el. naprav. Pri tem mora pridobiti dejanske podatke o 
obremenitvi obstoječega NN el. priključka. V primeru, da priključna moč glede na novo 
predvideno konično moč ni ustrezna, je potrebno izvesti povečavo obstoječega merilnega 
mesta. V sklopu obdelave povečave mora projektant pridobiti tehnične pogoje in Soglasje 
za priključitev Elektro Gorenjska, katere pogoje mora upoštevati v izdelavi načrta. Za 
predvideno rešitev mora pridobiti soglasje Elektra Gorenjska. 

b) V armiranobetonski steni stopnišča »rama« podhoda se namesti vgradni el. razdelilnik. 
Zaradi možnosti vdora vode morajo biti vsi kabelski uvodi v razdelilnik od spodaj. V 
razdelilniku morajo biti nameščeni elementi za napajanje, varovanje in krmiljenje 
električnih instalacij podhoda in otočnega perona. Razsvetljava podhoda se izvede po 
stropu podhoda z ustreznimi protivandalnimi svetilkami nameščenimi v betonske stropne 
niše. Omogočen mora biti prenos krmiljenja razsvetljave preko scade v center vodenja. 
Napajanje razdelilnika naj se izvede iz glavnega postajnega el. razdelilnika RG, kateri se 
ustrezno dopolni ali po potrebi zamenja. 

c) Projektno je potrebno v ločenem načrtu obdelati predelavo krmilne omare daljinskega 
vodenja ter elektromotornih pogonov in stikal voznega omrežja, če nova tirna situacija 
spreminja obstoječe stanje pozicij stikal voznega omrežja in razvoda kablov. Pri tem se 
obdela tudi eventuelne prestavitve potekov obstoječih NN kablov daljinskega vodenja stikal 
v nove trase kabelskih korit ali kabelske kanalizacije. Podaljševanje obstoječih kablov s 
spajanjem v zemlji ni ustrezna teh. rešitev. 
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TEHNIČNI OPIS 

1.0 SPLOŠNO 
 

Ta načrt (izvedbeni načrt) obravnava izvedbo novih električnih inštalacij jakega toka za 
zunanjo razsvetljavo tirnega območja, perona, dostopne poti ter obstoječega nadstreška 
postajnega poslopja Slovenski Javornik. Načrt je izdelan po tehnični smernici TSG-N-002-
2013 "Nizkonapetostne električne inštalacije" in TSG- N-003-2013 "Zaščita pred delovanjem 
strele" ter v skladu  z zaščitnimi ukrepi proti električnemu udaru po standardu SIST EN 50122-
2. 
Zaradi minimiziranja blodečih tokov v enosmernih sistemih vleke, direktno ozemljitev tirnic ni 
dovoljeno in bodo tirnice v bodoče na postaji Slovenski Javornik izvedene izolirano od zemlje. 
Vsi ostali izpostavljeni deli, ki niso izolirani proti zemlji, morajo biti ozemljeni in ne smejo biti 
direktno povezani s tokokrogom povratnega voda (tirnico). Predvidena je naprava za 
limitiranje napetosti, ki predstavlja odprto povezavo izpostavljenih prevodnih delov električnih 
instalacij s povratnim vodom enosmerne vleke. Ta zagotavlja prekinitev toka v zahtevanem 
času za napetost (po členu 7.3.3-SIST SIST EN 50122-1) nad 120V DC. 
Gradbena tirna situacija postaje bo glede na obstoječo bistveno spremenjena. V ta namen je 
potrebno izdelati novo zunanjo razsvetljavo od uvozne do izvozne kretnice ter temu ustrezno 
uskladiti obstoječo in novo kabelsko kanalizacijo. 
 

2.0 ELEKTROENERGETSKI RAZVOD 

Obstoje če stanje 

Železniška postaja Slovenski Javornik je z električno energijo napajana iz krajevnega 
nizkonapetostnega omrežja. Sedaj sta dva odjemna mesta in sicer eno za porabnike SŽ in 
eno za stanovanje v postajnem poslopju.   

Obstoječi napajalni vod za postajno poslopje je zaključen na fasadi postajnega poslopja v 
priključno merilni omari (PMO). V omari je nameščen omejevalnik toka 3x63A za potrebe SŽ 
(44 kW),  merilne naprave in prenapetostna zaščita. Prav tako je nameščen omejevalnik toka 
3x20A za stanovanje v postajnem poslopju. 

Leta 2013 je bil obnovljen obstoječi glavni razdelilnik v prometnem uradu. Iz razdelilnika RG se 
napajajo vsi porabniki SŽ. Prav tako je bilo pred kratkim izvedeno električno gretje kretnic. 
Večina priključne moči za SŽ je namenjena za gretje kretnic in sicer  25,8 kW. Napajanje 
gretja kretnic je urejeno tako, da je dovodni kabel speljan iz razdelilnika RG (tokokrog F05, 
3x50A) do krmilne omare gretja kretnic KNOG. Med omaro KNOG in razdelilno omaro ROG A 
in ROG B je vgrajen ločilni transformator moči 30 kVA, Dyn5. Na ta način je napeljava za 
gretje kretnic ločena od distribucijskega omrežja z ločilnim transformatorjev in lokalnim TN 
sistemom napajanja. 

 
Projektna rešitev: 
 
Glede na to, da je el. inštalacija za gretje kretnic že ločeno od distribucije z ločilnim 
transformatorjem predlagam, da se to izvede še za preostali del porabnikov SŽ in stanovanje. 
V ta namen bo potrebno napajanje stanovanja izvesti preko internih meritev iz razdelilnika RG 
kar pomeni, da se ukine odjemno mesto za stanovanje. Potrebna bo tudi predelava 
obstoječega razdelilnika RG ali vgradnja dodatnega R-tr v katerem bosta izvedena dva nova 
glavna napajalna tokokroga in sicer tokokrog za napajanje gretja kretnic (omare KNOG) in 
tokokrog za napajanje novega ločilnega transformatorja, ki bo namenjen za vse ostale 
porabnike in stanovanje. Novi ločilni transformator se namesti v prometnem uradu. 
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Vsi vgrajeni elementi v razdelilnike morajo biti ustrezno označeni, enako kot fazni, nevtralni in 
zaščitni vodniki. Nevtralni in zaščitni vodniki morajo biti zaključeni na svoji zbiralki in označeni 
kateremu tokokrogu pripadajo. Vsi kovinski konstrukcijski deli stikalnih blokov morajo biti med 
seboj galvansko povezani z fleksibilnimi vodniki. Na stikalnih blokih mora biti nameščena 
ploščica  z oznako stikalnega bloka, sistema napajanja, delovno napetostjo in frekvenco. 
Stikalni blok mora biti opremljen z enopolno shemo z vsemi potrebnimi podatki o dejanskem 
stanju.  

Krmiljenje zunanje razsvetljave je predvideno na več načinov z izbirnimi stikali; ročno, 
avtomatsko in daljinsko iz centra vodenja prometa preko sistema Scade.   

Ročno krmiljenje je namenjeno predvsem vzdrževanju razsvetljave. Avtomatski vklop 
razsvetljave je mogoč preko svetlobnega stikala, ki ob nastavljenem nivoju osvetlitve 
avtomatsko vrši vklop razsvetljave.  

Daljinsko krmiljenje vklopa bo preko Scade iz centra vodenja prometa. Na postaji je 
nameščena omara (Scada v TK prostoru-omara) z lokalnimi krmilniki za zajem podatkov. V ta 
namen se položi krmilni kabel med razdelilno omaro RG in omaro Scade. 

Za novo zunanjo razsvetljavo tirnega območja in perona bo potrebno zgraditi v celoti novo 
kabelsko kanalizacijo, staro pa delno odstraniti. Nova kabelska kanalizacija je skoraj v celoti 
obdelana in finančno zajeta v načrtu SV in TK naprav. V tem načrtu je zajeta samo kabelska 
kanalizacija na peronu ter vsi potrebni jaški in temelji za potrebe zunanje razsvetljave. 
Prav tako bo potrebno demontirati kompletno obstoječo zunanjo razsvetljavo. Ta namreč ne 
ustreza sedanji zakonodaji (Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja) in 
ne zadošča potrebnemu nivoju osvetlitve. Del obstoječih svetilk je nameščen tudi na drogove 
voznega omrežja in jih je potrebno demontirati z vso pripadajočo opremo (cevi, objemke, 
kabelski končnik...).  
 

Naprava za limitiranje previsoke napetosti dotika e nosmerne napetosti voznega 
omrežja (VLD) 

Naprava služi za zaščito pred previsoko napetostjo dotika enosmerne napetosti 120 V v 
skladu s SIST EN 50122-1, ki bi lahko nastala med tirnico povratnega toka in glavno zbiralko 
za izenačevanja potencialov električnih instalacij v območju vpliva voznega omrežja. Naprava 
se namesti v prostoru poleg prometnega urada. V načrtu št.20 je prikazana lokacija 
namestitve naprave in potrebne cevne povezave v popisu pa so zajeti stroški za izvedbo 
cevnih povezav in obnovo prostora. Ta naprava ima nalogo, da ob pojavu previsoke napetosti 
dotika (120 V DC) med tirnico povratnega toka voznega omrežja in PEN zbiralko električnih 
instalacij (oziroma odprtim sistemom ozemljevanja) v območju vpliva voznega omrežja obe 
kratko sklene. Če je naprava delovala se mora avtomatsko resetirati po 10 s ali če ne resetira 
je potrebno ugotoviti vzrok takega dogodka. Stanje naprave bo se prenašalo v center vodenja 
SNEV preko signalnega kabla do obstoječe EKO omare v prometnem uradu. Naprava je z 
enim kablom H07V-K-120 mm2 povezana na drog voznega omrežja št. 16, z drugim kablom 
pa na najbližjo tirnico. Kabla sta od naprave naprej položita v izdelano kabelsko kanalizacijo. 
Napajanje naprave se izvede iz razdelilnika RG. Podrobno delovanje naprave je opisano v 
navodilih za upravljanje naprave. 

 
Naprava mora ustrezati naslednjim zahtevam, ki jih delno predpisuje SIST EN 50122-1; 

• napetostno področje delovanja 3kV DC, Umax trajna=3,6 kV; 
• nazivna izolacijska napetost Un=4,8 kV; 
• tok prekinitve 900 A; 
• tiristorsko stikalo za hitro delovanje, ko napetost preide preko 110 V DC; 
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• vgrajen AC-DC prenapetostni pretokovni rele; 
• vgrajena autotest funkcija z realno napetostjo in tokom; 
• napajanje krmilnih tokokrogov omare:230V AC; 
• kratkostični vzdržni tok min. 35kA (0,25s) 
 

3.1 KABLI IN KABELSKA KANALIZACIJA 
 
Kabli za napajanje glavnega energetskega razvoda in zunanjo razsvetljavo so tip NYY-J. 
Polaganje kablov je predvideno v novozgrajeno manjši del pa tudi v obstoječo kabelsko 
kanalizacijo. Predvideno je, da bo del kabelske kanalizacije skupen za kable za SVTK 
naprave, ogrevanje kretnic, kable zunanje razsvetljave ter kable za krmiljenje stikal vozne 
mreže. Ta princip bo uveljavljen povsod tam kjer je to izvedljivo. Kabelska kanalizacija se 
izvede, pri prečkanju tira oziroma pod povoznimi površinami s plastičnimi gibljivimi cevmi 
(zunanja plast cevi narebrena, notranja pa gladka), in betonskimi jaški z litoželeznimi pokrovi 
ustrezne velikosti in napisom elektrika.  
Vgradnjo cevi morajo izvesti usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom.  
Pri sami vgradnji cevi je potrebno upoštevati splošne smernice za polaganje cevovodov, ki so 
položeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610 in tudi v standardu DIN 
4033.  
S pravilno pripravo posteljice (debeline 15 cm) s peskom ali drugo zemljino, ki jo je možno 
utrjevati in ki ne vsebuje kamenja (zrna do največ 20 mm), dobrim in postopnim utrjevanjem 
zasipa (stopnja zbitosti po Proctorju Dpr >= 95 %) ob cevi ter 30 cm nad temenom cevi, je 
doseženo, da se cevi, ki so z zemljino prekrite od 0,8 m in pa do 8 m in tudi pod najtežjo 
prometno obremenitvijo SLW 60 (glede na DIN 1072) ne deformirajo nad dopustno mejo 6 %.  
 
V primeru, da je prekritje cevi manjše od 0,8 m je potrebno poskrbeti za porazdelitev 
obremenitev (z obbetoniranjem).  
 
Pri večplastnem polaganju v cevni jarek je priporočljivo, da se cevi fiksirajo z distančniki, 
zagotovljeno pa mora biti, daje vsaka plast cevi posebej zasipana in utrjena, predno se nanjo 
položi naslednjo plast.  
Podrobnejša navodila in napotila je mogoče najti tudi v tehničnem dodatku o polaganju 
cevovodov iz polimernih materialov, ki je priloga tiskani dokumentaciji podjetja STIGMA 
CEVNI SISTEMI in obravnava izkop jarka, izvedbo posteljice ter prekrivanje cevovoda.  
V tehničnem dodatku je mogoče najti tudi natančnejše podatke o temenski togosti cevi, ki 
rabijo za statične izračune STIKAN cevi v skladu z nemškim predpisom ATV delovnim listom 
A 127. 
Pri polaganju cevi, ki prečkajo tir, je potrebno paziti, da je zgornji rob cevi oddaljen minimalno 
1,2 m od zgornjega roba praga, pod tiri pa je potrebno cevi obbetonirati z 10 cm debelo 
betonsko oblogo C16/20. Isto velja za polaganje cevi pod ostalimi povoznimi površinami 
(peron, dovozne poti in podobno), s tem da je pri prečkanju minimalna oddaljenost od najnižje 
točke cestišča do zgornjega roba cevi 1 m. Ob pričetku izkopov za kabels 
 
 
ko kanalizacijo in temelje drogov je potrebno določiti mikrolokacijo za posamezni steber 
oziroma jašek v sodelovanju s projektantom ali nadzornim organom ter Službo za vzdrževanje 
SVTK in Službo za vzdrževanje EE naprav. Minimalna oddaljenost droga zunanje razsvetljave 
od osi glavnih prevoznih tirov ne sme biti manjša od 2,5m. Prav tako je potrebno paziti, da 
katerikoli del droga ali svetilke zunanje razsvetljave ni bližje kot 1,25 m od napajalnega voda 
voznega omrežja 3kV, DC. Premik drogov na drugo lokacijo kot je predvideno v situacijskih 
risbah je možen samo v soglasju s projektantom ali nadzornim organom.  
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Pri večjih dolžinah kablov  (500 ali 1000m) se predvidi kabelske spojke. Te naj bodo 
termoskrčljive, primerne za spajanje vodnikov, s PVC izolacijo in primerne tudi za spajanje 
podzemnih kablov. Spoj mora zagotavljati odpornost proti vlagi in obstojnost na UV žarke. 
Spojka mora ustrezati položenemu preseku kabla.  
Upoštevati je potrebno navodila za odvijanje in polaganje kablov. Kabel se ne sme vleči preko 
trdih in ostrih predmetov in robov. 
Radij krivljenja kabla pri polaganju mora biti večji od 12 × D  (D - zunanji premer kabla). Pri 
razpletu kabla je potrebno upoštevati navodila proizvajalca kabla za max. dovoljeno vlečeno 
silo. 
Da se doseže primerne rezerve na kablu (možnost popravila kabelskega končnika), mora biti 
pred prehodom kabla v objekt (omarico) izdelana kabelska zanka z rezervo kabla. 
Ročno polaganje kablov, v rov ali kabelsko korito, se uporabi pri krajših dolžinah do 300 m in 
pri sektorjih z ostrim spreminjanjem trase. Odviti kabel nosijo delavci. Število delavcev se 
določi tako, da znaša obremenitev na enega delavca do 20 kg. Pri tem pazimo na minimalne 
dopustne polmere krivljenja in da se kabel ne vleče po tleh. Možna je tudi uporaba valjev.  
Odvijanje kabla z vozilom vzdolž trase in ročnim polaganjem v rov je dovoljeno le na terenih, ki 
to omogočajo.  
Strojno polaganje z vitlom se dopušča na trasi kjer ni ovir in krivin (tudi cevi kabelske 
kanalizacije). Kabel se vleče preko vrtljivih valjev, ki so nameščeni na dnu rova v ustreznih 
razmakih. Vlečna vrv je z vlečno nogavico povezana s koncem kabla. Pred strojnim 
polaganjem je potrebno določiti silo vlečenja kabla, glede na dolžino kabla, koeficient trenja, 
lomljenja in nagib trase. Vlečno silo je, med polaganjem, potrebno kontrolirati s 
dinamometrom. 
 

3.2 SVETILKE IN DROGOVI  
 

Svetilke za osvetlitev perona in parkirišč se namestijo na pocinkane jeklene drogove svetle 
višine 5,0 m tipske izvedbe. Ti se montirajo na temelje s sidrnimi vijaki. Drogovi so opremljeni 
z odprtino in pokrovom, v kateri se nahaja podnožje varovalke in sponke za priključitev kabla. 
Ozemljitev drogov se izvede z pocinkano jekleno izolirano vrvjo 70 mm2 s povezavo preko 
križne sponke z jeklenim Rf trakom, ki poteka vzdolž perona. V ta namen se pred izvedbo 
tlakovanja perona položi cev od droga do kabelskega jaška. Predvidena položitev tračnega 
ozemljila vzdolž perona in tras kabelske kanalizacije se spelje skozi jaške. 
Za osvetlitev peronov, parkirišč in dostopnih poti je predvidena svetilka nameščena na 
drogove višine 5m, Siteco Streetlight 20 micro LED 30W IP66, tip: 5XB15D2B108A, s 
povišano stopnjo zaščite IP66 z LED virom svetlobe neutralne barve 4000K, barvne kakovosti 
svetlobe po Ra>70 in izhodne svetilnosti svetilke 3150 lm ter svetlobno tehničnega izkoristka 
min. 105lm/W . Začetne priključne moči svetilke 30 W. Z možnostjo redukcije na redukcijsko 
moč 15W pri 50% svetlobnem toku, zaščitni razred II, z digitalnim komunikacijskim vmesnikom 
in možnostjo časovno odvisnega upravljanja svetlobe, z vgrajenim sistemom proti pregrevanju 
svetilke, z asimetrično širokosnopno ST0.5a optiko, razpršitve svetlobe preko PMMA sistema 
leč, z vgrajeno ESD visokonapetostno zaščito svetilke za odpornost na udarno napetost: 10kV 
1,2/50µs, z zamenljivo LED enoto in predstikalno napravo, ohišje prašno lakirani tlačno liti 
aluminij metalno sive barve DB 702S in varnostno kaljeno steklo, svetilka odporna na udarce 
po IK09. Dimenzije: 408x216x120 mm. S predvideno življenjsko dobo 80 000h L85/B10, v 
skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju, s certifikatom ENEC in energijskega razreda 
A++. 
Za osvetlitev tirnega območja je predviden pocinkani jekleni drog dolžine 11m s plezalnimi klini 
ter varovalno vrvjo. Drogovi se vgradijo v temelj.  
Svetilka za osvetlitev tirnega območja je Streetlight 20 midi LED, svetilka za kandelaber, 
primarno usmerjanje svetlobe leča, material: PMMA, primarni svetlobnotehnični pokrov: 
pokrov, material: varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material, porazdelitev svetilnosti: 
ST1.5a, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, 
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način montaže: nastavek, nastavek, LED, LED High Power, nazivni svetlobni tok: 15.860lm, 
svetlobni izkoristek: 113lm/W, barva svetlobe: 740, barvna temperatura: 4000K, predstikalna 
naprava: EVG Plus, upravljanje: redukcija moči, digitalni komunikacijski vmesnik, nadzor in 
zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, 
fleksibilno parametriranje svetlobnega toka, termična zaščita, elektronska redukcija moči, 
priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, začetek obratovalne dobe: 140W, konec 
obratovalne dobe: 152W, redukcija: 61W, ohišje svetilke, material: aluminij, tlačno ulito, 
prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), dolžina: 535mm, širina: 230mm, 
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, odpornost na udarce: IK09, 
dopustna delovna temperatura okolice za zunanja območja uporabe: -35..+50°C. 
 

3.3 PRIŽIGANJE ZUNANJE RAZSVETLJAVE 
 
Prižiganje zunanje razsvetljave na postaji je predvideno tako, da bo to možno izvesti ročno 
preko stikal nameščenih v razdelilniku R-ZR, avtomatsko preko svetlobnega senzorja in 
časovne krmilne enote ter iz centra vodenja. V ta namen bodo v novem razdelilniku 
nameščeni elementi, ki bodo omogočili povezavo na scado. 
Senzor jakosti naravne svetlobe bo nameščen, tako da ga ne bo mogel osvetliti umetni vir 
svetlobe. Predvidena sta dva tokokroga za vklop tirnega območja (smer Divača in smer 
Postojna), posebej tokokrog za vklop perona 1 in perona 2 ter tokokrog za osvetlitev 
osrednjega dela postaje 1 (tiri od 2 do 10) in 2 (tiri od 10 do 12).   
 
 

3.5 IZRAČUN RAZSVETLJAVE 
 
Izračuni razsvetljave za osvetlitve tirnega območja, peronov in parkirišča je priložen na koncu 
tehničnega poročila. Pri izračunu je uporabljen program Relux. Vsi podatki v tabelah ki 
prikazujejo določeno površino računanja razsvetljave so izraženi v luxih. Nivo osvetljenosti je v 
mejah, ki jih določa Pravilnik o opremljenosti železniških postaj in postajališč Ur.list RS, št. 
72/09 (velja za perone), Standard SIST EN 12464-2/2014. Razsvetljava na delovnem mestu-
delovna mesta na prostem. Iz izračunov je razvidno, da so premikalne steze ustrezno 
osvetljene po alineji 5.12.5 Standarda SIST EN 12464-2 –Tovorna proga, kratkotrajna dela kjer 
je predpisano Esr=10 lx, razmerje med Emin in Esr pa je vsaj 0,25 oziroma v razmerju najmanj 
1:4 in trajno delo Esr=20lx, razmerje med Emin in Esr pa je vsaj 0,4 oziroma v razmerju 
najmanj 1:2,5. Standard SIST EN 12464-2/2014  v poglavju 5.12 določa nivo osvetlitve za 
nepokrite perone (odvisno od gostote prometa). Peroni z zelo malim številom potnikov Esr=5lx, 
Emin= 1lx. Peroni z malim številom potnikov za la lokalne vlake Esr=10lx, Emin= 2,5lx.  Peroni 
z srednjim številom potnikov za lokalne in intercity vlake Esr=20lx, Emin=6lx. 
 

4.1 ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM  
 

 
Ker so električne instalacije v območju vpliva VV (voznega voda 3kV DC) se ta uredi v smislu 
točke 7.4.4.2. standarda SIST EN 50122-1/2011  
V načrtu je obdelana zaščita pred električnim udarom v TN  sistemu. Od distribucijskega 
omrežja smo ločeni preko ločilnega transformatorja trikot/zvezda tako, da je PEN vodnik 
distribucijskega transformatorja ločen od delov pod vplivom voznega omrežja 3kV DC. 
Zvezdišče sekundarja ločilnega transformatorja je ozemljeno preko zbiralke za izenačitev 
potencialov na lokalno izvedeno ozemljilo. Ta je ozemljena z valjancem položenim vzdolž 
perona v izkopani kanal v zemljo in je del odprtega sistema ozemljevanja. Galvansko se 
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povežejo drogovi zunanje razsvetljave, drogovi voznega omrežja, jekleni nadstrešek, jeklene 
ograje in vsi ostali večji prevodni elementi ki jih navaja standard EN 50122-1 v točki 6.3.1.2 
Zaščita pred električnim udarom temelji na predvideni upornosti človeškega telesa ter 
predpisani vrednosti nevarne napetosti dotika, namenjena je zaščiti ljudi in živali.  
Osnovno pravilo zaščite pred električnim udarom je, da nevarni deli pod napetostjo ne smejo 
biti dotakljivi in da dotakljivi prevodni deli niti v normalnih razmerah niti ob prvi okvari ne smejo 
postati nevarni deli pod napetostjo. 
Poleg osnovne je predvidena še zaščita ob okvari, ki deluje v primeru okvare, ko pridejo pod 
napetost prevodni deli naprav, ki v normalnem obratovanju niso pod napetostjo, preprečiti, da 
bi napetost dotika narasla čez dovoljeno vrednost, omejiti tok in čas delovanja (izklop), na 
vrednosti, ki ne predstavljajo nevarnosti za človeški organizem.          
TN sistem instalacije, v skladu s standardom, z samodejnim izklopom napajanja preprečuje na 
okvarjenem tokokrogu nastanek nevarne napetosti dotika. Okvarjeni tokokrog se samodejno 
izključi z uporabo nadtokovne zaščitne naprave. Nadtokovna zaščitna naprava v primeru 
nastanka okvare, v min. času in ob zanemarljivi upornosti  okvarjenega  dela,  preprečuje, da 
bi pričakovana napetost dotika presegla 50 V efektivne vrednosti. Večja vrednost bi bila v 
pogledu patofiziološkega delovanja na človeka škodljiva oziroma nevarna.  
Da je zaščita učinkovita je treba karakteristiko zaščitne naprave tokokroga in impedance 
tokokroga uskladiti tako, da se v primeru okvare z zanemarljivo upornostjo med faznim in 
zaščitnim vodnikom oziroma prevodnim delom kjerkoli v instalaciji şamodejno odklopi 
napajanje v določenem min. času.  Izpolnjen mora biti pogoj : 
 
U0  0* UIZ as ≤  

 
Pri tem so: 
 
ZS  - impedanca okvarne zanke v Ω, ki sestoji iz impedance 

- Vira, 
- Linijskega vodnika do mesta okvare in 
- Zaščitnega vodnika med mestom okvare in virom 
- Ia -  tok, ki povzroči samodejni odklop zaščitne naprave v času, ki je določen v 411.3.2.2 ali 

411.3.2.4 standarda SIST HD 60364-4-41 
       U0  -  nazivna napetost proti zemlji 
 

Največji odklopni časi, podani v preglednici veljajo za končne tokokroge z nazivnimi toki do 
32A. 
Za razdelilne tokokroge in tokokroge, ki niso zajeti v tabeli je dovoljen čas izklopa 5s. 
 

 
                                  

50V<U0<120V 
 

120V<U0<230V 
  

 
230V<U0<400V 

  

 
 U0>400V 

  
SISTEM s   s   s   s   
  izmenična enosmerna izmenična enosmerna izmenična enosmerna izmenična enosmerna 

TN 0,8 Opomba 1 0,4 5 0,2 0,4 0,1 0,1 

 
Opomba 1: Odklop je lahko zahteven iz drugih razlogov, kot je zaščita pred električnim udarom 

 
Ker so električne instalacije zunanje razsvetljave v območju vpliva VV (voznega voda 3kV DC)  
se ta uredi v smislu točke 7.4.4.2  SIST EN 50122-1:2011 
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Za zaščito tokokrogov, ki napajajo zunanjo razsvetljavo pred previsoko napetostjo dotika so 
uporabljene naprave na diferenčni tok RCD in sicer tako, da so vsi izpostavljeni prevodni deli 
naprav povezani z lokalnim ozemljilom (lokalno ozemljilo povezano z drogovi voznega omrežja, 
tj. odprti sistem ozemljevanja voznega omrežja), ki zagotavlja ustrezno upornost, prilagojeno 
izklopnemu toku diferenčnega stikala. Tako zaščiten tokokrog obravnavamo kot TT-sistem. 
Zato moramo upoštevati pogoje, ki veljajo za ta sis tem . 
 
RA*I∆n<50V 
 
Kjer so: 
RA …vsota upornosti ozemljila in zaščitnega vodnika izpostavljenih prevodnih delov v Ω. 
I∆n…naznačeni diferenčni tok RCD, 

 

Ozemljitev drogov zunanje razsvetljave: 
 
Za ozemljitev drogov zunanje razsvetljave je predviden nerjaveči valjanec Rf 30x3,5mm, za 
povezavo do droga zunanje razsvetljave in droga voznega omrežja pa se uporabi pocinkana 
jeklena vrv 70mm2. Valjanec se polaga v izkopani kanal ob polaganju kabelske kanalizacije, vrv 
pa se položi do droga zunanje razsvetljave ali voznega omrežja v pehd ali alkaten cevi 
ustreznega profila fi 32mm.  

 
 
4.2 ELEKTRIČNO DIMENZIONIRANJE VODNIKOV IN KABLOV ZA ELEKTRI ČNE 
INŠTALACIJE 
 

V TSG-N-002 so določene naslednje mejne vrednosti padcev napetosti od napajalne točke, do 
katere koli točke električne inštalacije, če se ta napaja iz javnega distribucijskega omrežja: 
-3% za električne tokokroge razsvetljave, 
-5% za tokokroge drugih porabnikov 
Če se inštalacije napajajo neposredno iz transformatorske postaje v našem primeru preko 
prenosnega agregata, je dovoljeni padec napetosti od napajalne točke do katere koli točke 
električne instalacije: 
-5% za električne tokokroge razsvetljave, 
-8%za tokokroge drugih porabnikov. 
 
Za električne instalacije, ki so daljše od 100 m, se dovoljeni padec napetosti poveča za 0,005 
% na vsak dolžinski meter nad 100 m, vendar ne več kot 0,5 %.  
 
Padec napetosti za enofazne tokokroge izračunamo: 
 

2
%

**

**200

UA

lP
u

λ
=  

 
 
Padec napetosti za trifazne tokokroge izračunamo: 
 

2
%

**

**100
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u

λ
=  
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Padec napetosti za trifazne tokokroge obremenjene na večjih mestih (pri napajanju po sistemu 
uvod - izvod). 
 

2**

)*(*100
%

UA

lP
u

λ
Σ=  

 
Padci napetosti so prikazani tabelarično na koncu tehničnega opisa. 
 

 
4.3 ZAŠČITA PRED PREOBREMENITVIJO VODNIKOV IN KABLOV 
 

Najvišja dopustna tokovna obremenitev vodnikov in kablov je odvisna od: 
-prereza vodnika, 
-vodnikove kovine, 
-vrste izolacije vodnika, 
-števila vzporedno potekajočih in obremenjenih vodnikov, 
-zunanje temperature in 
-načina polaganja 
 
Standard  SIST IEC 60364-5-52 vsebuje tabele iz katerih je razvidna maksimalna obremenitev 
vodnikov ali kablov glede na zgoraj omenjene vplive.  

 
Ustrezno zaščito pred preobremenitvenem toku dosežemo s koordinacijo referenčnih vrednosti 
vodnikov (IB, Iz) in nadtokovnih zaščitnih naprav (In, Iz 1,45*Iz). Pri tem moramo izpolniti 
naslednje pogoje, izražene z dvema neenačbama: 

 
 

1. znB III <<   in 
 
2. zII *45,12 ≤   kjer je  

 
    IB  - tok, za katerega je tokokrog predviden, npr. nazivni tok porabnika 

      IZ   - trajni dovoljeni tok vodnika ali kabla, tj. Tok, ki pri zunanji temperature 30°C povzro či  
dovoljeno mejno temperature na površini vodnika (vrsta vodnika, tip el. napeljave, število 
obremenjenih vodnikov, vodnikovo kovino, okolna temperatura)  

    I
n
 - nazivni tok zaščitne naprave, označen na napravi (za nastavljive zaščitne naprave je    

nastavljivi tok nazivni, torej je lahko I
n
 = IZ 

    I
2
 - tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zaščitne naprave, I

2
 = k * In  

    k - faktor za taljive varovalke In 2A in 4A je k=2,1, od 6 do 13 A je k = 1,9,  za varovalke od 16   
do 400 A je k = 1,6 za instalacijske odklopnike pa je k = 1,45  
 
Zaščita pred prevelikimi toki je prikazana tabelarično na koncu tehničnega opisa. 

 
 
4.4 Kontrola zaš čite pred elektri čnim udarom, s samodejnim odklopom napajanja  

 
Tok kratkega stika je bistvenega pomena pri izbiri zaščitnih naprav za odklop napajanja in pri 
dimenzioniranju preseka vodnikov.  
 
Tok kratkega stika izračunamo: 
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Ia
U

Z
=  

 
Kjer je U-napetost proti zemlji, Z-impedanca kratkostične zanke: 
 

22 XRZ +=  
 
Kratkostični tokovi ter impedance so prikazani tabelarično na koncu tehničnega opisa. 

 
4.5 Zaščita pred toplotnimi u činki kratkosti čnega toka 

 
Vsak kratkostični tok, ki se pojavi v katerikoli točki tokokroga, mora biti prekinjen v času, v 
katerem se vodniki segrejejo do dopustne mejne temperature (v našem primeru 70°C). Za 
čase od 0,1 do 5 s, se čas izklopa izračuna po enačbi:  
 

t k
S

I k
= *  

 
za čase manjše od 0,1 s mora biti: 

 
k

2
 * S

2
 > I

2
 * t  

 
t  - trajanje v (s) 
S  - prerez vodnika v (mm ) 
Ik  - efektivna vrednost toka kratkega  stika (A) 
k  - faktor za bakrene vodnike s PVC izolacijo (115) 
I2 * t - vrednost prepuščene energije (A *s) 
t  - čas v katerem varovalka izklopi (s) 
 
Zaščita pred toplotnimi učinki toka kratkega stika je prikazana tabelarično (velja samo za 
presek vodnika nad 10 mm2)  
 

5.0 OZEMLJITEV IN IZENAČEVANJE POTENCIALOV V SKLOPU ODPRTEGA SISTEMA 
OZEMLJITVE POVRATNEGA VODA 
 
5.1 SPLOŠNO 

 
Povratni tok voznega omrežja enosmerne vleke 3kV DC lahko povzroči previsoke napetostne 
potenciale, previsoko napetost dotika ter elektrolitsko korozijo jeklenih konstrukcij. Tudi v primeru 
udara strele ali nastanka kratkega stika voznega omrežja, obstaja nevarnost za ljudi, ki se 
nahajajo na območju perona.  
V ta namen se izvede izenačevanje potencialov za zmanjšanje napetosti dotika ter ozemljilo za 
zaščito pred delovanjem strele. 
 
Ozemljitveni sistem in izenačevanje potencialov ki se izvede na postaji in peronih skupaj z odprtim 
sistemom ozemljevanja ščiti; 
• pred previsoko napetostjo dotika, ki bi ga lahko povzročilo vozno omrežje  
• varuje ljudi ob kratkem stiku, ki ga lahko povzroči padec vodnika voznega omrežja na kovinske 

dele na peronu ali udaru strele 
• ozemljuje neaktivne dele voznega omrežja 
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• zmanjšuje induktivni vpliv na signalno varnostne naprave (v primeru uporabe 25 kV AC sistema 
voznega omrežja) 
 

Ko bo izveden odprti sistem ozemljevanja se za zaščito pred previsoko napetostjo dotika med 
odprtim sistemom ozemljevanja in povratnim vodom (minus polom) voznega omrežja 120 V, DC 
namesti naprava za kratkostično sklepanje, ki se namesti v prometnem uradu. Ta naprava vrši 
kontrolo stanja napetosti med ekvipotencialno letvijo (razdelilnik RG, oziroma odprtim sistemom 
ozemljevanja) in minus polom (tirnico) voznega omrežja. V ta namen se položi kabel H07V-K-120 
mm2 med napravo in najbližjo tirnico povratnega toka (minus pol) ter med napravo in 
ekvipotencialno letvijo razdelilnika (RG ali najbližjim drogom voznega omrežja). Mikrolokacija 
naprave se določi skupaj z investitorjem (v prometnem uradu). Po določitvi mikrolokacije je 
potrebno zagotoviti pot za polaganje zgoraj omenjenega kabla H07V-K-120 mm2 ter za napajanje 
naprave in signalnega kabla do Scade. 

 
5.2 SISTEM IZENAČITVE POTENCIALOV 
 
Sistem izenačitve potencialov je temelj notranje zaščite pred delovanjem strele. Ob pravilni izvedbi 
nam zagotavlja, da pri udaru strele v ščiteno zgradbo znotraj nje ne bo prišlo do osebam ali 
napravam nevarnih potencialnih razlik. S sistemom izenačitve potencialov je potrebno neposredno 
zajeti vse kovinske dele objekta, posredno pa tudi vse aktivne vodnike električnih naprav. Vse 
notranje kovinske dele v objektu, kot so jeklena vrata, kovinski podi, kabelski kanali in podobno 
moramo povezati z izenačitveno zbiralko ali drugim kovinskim delom, ki je sam povezan z 
izenačitveno zbiralko. Dodatne paralelne veje samo izboljšajo učinkovitost izravnalne povezave. 
Kovinske dele med seboj povezujemo: 
• s povezovalnimi vodniki, kjer je dovoljena neposredna povezava; 
• preko prenapetostnih odvodnikov, kjer neposredna povezava ni dovoljena. 
 
5.3 PRENAPETOSTNA ZAŠČITA 
 
Za zaščito električnih inštalacij pred prenapetostjo so predvideni prenapetostni odvodniki razred 
»A« v trafo postaji, v ostalih razdelilnih omarah pa odvodniki razreda B in C. Stanje elementov 
prenapetostne zaščite je potrebno občasno kontrolirati, vsekakor pa po vsaki hujši nevihti oz. po 
udaru strele v objekt. Prenapetostne odvodnike je treba ozemljiti po najkrajši poti. Upornost 
ozemljila za ozemljitev prenapetostnih odvodnikov naj bo manjša od 10 Ω. Pri specifični upornosti 
tal večji od 250 Ωm ozemljilna upornost ne sme biti večja od 8% izmerjene specifične upornosti tal 
(Ωm ). Za ozemljitev prenapetostnega odvodnika se uporabijo ozemljila sistema za zaščito proti 
streli. Prenapetostni odvodniki se ne smejo postaviti v prostorih, kjer obstaja nevarnost požara ali 
eksplozije. 
 
6.0 ZAŠČITA PRED DELOVANJEM STRELE ZA POSTAJNO POSLOPJE 
 

Na zahtevo Službe za EE se izdela zaščita pred delovanjem strele za postajno poslopje. 
Poslopje je trenutno brez te. 
 
Lovillec 
 
Po slemenu strehe poslopja se položi lovilec strele, vodnik  iz aluminijeve legure (Al legura φ 
8mm) položen na podpore za Bramac kritino. Podporna razdalja naj bo 80-100cm. Za 
pomožne lovilce se smatrajo tudi strešni žlebovi za meteorno vodo. 
Na strehi se povežejo vsi ostali izstopajoči (dimniki) in kovinski deli strehe na strelovod 
(snegolov, obrobe iz pločevine ...). Lovilni vodi se pri prehodu iz strehe na fasado objekta 
povežejo s strešnimi žlebovi. Ta povezava se izvede z žlebnimi sponkami. 
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Pri tem je potrebno paziti, da trak ni krivljen pod manjšim kotom od 90° in radijem 200 mm.  
 
Odvodi 
 
Odvodi morajo vzpostaviti najkrajšo možno zvezo lovilnih vodov z ozemljilom, če je mogoče 
navpično, brez spremembe smeri. Od merilnega stika do ozemljila se položi Rf trak 30*3,5 
mm. Odtočne cevi za vertikalni odtok vode, uporabimo kot pomožne odvode, s tem da jih z 
ustrezno objemko galvansko povežemo v zgornjem in spodnjem delu.  
 
Merilni stiki 
 
Merilni stiki služijo za meritev upornosti ozemljitve. Merilni stiki se namestijo na višini 1,8m od 
tal in se mehansko zaščitijo. Del odvoda od merilnega stika do uvoda v zemljo se zaščiti pred 
mehanskimi poškodbami z vertikalno zaščito. 
 
 
Ozemljilo strelovoda 
 
Vlogo skupnega ozemljila prevzame jekleni nerjaveči trak Rf 30*3,5 mm položen v izkopani 
jarek v zemljo cca 0,8m globoko ter trak položen v peronu vzdolž celotnega perona.  
Pri prečkanju ozemljila z zemeljskimi kabli je potrebno paziti, da medsebojna razdalja ni 
manjša od 3 m. Ko pa to ni mogoče doseči je potrebno ozemljilo uvleči v PVC cev dolžine 6 
m. Pri paralelnem vodenju pa mora minimalna medsebojna oddaljenost znašati 1m. 
Z ozemljilom se povežejo vertikalni žlebovi meteorne vode, drugi prevodni deli ter letev za 
izenačitev potencialov. Prav tako se ozemljilo poveže na odprti sistem ozemljevanja voznega 
omrežja tj. na najbližji drog voznega omrežja. 

 
 
Odgovorni projektant: Bajs, el.teh 
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4.2 PRILOGE TEHNIČNEGA POROČILA 
 
 

ZG20 0108 007.2121 T.1.3  



ImeIme last. Faza Moč(k)Moč(I) Sočas. Cos Fi (Ib Max) Ib (Max) In Iz KabelOpis Tip inšt. NačPol KabIzk

MO- 28832 NAYY-J 4x703P 288321 100 106Merilna omara 41,91 D1 704 0,95

MOMO- 28832 NAYY-J 4x703P 288321 100 10641,91 D1 704 0,95

RG-T-MO 32764 NYY-J 4x253P 288320,88 63 82Razdelilnik mreža 41,91 D1 701 1

RG-TRG-T- 32764 NYY-J 4x253P 327641 63 8247,61 D1 701 1

R-TR-RG-T 8705 NYY-J 4x163P 69640,8 50 60,8Razdelilnik trafo 10,21 D1 701 0,95

KNOG-RG-T 25800 NYY-J 4x163P 258001 50 65,1Razd. za gretje kretnic 37,41 B2 051 1,05

R-TRR-TR- 8705 NYY-J 4x163P 87051 50 60,812,71 D1 701 0,95

RG-R-TR 11160 NYY-J 4x163P 87050,78 35 60,8Razdelilnik v prometnem uradu 12,71 D1 701 0,95

RGRG- 11160 NYY-J 4x163P 111601 35 60,816,31 D1 701 0,95

40.1-RG 360 NYY-J 4x43P 3601 10 28,5Peron 1-razsvetljava 0,6580,991 D1 701 0,95

41.1-RG 1350 NYY-J 4x103P 13501 10 47,5Tirno območje smer Jesenice 1,970,994 D1 701 0,95

39.1-RG 450 NYY-J 4x103P 4501 10 47,5Tirno območje smer Kranj 0,6860,95 D1 701 0,95

RS-RG 9000 NYY-J 5x63P 90001 20 35,7Stanovanje 131 B2 051 1,05

40.140.1- 30 NYY-J 4x43P 301 10 28,50,1370,95 D1 701 0,95

40.2-40.1- 330 NYY-J 4x43P 3301 10 28,5Peron 1-razsvetljava 0,5230,997 D1 701 0,95

40.240.2- 60 NYY-J 4x43P 601 10 28,50,131 D1 701 0,95

40.3-40.2- 270 NYY-J 4x43P 2701 10 28,5Peron 1-razsvetljava 0,3940,994 D1 701 0,95

40.340.3- 60 NYY-J 4x43P 601 10 28,50,131 D1 701 0,95

40.5-40.3- 210 NYY-J 4x43P 2101 10 28,5Peron 1-razsvetljava 0,3940,994 D1 701 0,95

40.540.5- 30 NYY-J 4x43P 301 10 28,50,1370,95 D1 701 0,95

40.6-40.5- 180 NYY-J 4x43P 1801 10 28,5Peron 1-razsvetljava 0,2611 D1 701 0,95

40.640.6- 60 NYY-J 4x43P 601 10 28,50,131 D1 701 0,95

40.7-40.6- 120 NYY-J 4x43P 1201 10 28,5Peron 1-razsvetljava 0,2611 D1 701 0,95

40.740.7- 30 NYY-J 4x43P 301 10 28,50,131 D1 701 0,95

40.8-40.7- 90 NYY-J 4x43P 901 10 28,5Peron 1-razsvetljava 0,131 D1 701 0,95

40.840.8- 30 NYY-J 4x43P 301 10 28,50,131 D1 701 0,95

40.9-40.8- 60 NYY-J 4x43P 601 10 28,5Peron 1-razsvetljava 0,131 D1 701 0,95

40.940.9- 30 NYY-J 4x43P 301 10 28,50,131 D1 701 0,95

40.10-40.9- 30 NYY-J 4x43P 301 10 28,5Peron 1-razsvetljava 0,131 D1 701 0,95

41.141.1- 150 NYY-J 4x103P 1501 10 47,50,6521 D1 701 0,95

41.2-41.1- 1200 NYY-J 4x103P 12001 10 47,5Tirno območje smer Jesenice 1,970,994 D1 701 0,95

41.241.2- 150 NYY-J 4x103P 1501 10 47,50,6521 D1 701 0,95

41.3-41.2- 1050 NYY-J 4x103P 10501 10 47,5Tirno območje smer Jesenice 1,970,994 D1 701 0,95

41.341.3- 150 NYY-J 4x103P 1501 10 47,50,6860,95 D1 701 0,95

41.4-41.3- 900 NYY-J 4x103P 9001 10 47,5Tirno območje smer Jesenice 1,31 D1 701 0,95

41.441.4- 150 NYY-J 4x103P 1501 10 47,50,6521 D1 701 0,95

41.5-41.4- 750 NYY-J 4x103P 7501 10 47,5Tirno območje smer Jesenice 1,31 D1 701 0,95

41.541.5- 150 NYY-J 4x103P 1501 10 47,50,6521 D1 701 0,95

41.6-41.5- 600 NYY-J 4x103P 6001 10 47,5Tirno območje smer Jesenice 1,31 D1 701 0,95

41.641.6- 150 NYY-J 4x103P 1501 10 47,50,6521 D1 701 0,95
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ImeIme last. Faza Moč(k)Moč(I) Sočas. Cos Fi (Ib Max) Ib (Max) In Iz KabelOpis Tip inšt. NačPol KabIzk

41.7-41.6- 450 NYY-J 4x103P 4501 10 47,5Tirno območje smer Jesenice 0,6521 D1 701 0,95

41.741.7- 150 NYY-J 4x103P 1501 10 47,50,6521 D1 701 0,95

41.8-41.7- 300 NYY-J 4x103P 3001 10 47,5Tirno območje smer Jesenice 0,6521 D1 701 0,95

41.841.8- 150 NYY-J 4x103P 1501 10 47,50,6521 D1 701 0,95

41.9-41.8- 150 NYY-J 4x103P 1501 10 47,5Tirno območje smer Jesenice 0,6521 D1 701 0,95

39.139.1- 150 NYY-J 4x103P 1501 10 47,50,6521 D1 701 0,95

39.2-39.1- 300 NYY-J 4x103P 3001 10 47,5Tirno območje smer Kranj 0,6860,95 D1 701 0,95

39.239.2- 150 NYY-J 4x103P 1501 10 47,50,6521 D1 701 0,95

39.3-39.2- 150 NYY-J 4x103P 1501 10 47,5Tirno območje smer Kranj 0,6860,95 D1 701 0,95

KNOGKNOG- 25800 NYY-J 4x163P 258001 50 65,137,41 B2 051 1,05

ROG-A-KNOG 12000 NYY-J 4x163P 120001 25 65,1Gretje, A stran postaje 17,41 B2 051 1,05

ROG-B-KNOG 13800 NYY-J 4x163P 138001 25 65,1Gretje, B stran postaje 201 B2 051 1,05
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Ime Ta L [m]KabelIb In dUd dUi Ia Ik1 Zk ZkIk3Opis TipZaš

MO- NAYY-J 4x70 6671005 41,9 380 3,1 0,345 0,02019,8kMerilna omara NV/NH 1 492

MO NAYY-J 4x70 6671005 41,9 380 3,1 0,345 0,02019,8kNV/NH 1 492

RG-T- NYY-J 4x25 619635 41,9 15 3,3 0,372 0,3451,15kRazdelilnik mreža NV/NH 0 273

RG-T NYY-J 4x25 619635 47,6 15 3,3 0,372 0,3451,15kNV/NH 0 273

R-TR- NYY-J 4x16 556505 10,2 15 3,4 0,414 0,3721,07kRazdelilnik trafo NV/NH 0 215

KNOG- NYY-J 4x16 556505 37,4 15 3,6 0,414 0,3721,07kRazd. za gretje kretnic NV/NH 0 215

R-TR NYY-J 4x16 556505 12,7 15 3,4 0,414 0,3721,07kNV/NH 0 215

RG- NYY-J 4x16 537355 12,7 5 3,4 0,428 0,414961Razdelilnik v prometnem uradu NV/NH 00 137

RG NYY-J 4x16 537355 16,3 5 3,4 0,428 0,414961NV/NH 00 137

40.1- NYY-J 4x4 245100,4 0,658 45 3,5 0,938 0,428929Peron 1-razsvetljava ETIM10/B 50,2

41.1- NYY-J 4x10 319100,4 1,97 65 3,5 0,72 0,428929Tirno območje smer Jesenice ETIM10/B 50,2

39.1- NYY-J 4x10 167100,4 0,686 210 3,6 1,38 0,428929Tirno območje smer Kranj ETIM10/B 50,2

RS- NYY-J 5x6 425205 13 15 3,7 0,541 0,428929Stanovanje NV/NH 0 78,5

40.1 NYY-J 4x4 245100,4 0,137 45 3,5 0,938 0,428929ETIM10/B 50,2

40.2- NYY-J 4x4 188100,4 0,523 25 3,5 1,22 0,938424Peron 1-razsvetljava ETIM10/B 50,2

40.2 NYY-J 4x4 188100,4 0,13 25 3,5 1,22 0,938424ETIM10/B 50,2

40.3- NYY-J 4x4 142100,4 0,394 35 3,5 1,62 1,22325Peron 1-razsvetljava ETIM10/B 50,2

40.3 NYY-J 4x4 142100,4 0,13 35 3,5 1,62 1,22325ETIM10/B 50,2

40.5- NYY-J 4x4 120100,4 0,394 25 3,6 1,91 1,62245Peron 1-razsvetljava ETIM10/B 50,2

40.5 NYY-J 4x4 120100,4 0,137 25 3,6 1,91 1,62245ETIM10/B 50,2

40.6- NYY-J 4x4 105100,4 0,261 25 3,6 2,19 1,91208Peron 1-razsvetljava ETIM10/B 50,2

40.6 NYY-J 4x4 105100,4 0,13 25 3,6 2,19 1,91208ETIM10/B 50,2

40.7- NYY-J 4x4 92,7100,4 0,261 25 3,6 2,48 2,19181Peron 1-razsvetljava ETIM10/B 50,2

40.7 NYY-J 4x4 92,7100,4 0,13 25 3,6 2,48 2,19181ETIM10/B 50,2

40.8- NYY-J 4x4 83,1100,4 0,13 25 3,6 2,77 2,48160Peron 1-razsvetljava ETIM10/B 50,2

40.8 NYY-J 4x4 83,1100,4 0,13 25 3,6 2,77 2,48160ETIM10/B 50,2

40.9- NYY-J 4x4 75,4100,4 0,13 25 3,6 3,05 2,77144Peron 1-razsvetljava ETIM10/B 50,2

40.9 NYY-J 4x4 75,4100,4 0,13 25 3,6 3,05 2,77144ETIM10/B 50,2

40.10- NYY-J 4x4 68,9100,4 0,13 25 3,6 3,34 3,05130Peron 1-razsvetljava ETIM10/B 50,2

41.1 NYY-J 4x10 319100,4 0,652 65 3,5 0,72 0,428929ETIM10/B 50,2

41.2- NYY-J 4x10 249100,4 1,97 45 3,6 0,924 0,72552Tirno območje smer Jesenice ETIM10/B 50,2

41.2 NYY-J 4x10 249100,4 0,652 45 3,6 0,924 0,72552ETIM10/B 50,2

41.3- NYY-J 4x10 204100,4 1,97 45 3,7 1,13 0,924431Tirno območje smer Jesenice ETIM10/B 50,2

41.3 NYY-J 4x10 204100,4 0,686 45 3,7 1,13 0,924431ETIM10/B 50,2

41.4- NYY-J 4x10 173100,4 1,3 45 3,8 1,33 1,13353Tirno območje smer Jesenice ETIM10/B 50,2

41.4 NYY-J 4x10 173100,4 0,652 45 3,8 1,33 1,13353ETIM10/B 50,2

41.5- NYY-J 4x10 150100,4 1,3 45 3,8 1,54 1,33299Tirno območje smer Jesenice ETIM10/B 50,2

41.5 NYY-J 4x10 150100,4 0,652 45 3,8 1,54 1,33299ETIM10/B 50,2

41.6- NYY-J 4x10 132100,4 1,3 45 3,9 1,74 1,54259Tirno območje smer Jesenice ETIM10/B 50,2

41.6 NYY-J 4x10 132100,4 0,652 45 3,9 1,74 1,54259ETIM10/B 50,2
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Ime Ta L [m]KabelIb In dUd dUi Ia Ik1 Zk ZkIk3Opis TipZaš

41.7- NYY-J 4x10 118100,4 0,652 45 3,9 1,94 1,74229Tirno območje smer Jesenice ETIM10/B 50,2

41.7 NYY-J 4x10 118100,4 0,652 45 3,9 1,94 1,74229ETIM10/B 50,2

41.8- NYY-J 4x10 104100,4 0,652 60 4 2,22 1,94205Tirno območje smer Jesenice ETIM10/B 50,2

41.8 NYY-J 4x10 104100,4 0,652 60 4 2,22 1,94205ETIM10/B 50,2

41.9- NYY-J 4x10 95100,4 0,652 45 4 2,42 2,22179Tirno območje smer Jesenice ETIM10/B 50,2

39.1 NYY-J 4x10 167100,4 0,652 210 3,6 1,38 0,428929ETIM10/B 50,2

39.2- NYY-J 4x10 139100,4 0,686 60 3,6 1,65 1,38289Tirno območje smer Kranj ETIM10/B 50,2

39.2 NYY-J 4x10 139100,4 0,652 60 3,6 1,65 1,38289ETIM10/B 50,2

39.3- NYY-J 4x10 120100,4 0,686 60 3,7 1,92 1,65241Tirno območje smer Kranj ETIM10/B 50,2

KNOG NYY-J 4x16 556505 37,4 15 3,6 0,414 0,3721,07kNV/NH 0 215

ROG-A- NYY-J 4x16 221255 17,4 220 5,5 1,04 0,414961Gretje, A stran postaje ETIM10/C 98

ROG-B- NYY-J 4x16 228255 20 210 5,7 1,01 0,414961Gretje, B stran postaje ETIM10/C 98
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Stran 1/4OSVETLITEV PERONA-BREZ STOPNIC IN POKRITEGA DELA

POSTAJA SL. JAVORNIK

Instalacija : OSVETLITEV PERONA 

Številka projekta : 3685

Stranka : DRSI

Projektiral : IVAN BAJS

Datum : 21.03.2019

Opis projekta:
Uporabljen faktor vzdrževanja 0,96, saj ima svetilka skozi celotno življensko dobo konstanten svetlobni tok.

Sledeče vrednosti bazirajo na natančnem izračunu na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do odstopanj.

Garancijske zahteve vezane na datoteke svetilk so izključene. Proizvajalec ne prevzema nobenega poroštva za posledično škodo oz. 
škodo, ki je bila povzročena uporabniku ali tretji osebi.



1 Podatki o svetilkah

1.1 Siteco, Streetlight 20 micro LED | ... (5XB15D2B108 C)

1.1.1 Podatkovni list

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  POSTAJA SL. JAVORNIK
:  OSVETLITEV PERONA 
:  3685
:  21.03.2019

-please put your own address here-
Stran 2/4OSVETLITEV PERONA-BREZ STOPNIC IN POKRITEGA DELA

Proizvod: Siteco

5XB15D2B108C            Streetlight 20 micro LED | ST0.5a

Podatki o svetilki
Svetlobni izkoristek svetilke : 100%
svetilna učinkovitost : 114.59 lm/W

A30 � 100.0%  ↑ 0.0%  Razvrščanje :
CIE Flux Codes : 40 75 98 100 100
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)
C0 / C90 : 37.7 / 22.5
Predstikalna naprava :
Skupna moč sistema : 37 W
Dolžina : 408 mm
Širina : 216 mm
Višina : 120 mm

S sijalkami
Število : 1
Opis : LED 4000K /

CRI >= 70 37 W
Barva : 4000K
Svetlobni tok : 4240 lm
Barvni videz : 70



2 Zunanji projekt 1

2.1 Opis, Zunanji projekt 1

2.1.1 Tloris

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  POSTAJA SL. JAVORNIK
:  OSVETLITEV PERONA 
:  3685
:  21.03.2019

-please put your own address here-
Stran 3/4OSVETLITEV PERONA-BREZ STOPNIC IN POKRITEGA DELA

400 420 440 460 480 500 520 540 560
[m]

1 : 2500

85

100

115
[m] N



2 Zunanji projekt 1

2.2 Povzetek, Zunanji projekt 1

2.2.1 Pregled rezultatov, Ocenjevalno obmo čje 1

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  POSTAJA SL. JAVORNIK
:  OSVETLITEV PERONA 
:  3685
:  21.03.2019

-please put your own address here-
Stran 4/4OSVETLITEV PERONA-BREZ STOPNIC IN POKRITEGA DELA

400 420 440 460 480 500 520 540 560
[m]

N

6 10 15 20 50
Osvetljenost [lx]

Splošno
Uporabljen računski algoritem Srednji indirektni delež
Faktor vzdrževanja 0.80 

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 42400 lm
Skupna moč 370.0 W
Skupna moč po območju (526.12 m2) 0.70 W/m2 (2.39 W/m2/100lx)

Ocenjevalno obmo čje 1 Delovna površina 1.1
 Horizontalno
Em 29.4 lx
Emin 11.8 lx
Emin/Eav (Uo) 0.40
Emin/Emax (Ud) 0.20
Pozicija 0.00 m  

Tip Št. Proizvajalec

Siteco
1 10 Tipska oznaka : 5XB15D2B108C

Ime svetilke : Streetlight 20 micro LED | ST0.5a
Sijalke : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 37 W  / 4240 lm



-please put your own address here-
Stran 1/4OSVETLITEV TIROV V SMERI JESENIC

SLOVENSKI JAVORNIK

Instalacija : ZUNANJA RAZSVETLJAVA TIRNEGA OBMOČJA SMER JESENICE

Številka projekta : 9023

Stranka :

Projektiral :

Datum : 06.05.2019

Sledeče vrednosti bazirajo na natančnem izračunu na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do odstopanj.

Garancijske zahteve vezane na datoteke svetilk so izključene. Proizvajalec ne prevzema nobenega poroštva za posledično škodo oz. 
škodo, ki je bila povzročena uporabniku ali tretji osebi.



1 Podatki o svetilkah

1.1 Siteco, Streetlight 20 midi LED | S... (5XB34M2C408 C)

1.1.1 Podatkovni list

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  SLOVENSKI JAVORNIK
:  ZUNANJA RAZSVETLJAVA TIRNEGA OBMOČJA SMER JESENICE
:  9023
:  06.05.2019

-please put your own address here-
Stran 2/4OSVETLITEV TIROV V SMERI JESENIC

Proizvod: Siteco

5XB34M2C408C            Streetlight 20 midi LED | S T1.5a

Podatki o svetilki
Svetlobni izkoristek svetilke : 100%
svetilna učinkovitost : 110.91 lm/W

A20 � 100.0%  ↑ 0.0%  Razvrščanje :
CIE Flux Codes : 21 51 92 100 100
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)
C0 / C90 : 41.0 / 26.6
Predstikalna naprava :
Skupna moč sistema : 143 W
Dolžina : 599 mm
Širina : 324 mm
Višina : 138 mm

S sijalkami
Število : 1
Opis : LED 4000K /

CRI >= 70 143 W
Barva : 4000K
Svetlobni tok : 15860 lm
Barvni videz : 70



2 Zunanji projekt 1

2.1 Opis, Zunanji projekt 1

2.1.1 Tloris

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  SLOVENSKI JAVORNIK
:  ZUNANJA RAZSVETLJAVA TIRNEGA OBMOČJA SMER JESENICE
:  9023
:  06.05.2019

-please put your own address here-
Stran 3/4OSVETLITEV TIROV V SMERI JESENIC

1150 1200 1250 1300 1350 1400
[m]

1 : 2500

2660

2680

2700

2720

2740

2760

2780

2800
[m]

N



2 Zunanji projekt 1

2.2 Povzetek, Zunanji projekt 1

2.2.1 Pregled rezultatov, Ocenjevalno obmo čje 1

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  SLOVENSKI JAVORNIK
:  ZUNANJA RAZSVETLJAVA TIRNEGA OBMOČJA SMER JESENICE
:  9023
:  06.05.2019

-please put your own address here-
Stran 4/4OSVETLITEV TIROV V SMERI JESENIC

1150 1200 1250 1300 1350 1400
[m]

2660

2680

2700

2720

2740

2760

2780

2800
[m]

N

2.5 5 10 15 20
Osvetljenost [lx]

Splošno
Uporabljen računski algoritem Srednji indirektni delež
Faktor vzdrževanja 0.90 

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 63440 lm
Skupna moč 572.0 W
Skupna moč po območju (3890.49 m2) 0.15 W/m2 (1.25 W/m2/100lx)

Ocenjevalno obmo čje 1 Delovna površina 1.1
 Horizontalno
Em 11.7 lx
Emin 4.2 lx
Emin/Eav (Uo) 0.36
Emin/Emax (Ud) 0.21
Pozicija 0.00 m  

Tip Št. Proizvajalec

Siteco
1 4 Tipska oznaka : 5XB34M2C408C

Ime svetilke : Streetlight 20 midi LED | ST1.5a
Sijalke : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 143 W  / 15860 lm



-please put your own address here-
Stran 1/4OSVETLITEV TIROV V SMERI KRANJA

POSTAJA SL. JAVORNIK

Instalacija : OSVETLITEV TIRNEGA OBMOČJA SMER KRANJ

Številka projekta : 3685

Stranka : DRSI

Projektiral : IVAN BAJS

Datum : 06.05.2019

Opis projekta:
Uporabljen faktor vzdrževanja 0,96, saj ima svetilka skozi celotno življensko dobo konstanten svetlobni tok.

Sledeče vrednosti bazirajo na natančnem izračunu na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do odstopanj.

Garancijske zahteve vezane na datoteke svetilk so izključene. Proizvajalec ne prevzema nobenega poroštva za posledično škodo oz. 
škodo, ki je bila povzročena uporabniku ali tretji osebi.



1 Podatki o svetilkah

1.1 Siteco, Streetlight 20 midi LED | S... (5XB34M2C408 C)

1.1.1 Podatkovni list

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  POSTAJA SL. JAVORNIK
:  OSVETLITEV TIRNEGA OBMOČJA SMER KRANJ
:  3685
:  06.05.2019

-please put your own address here-
Stran 2/4OSVETLITEV TIROV V SMERI KRANJA

Proizvod: Siteco

5XB34M2C408C            Streetlight 20 midi LED | S T1.5a

Podatki o svetilki
Svetlobni izkoristek svetilke : 100%
svetilna učinkovitost : 110.91 lm/W

A20 � 100.0%  ↑ 0.0%  Razvrščanje :
CIE Flux Codes : 21 51 92 100 100
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)
C0 / C90 : 41.0 / 26.6
Predstikalna naprava :
Skupna moč sistema : 143 W
Dolžina : 599 mm
Širina : 324 mm
Višina : 138 mm

S sijalkami
Število : 1
Opis : LED 4000K /

CRI >= 70 143 W
Barva : 4000K
Svetlobni tok : 15860 lm
Barvni videz : 70



2 Zunanji projekt 1

2.1 Opis, Zunanji projekt 1

2.1.1 Tloris

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  POSTAJA SL. JAVORNIK
:  OSVETLITEV TIRNEGA OBMOČJA SMER KRANJ
:  3685
:  06.05.2019

-please put your own address here-
Stran 3/4OSVETLITEV TIROV V SMERI KRANJA

1660 1680 1700 1720 1740 1760
[m]

1 : 1000

2585

2590

2595

2600

2605

2610

2615

2620
[m]

N



2 Zunanji projekt 1

2.2 Povzetek, Zunanji projekt 1

2.2.1 Pregled rezultatov, Ocenjevalno obmo čje 1

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  POSTAJA SL. JAVORNIK
:  OSVETLITEV TIRNEGA OBMOČJA SMER KRANJ
:  3685
:  06.05.2019

-please put your own address here-
Stran 4/4OSVETLITEV TIROV V SMERI KRANJA

1660 1680 1700 1720 1740 1760
[m]

N

2.5 5 10 15 20
Osvetljenost [lx]

Splošno
Uporabljen računski algoritem Srednji indirektni delež
Faktor vzdrževanja 0.90 

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 31720 lm
Skupna moč 286.0 W
Skupna moč po območju (1086.91 m2) 0.26 W/m2 (2.40 W/m2/100lx)

Ocenjevalno obmo čje 1 Delovna površina 1.1
 Horizontalno
Em 11 lx
Emin 3.1 lx
Emin/Eav (Uo) 0.28
Emin/Emax (Ud) 0.08
Pozicija 0.00 m  

Tip Št. Proizvajalec

Siteco
1 2 Tipska oznaka : 5XB34M2C408C

Ime svetilke : Streetlight 20 midi LED | ST1.5a
Sijalke : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 143 W  / 15860 lm



Ukmarjeva ulica 6, SI - 1000 Ljubljana
tel.: 01/ 300 76 00, fax.: 01/ 300 76 36

 

Nadgradnja odseka proge Kranj–Jesenice na progi št-20 Ljubljana–Jesenice–d.m. 
– odsek Žirovnica - Slovenski Javornik 

št. proj. 3684/ZJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 POPIS DEL S PREDIZMERAMI 
 
 

ZG20 0108 007.2121 T.2.1  



Ukmarjeva ulica 6, SI - 1000 Ljubljana
tel.: 01/ 300 76 00, fax.: 01/ 300 76 36

 

Nadgradnja odseka proge Kranj–Jesenice na progi št-20 Ljubljana–Jesenice–d.m. 
– odsek Žirovnica - Slovenski Javornik 

št. proj. 3684/ZJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 RISBE 
 
 

ZG20 0108 007.2121 G  

 










































































































