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S.1.1 Podatki o sodelujočih 
 

Projektant: PELEN d.o.o.  

Izdelovalec 
dokumentacije: 

PELEN d.o.o., Sp. Slemen 4, 2352 Selnica ob Dravi 

Sodelavci: Sodelavec načrta Mitja Kovačič, univ.dipl.inž.el., PI E-1028 

Pelen d.o.o., Sp. Slemen 4, 2352 Selnica ob Dravi 

 Sodelavec načrta  
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S.3.2 Vsebina načrta 
 

ZVEZEK 1/2 

S Splošni del S.1 Naslovna stran načrta (priloga 1B) 

  S.1.1 Podatki o sodelujočih 

  S.3.2 Vsebina načrta 

  S.4 Projektna naloga 

  S.5 Izjave, pogoji, mnenja, soglasja, zapisniki 

  S.6 Dokumentacija o recenziji načrta 

  S.6.1 Izjava o dopolnitvi projektne dokumentacije po recenziji  

  S.6.2 

S.6.3 

S.6.4 

Zabeležka recenzije 

Odgovori projektanta 

Pripombe recenzenta 

 

T Tehnični 
del 

T.1 Tehnični opisi in izračuni 

  T.1.1 

T.1.2 

 

Tehnično poročilo 

Projektantski popis del in predračun 
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‐ Ločni kandelaber »ATRIVA KS14« 10m ‐ dimenzijska skica za montažo  svetilke       4.2 
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TEHNIČNO POROČILO 
 
Splošni opis in lokacija 
 
V G.Radgoni je predvidena rekonstrukcija semaforiziranega križišča pri avtobusni 
postaji (Križišče na R1-230/0366 Gor. Radgona-Radenci, R2-449/0316 Gornja 
Radgona, R1-230/0327 Most čez Muro-Gor. Radgona in JP 604572 Žepovci-Gasilski 
dom). 

Predmetni načrt (novelacija osnovnega načrta 11-BD/1-206JR, julij 2011 – DOB Inženiring d.o.o.) 
obdeluje cestno razsvetljavo. Osnovni načrt je povzet v celoti, upoštevana je le nova zakonodaja ter 
nekoliko spremenjena prometna situacija. Spremembe so le v tipu svetilk (LED) ter tipu kandelabrov, 
ki so vizuelno skoraj povsem enaki kot v osnovnem načrtu (zahteva ZVKD). Zaradi nedobavljivosti 
prvotno predvidenih kandelabrov so predlagani novi, slovenskega proizvajalca in enake kvalitete. 

Seveda je možna uporaba tudi ekvivalentnih drugih svetil in kandelabrov, vendar le ob upoštevanju 
soglasja upravljavca CR in ZVKD. 
 
Na območju posegov poteka obstoječa cestna razsvetljava (CR) napajana iz Omarice 
R-JR2, locirane ob TP G.Radgona – hotel (t-102). 
Obstoječa CR je zastarela, dotrajana, predvsem pa ne ustreza veljavni zakonodaji. 
Zaradi gradbenih posegov in nove prometno – gradbene situacije, je potrebno nekaj 
svetilk tudi odstraniti. 
Prav tako je potrebno odstraniti tudi vso semaforsko opremo – stebre, cevno 
kanalizacijo z jaški, kable ter signalne elemente skupaj s semaforsko omaro. 
 

Pregledna situacija navedenega je razvidna iz risbe 0. 
 
Za omenjen objekt so bili izdani projektni pogoji: 

- št.76-AR/A-1184/11, dne 12.05.2011 s strani Elektro Maribor d.d. 
- št.MK-1459/11, dne 20.06.2011 Zavod za varstvo kulturne dediščine ter 

upravljavca javne razsvetljave 
- EP Elektro in gradbene storitve d.o.o., št.5/11, z dne 13.05.2011. 

 
Osnova za projetiranje je projekt cestnega dela (nosilec projekta št.:152/11 oz. 
vodilni projektant) je podjetje CESTNI INŽENIRING d.o.o. MLADINSKA 54, Maribor. 
 
Naročnik in investitor rekonstrukcije predvidene ceste  in pripadajoče ureditve 
komunalnih vodov je Ministrstvo za promet, Direkcija republike Slovenije za 
infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana. 
 
Terenski ogled je bil opravljen dne 14.06.2011 skupaj z g. Bračič Markom 
(rajonskim električarjem Elektro Maribor, PE G. Radgona) ter g.Petkom (EP). 
 
Za omenjen objekt je bila izdana projektna naloga št. Št. zadeve: 347-07-
172/99, Št. projekta: 98-0733dne 19.05.2010 s strani DRSC ter novelirana 
PN Št. zadeve: 43002-45/2020, Št. projekta: 19-0081 z dne 16.01.2020 
(DRSI). 
Upoštevani so tudi vsi priloženi projektni pogoji – Elektro Maribor d.d., 
Elektro Petek d.o.o., ZVKD in občina G.Radgona. 
 

Upoštevana bodo “Priporočila SDR CESTNA RAZSVETLJAVA” PR5/2-2000 in 
UREDBA O MEJNIH VREDNOSTIH SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA OKOLJA, URADNI 
LIST št.81, z dne 7.9.2007. 
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Način razsvetljave 
 
Za razsvetljavo regionalne ceste, bo potrebno uporabiti svetilke s  
svetlobnimi viri s svetlobnim tokom cca 7030lm – z redukcijo (krmilna 
žila). 
Temu ustrezajo svetilke “ATRIVA GOBA” tip tip SGV 530‐0    z  LED modulom Sloluks ATG‐
060-0703-M01 z ravnim steklom, s katero dosežemo zahtevano usmerjenost 
svetlobe in omejitev bleščanja. 
Svetilke bodo nameščene ločnih kandelabrih h=9m  (risba 4.1). 
 
Za razsvetljavo konfliktnega območja (prehodi, križišča) bo potrebno 
uporabiti svetilke s svetlobnimi viri s svetlobnim tokom cca 8200lm – brez 
redukcije (krmilna žila se ne priključi). 
Temu ustrezajo svetilke “ATRIVA GOBA” tip tip SGV 530‐0    z  LED modulom Sloluks ATG‐
070-0820-M01 z ravnim steklom, s katero dosežemo zahtevano usmerjenost 
svetlobe in omejitev bleščanja. 
Svetilke bodo nameščene ločnih kandelabrih h=10m (risba 4.2). 
 
OPOMBA 1: Iz proj. pogojev ZVKD izhaja, da morajo biti svetilke znotraj 
naselja ustreznega izgleda in se tako vklapljajo v t.i.”zgodovinski izgled 
naselja”. Svetila je potrebno uskladiti za celotno mesto G. Radgona. Iz 
tega razloga je načrt izdelan za določen tip svetila, ki je potrjen tudi s 
strani ZVKD. 
 
OPOMBA 2: Podane so ustrezne karakteristike svetilk  - točni tipi so 
podani zaradi svetlobnotehničnega izračuna v prilogi 1.  
Uporabiti je možno katerokoli svetilko na območju EU, katera po 
svetlobnotehničnih karakteristikah ustreza svetilkam uporabljenih v 
svetlobno-tehničnem izračunu. 
 
OPOMBA 3: Izvedeno bo t.i. daljinsko krmiljenje cestne razsvetljave (pogoj 
upravljavca CR). 
Krmiljenje cestne razsvetljave se predvideva preko krmilnega modula z 
elektronsko predstikalno napravo, ki je montirana v posamezno svetilko 
(oz. jašek ob svetilki) in komunikacijskega modula, ki je izveden v 
posameznem odjemnem mestu.  
Modul odjemnega mesta bo krmiljen iz centralnega mesta (CPU) lociranega 
predvidoma v prostorih Občine oz. upravljavca CR. 
 
 

Razsvetljava mora kot celota ustrezati standard SIST EN 13201, Uredbi o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS št. 81/07, 
109/07, 62/10 in 46/13) in SIST EN 40 ter Priporočila SDR CESTNA 
RAZSVETLJAVA” PR5/2-2000. 
Upoštevanaje tudi “Uredba o zelenem javnem naročanju” URADNI LIST 
št.51/17 z dne 19.09.2017. 
 

Osnovni podatki  
 

 

 Trasna dolžina CR :       395 m 
                                              

 Vrsta in število svetilk:  
 - “ATRIVA GOBA”tip SGV 530‐0  z LED modulom Sloluks ATG‐060-0703-M01 4kom 
 - “ATRIVA GOBA”tip SGV 530‐0  z LED modulom Sloluks ATG‐070-0820-M01 8kom 
 Ločni kandelabri “ATRIVA KS14” h=9m(sv. na višini 8,3m) 4kom 
 Ločni kandelabri “ATRIVA KS14” h=10m(sv. na višini9,3m) 8kom 
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 Predvidene obtežbe:  
 demontirano cca. 3,88 kW  
 novomontirano cca. 0,8 kW  

 
Svetlobnotehnični izračuni 
 
Pri podanih izračunih bodo upoštevana “Priporočila SDR CESTNA 
RAZSVETLJAVA” PR5/2-2000. 
 
Osnovna izhodišča (PLDP 6843 za leto 2018): 
Tipična hitrost glavnih udeležencev v prometu: srednja (do 50km/h) 
Glavni udeleženci v prometu: motorni promet (M), počasni promet – traktorji, 
vprežna vozila (T), kolesarji (K), 
Ostali udeleženci, ki jim je dovoljena uporaba prometna površine: pešci (P) 
 
Izbira svetlobnotehničnega razreda C za predvideno krožišče: 
 
 
Parameter Možnosti Utežni faktor Določitev razreda C

Zelo visoka 3

Visoka 2

Zmerna 0 0

Nizka ‐1

Visok 1

Zmeren 0 0

Nizek ‐1

Mešana z visokim 

deležem ostalih vozil
2

Mešana 1 1

Samo motorna vozila 0

Ne 1 1

Da 0

So prisotna 1

Niso prisotna 0 0

Visoka 1

Zmerna 0 0

Nizka ‐1

Zelo zahtevna 2

Zahtevna 1 1

Enostavna 0

Seštevek 3

Svetlobno 

tehnnični razred 3C

Svetlost okolice

Izložbena okna, osvetljeni reklamni panoji, športna igrišča, bencinski 

servisi, skladišča

običajne razmere

Zahtevnost 

navigacije

Ločena smerna 

vozišča

Parkirana vozila

Obseg prometa

Sestava prometa

Opis

Projektirana 

hitrost ali 

hitrostna 

omejitev

v ≥ 100 km/h

70 km/h < v < 100 km/h

40 km/h < v ≤ 70 km/h

v ≤ 40 km/h

 
 
Križišče mora zadovoljevati razred C3: 
Srednja horizontalna osvetljenost:        Esr = 17,1 lx >15 lx 
Minimalna horizontalna osvetljenost:      Emin = 7 lx  
Enakomernost osvetljenosti:      Emin/Esr = 0,41 lx > 0,4 
 
- Prehodi za pešce oz. kolesarje:  

 

 
Se vrednotijo skupaj s celotnim krožiščem. 
 
OPOMBA: Podane vrednosti (enakomernost in relativni porast praga) morajo 
biti zagotovljene tudi v času, če razsvetljava obratuje v reduciranem 
režimu t.j. v času bistvenega zmanjšanja prometa.  
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Podane vrednosti v celoti zadovoljujejo predvidene potrebe, ostale 
podrobnosti so razvidne iz priloženih izračunov.  
 
 
NIZKONAPETOSTNI KABELSKI PRIKLJUČEK  
 
Projektirana razsvetljava bo napajana trifazno z dovodom NAYY-J 4x70+2.5 
0.6/1kV do kabelske razdelilno-merilne omarice (KRMO). Omenjeni kabel bo 
položen zemeljsko: (glej situacijo 2.1 oz. N1) 

- od TP-102 G.Radgona Hotel do KRMO (KO-CR). 
 
Kabel se priključi na izvod I-04, kjer je potrebno odklopiti obstoječi 
dovodni kabel za CR, ki ne ustreza tipizaciji NN priključkov. 
 
Polaganje kablov 
 
Gradbeni del 
Zemljišče na katerem se bodo vršila gradbena dela spada po oceni ter 
ogledu v III. kategorijo zemljišč.  
V kolikor se pri izkopih ugotovi drugače, je potrebno popraviti predračun. 
Pred pričetkom gradbenih del mora izvajalec del zagotoviti zakoličbo vseh 
komunalnih vodov v zemlji ob, pod ali nad traso novega kablovoda.  
V bližini obstoječih komunalnih vodov se morajo izkopi izvajati ročno. 
 
Vse prekopane površine bo potrebno po končanju del spraviti v prvotno 
stanje - traso očistiti, na zelenicah posejati travo, ponovno posaditi 
odstranjene grmovnice, izvesti popravila prekopanih asfaltnih površin in 
odvečni material odstraniti. 
 
Cevna kanalizacija:  
V osnovi predlagamo uporabo gibljivih plastičnih cevi prereza  110mm . 
V ta namen predlagamo uporabo plastične gibljive rebraste cevi PC 0mm 
(znotraj gladka), ki omogočajo vertikalne in horizontalne zamike. 
 
Za potrebe položitve PC, je potrebno izvesti izkop kabelskega jarka 
ustrezne globine in širine. PC bodo na mestu povoznih površin (cesta) še 
dodatno obbetonirane s pustim betonom C8/10 sicer samo zasipane. 
Zasip je potrebno izvesti z nabijanjem po plasteh. Na globini 0.3-0.4 m 
bodo položeni opozorilni plastični trakovi. Vse PC je potrebno z razmikom 
položiti v ravnini (do 2 cevi, za več cevi distančniki). 
 
OPOMBA:  
Na območju rondoja je predvidena izgradnja dvo cevne kanalizacije 
PC 110, s kabelskimi jaški. Predvidena je tudi izvedba cevne 
kanalizacije z jaškom v rondo (glej sit. cevne kanalizacije G1). 
 
Kabelski jaški: 
Uporabljeni bodo montažni kab. jaški  vsi  notanjih dim. 
0,6*0,6*0,8m (priloga 4) ali podobni. Načeloma bodo KJ locirani ob 
vseh svetilkah in pri križanjih ceste, v pločniku (pokrov 35kN).  
 
Elektromontažni del 
Pri izvedbi NN kabelskega razvoda bo potrebno upoštevati tipizacijo DES za 
elektroenergetske kable za napetosti 1 kV, 10 kV in 20 kV.  
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Pri polaganju kabla bo potrebno paziti, da se ne poškoduje zunanji plašč 
in na največjo silo vlečenja: 
Največja sila vlečenja za plašč kabla ne sme prekoračiti vrednosti 
določene po formuli F = 0.5×D2. 
Največja sila vlečenja za vodnike ne sme prekoračiti vrednosti določene po 
formuli  F = 3×A. 
 

Kabel  

 

r krivljenja 

(mm) 

maksimalna sila vlečenja (N) 

za plašč 
kabla 

za vodnike 

 

NAYY 4×16+2,5 mm2; 0.6/1kV 

 

265 

 

2440 

 

1920 

 

NAYY 4×25+2,5 mm2; 0.6/1kV 

 

336 

 

3920 

 

3070 

 

NAYY 4×70+2,5 mm2; 0.6/1kV 

 

422 

 

6160 

 

8400 

Pri TP, pri prehodu na drog in pri kabelskih omaricah bodo izdelane 
rezervne kabelske zanke. Polmer krivljenja kabla ne sme biti manjši od 
12×D. Kabelski konci bodo zaključeni z ustreznimi kabelskimi končniki 
n.pr. s polyolefinskimi toploskrčnimi cevmi. Pri spajanju kablov bo 
uporabljena ustrezna kabelska spojka.Na začetku in na koncu kabla bosta 
izvedeni kabelski rezervi za primer okvare kabelskih koncev.  
Pri prehodih kabla iz zemlje na drog, je potrebno izvesti označbo in 
mehansko zaščito kabla do višine ca. 2,5 m. 
 
Preizkus NN kablov po polaganju: 
Preizkus kablovodov bo opravljen pred samo vključitvijo. Namen preizkusa 
kabla po polaganju je, da se ugotovi kvaliteta izolacije ter s tem 
obratovalna sposobnost položenega kablovoda z vgrajenimi kab. glavami. 
 
Kabelske glave za NN kabel 
Pri zaključkih kablovoda bodo uporabljene kabelske glave ustreznega tipa. 
 
Polaganje kablov in križanja - splošni pogoji 
Glej točko polaganje kablov in križanja. 
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NAPAJANJE  
 

Predvidena razsvetljava bo napajana iz omarice KO-CR v kateri bodo tudi 
varovalke za posamezne izvode razsvetljave. Krmilni del v KO-CR omogoča 
vklop in izklop razsvetljave, uporabo redukcije oz. nadzor in 
krmiljenje vsake posamezne svetilke.  
Predvideni izvodi A, B in C  bodo izvedeni z NAYY-J 4x25+2.5 0.6/1kV, 
ter speljani v smeri cest. V nadaljevanju bodo na vse tri izvode 
priključene tudi obstoječe svetilke (A4, A5, B3, C1), saj se na novo 
izvedejo le začetki izvodov skupaj z odjemnim mestom (v mejah 
obdelave). 
 
Izvod s stalno napetostjo v notranjost krožišča bo izveden z NAYY-J 
4x16+2.5 0.6/1kV. 
 
KO-CR (prostostoječa omarica) bo opremljena, elementi pa bodo povezani 
po vezalnih shemah 6.1. 
 
Odjemno mesto KRMO (prostostoječa omarica) bo  opremljeno 
 elementi pa bodo povezani po vezalni shemi 6.2.  
 
Vse KRMO bodo sestavljeno iz dveh delov:  
 - razdelilnega dela 
 - merilnega dela omarice. 
 
KRMILJENJE 
 

Projektirana razsvetljava bo napajana trifazno, z enakomerno 
porazdelitvijo na tri faze.  
Krmiljenje cestne razsvetljave se predvideva preko krmilnega modula z 
elektronsko predstikalno napravo, ki je montirana v posamezno svetilko 
(kandelaber ali jašek ob kandelabru) in komunikacijskega modula, ki je 
izveden v posameznem odjemnem mestu. 
 
Zbirna enota krmili: razsveljavo na osnovi vgrajene astronomske ure, ki za 
krajevno pasovno širino določa vklop in izklop razsvetljave, beleži porabo 
energije, beleži delovne ure razsvetljave, beleži dnevno porabo energije, 
beleži dnevne delovne ure razsvetljave, signalizira odprtost razdelilca, 
servisni poseg, izpad napajanja (faze), rezervno napajanje (UPS), režim 
delovanja (avtomatsko, lokalno), omogoča upravljanje na daljavo (vklop in 
izklop celotne razsvetljave, vklop in izklop posamezne svetilke), povezavo 
v center vodenja preko standardnega protokola; krmilni modul z elektronsko 
predstikalno napravo komunicira preko energetskih vodnikov, uporablja PLC 
(Power Line Communication) CENELEC EN 50065-1, za komunikacijo z nadzornim 
centrom modem GPRS z RS232 in RS485 komunikacijskimi vrati, izpolnjuje 
zahteve iz standardov EN50065-2-1 in EN 50065-1, višina signala prenosa 
podatkov max 3 Vp-p, delovanje v temperaturnem območju okolice od -25 do 
+50°C. V prostorih investitorja se predvideva center vodenja cestne 
razsvetljave. Center vodenja predstavlja prenosni računalnik z ustrezno 
aplikacijo in krmilnik, ki skrbi za komunikacijo z odjemnimi mesti. 
Predvideva se možnost SMS alarmiranja.  
 
Center vodenja omogoča: prikaz napak posamezne svetilke, zgodovino alarmov 
in dogodkov, prikaz trenutne porabe električne energije, prikaz delovnih 
ur odjemnega mesta, prikaz signalizacije odjemnega mesta, prikaz ur 
posameznih sijalk do izteka življkenske dobe. Upravljanje z razsvetljavo 
naj omogoča vklop, izklop celotne razsvetljave in posamezne svetilke, 
nastavitev parametrov regulacijo za celotno razsvetljavo in za posamezno 
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svetilko, izdelavo poročil o porabljeni energiji, delovnih urah in drugih 
parametrih (CO2…….) 
 
OPOMBA: Način krmiljenja je pogojen s projektnimi pogoji upravljavca 
cestne razsvetljave. 
 
MERITVE 
 

V KRMO bodo izvedene samostojne meritve porabljene električne energije za 
CR s trifaznim števcem delovne energije. Merilni del je ločen od krmilno-
razdelilnega dela. 
 
Porabljeno el.energijo plačuje Občina Gornja Radgona. 
 
 
Kontrolni izračun padca napetosti  
 
Kontrola vodnikov po kriteriju padca napetosti bo narejena po formuli: 

- za trifazni vod:  us = 
1 0 0

2

  
 

P l k

A U

i


 

 

 - za enofazni vod:  us  = 
 2 0 0 0

2

  
 
P l n

A U
  6 % 

pri čemer je: 
 

  us - izračunani padec napetosti na koncu izvoda 
  100, 200 - faktor 
  Po - moč svetilke (W) 
  P  - moč v točki odjema (W); 
  n - število svetilk   
  l - razdalja (m)      
   - specifična prevodnost tokovodnika (Sm/mm2) 
  A - presek tokovodnika (mm2) 
  U - fazna napetost (V) 
  T. - stojno mesto; 
 
 
TABELA PADCEV NAPETOSTI ZA IZVOD A (KO-CR): 
 
T.   Vodnik                    l(m)     n     P(kW)   u%     ki      
----------------------------------------------------------------- 
A2   NAYY-J 4*25    98,0   3     0,21    0,68   1,02 
2.7  NAYY-J 4*25    95,0   2     0,14    1,11   1,02 
2.4  NAYY-J 4*25    95,0   2     0,14    1,41   1,02 
2.1  NAYY-J 4*25    95,0   2     0,14    1,55   1,02 
 
T. - stojno mesto; 
l  - dolžina v (m); 
n  - število odjemalcev v tocki odjema; 
u% - skupni padec napetosti do točke odjema (%); 
P  - moč v točki odjema (kW); 
ki - faktor induktivnosti. 
 
Kontrola pregoretja varovalnih vložkov bo narejena v primeru enopolnega 
kratkega stika med faznim in nevtralnim vodnikom na koncu izvoda A 
(tč.:2.1) v KO-CR (kot najneugodnejši izvod),po formuli: 
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Ikmin = 
0 9 5

3

. 



U

Z
n

s

 

kjer je: 
 

Ikmin - minimalni tok enopolnega kratkega stika (na koncu NN 
        izvoda) (A) 
  Un  - nazivna napetost (V) 
  Zs  - impedanca kratkostične zanke =  Ztr + Zv () 
  Ztr - impedanca transformatorja () 
  Zv  - impedanca voda () 
 
 
TABELA TOKOV ZA VOD A v (KO-CR): 
 
T.   Vodnik                      Id(A)  Ib(A)  Iv(A)  Z(Ohm)  Ik(A)   k 
------------------------------------------------------------------------- 
A2   NAYY-J 4*25    100,0    7,38   10   0,24   916,77  91,68 
2.7  NAYY-J 4*25    100,0    4,92   10   0,47   468,99  46,90 
2.4  NAYY-J 4*25    100,0    3,28   10   0,70   315,06  31,51 
2.1  NAYY-J 4*25    100,0    1,64   10   0,92   237,20  23,72 
 
T. - stojno mesto; 
Id - dopustni tok vodnika (A); 
Ib - bremenski tok vodnika (A); 
Ik - kratkosticni tok v tocki odjema (A); 
Iv - nazivni tok varovalke (A); 
k  - faktor pregoretja varovalke; 
Z  - impedanca transformatorja + impedanca voda do tocke odjema (Ohm). 
 
OPOMBA: točke označene z A so nove svetilke, točke označene z 2.x, so 
obstoječe svetilke CM 2*150W (izven meja obdelave). 
 
Izračun ozemljitve 
Za pravilno delovanje odvodnikov prenapetosti je potrebno doseči 
ozemljitveno upornost Rop <= 5 Ω. Ta bo dosežena s položitvijo pocinkanega 
valjanca dolžine po spodnji tabeli: 
 
 
 

ρ (Ωm) 
specifična upornost tal na globini 

0,8 m 
100 150 200 300 400 500 

l (m) 
potrebna dolžina valjanca za dosego 

ozemljitvene upornosti (R= 5 Ω) 
40 60 80 120 160 200 

 
Pred izvedbo je potrebno v suhem vremenu izmeriti specifično upornost tal 
in po potrebi povečati dolžino pocinkanega valjanca.  
Po izvedbi je potrebno v suhem vremenu kontrolirati ozemljitveno upornost 
Rop <= 5 Ω. 
 
Ob kablu za JR bo paralelno položena ozemljitev - pocinkani valjanec  
(25 x 4 mm) dolžine cca. 100m, čigar upornost v znaša: 

 

l

ro
ktRp *   
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kjer je: 

 
kt - faktor odvisen od celotne dolžine ozemljila 
ro - specifična upornost tal (m)   
l  - dolžina celotnega ozemljila (m) 

 

 52
100

200
*1Rp  

 
OPOMBA: Specifična upornost tal ni izmerjena (podana izkustveno).  
Po izvedbi je potrebno ozemljitev ustrezno izmeriti ter jo po potrebi 
dopolniti. 
 
Zaščita  
 

Nadtokovna  
 

KO-CR : 
 

Odjemno mesto CR je obstoječe, priključna moč se nekoliko zniža, tako da 
soglasja za priključitev ni potrebno spreminjati. Tarifne varovalke 
ostanejo 3*35A (plačnik Občina G.Radgona). 
 
Vsi predvideni izvodi bodo v omarici CR varovani s 3x10A.  
Poleg tega bo vsaka svetilka varovana še lokalno z varovalko 4A.  
 
SEMAFOR: 
 
Odjemno mesto za semafor se ukine (tarifna varovalka 1*35A – plačnik 
DRSI). 
 
Zaščita pred električnim udarom 
 
Cestna razsvetljava bo izvedena za TN sistem napajanja. Pocinkani 
valjanec 25 x 4mm bo položen paralelno s kabli.  
Pri vsakem kandelabru bo napravljen odcep od poc. valjanca preko križne 
sponke z valjancem Fe-Zn 25*4, ki bo z dvema vijakom M8  priključen na 
zunanjo stran kandelabra (strelovodna ozemljitev).  
Pri vsakem kandelabru bo napravljen odcep od poc. valjanca z vodnikom 
P/Y 16 mm2, kateri bo s pokositrenim kabelskim čevljem priključen na  
ozemljitveno sponko znotraj kandelabra (obratovalna ozemljitev). Odcep 
vodnika in valjanca od valjanca bo potrebno po montaži zaščititi z 
bitumenskim oz. sličnim premazom. Med površinami valjanca in Cu vodnika 
je potrebno vstaviti svinčene vložke. 
 
 
Prenapetostna zaščita 
 
Za zaščito pred prenapetostmi so v krmilno-razdelilnem delu KRMO montirani 
odvodniki prenapetosti III. prenapetostnega razreda, odvodniške skupine C, 
z nazivnim tokom (8/20) min. 10 kA. Priključeni so na fazne vodnike ter na 
pocinkani valjanec, ki je položen do omarice javne razsvetljave skupaj z 
zemeljskim kablom. 
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OPOMBA 1: V primeru namestitve odbojnih ograj, je potrebno pri razdaljah 
(med ograjo in kandelabrom) d<1,4m, izvesti galvansko povezavo pri vsakem 
kandelabru z ograjo, z Fe-Zn 25*4mm oz. vrvico Cu35mm2 – velja tudi za 
mostno ograjo. 
 
 

OPOMBA 2:  
- Na trasah, kjer bodo kabli speljani v PC, bo potrebno ozemljitev – 
poc. valjanec speljati izven cevi oz. izvesti galvansko povezavo skozi 
cev s Cu vrvjo 35 mm2. 
 
Izvedba javne razsvetljave 
 
Oprema odjemnega mesta javne razsvetljave  
 
Odjemno mesto cestne razsvetljave bo opremljeno s tipskimi 
prostostoječimi kabelskimi omaricami. 
V osnovi predlagamo tipski omarici Prebilplast in sicer za: 
KRMO -  Prebilplast 2*OSZ 53x40 dvodelna (razdelilni in merilni del) z 
montažnim temeljem F53.  
KO-CR – Prebilplast OSZ 80x80 (krmilni del) z montažnim temeljem F80. 
 

Vrata KRMO bodo opremljena s tipsko ključavnico pristojnega Elektro 
podjetja ter na zunanji strani tudi z nalepko ustreznega Elektro 
podjetja. 
 

Elementi v KRMO bodo povezani po vezalni shemi 6.2.  
Vrata KO-CR pa bodo opremljena s tipsko ključavnico (in nalepko) 
lastnika oz. vzdrževalca cestne razsvetljave.  
 

Elementi v KO-CR bodo povezani po vezalni shemi 6.1.  
 

 
KRMO bo sestavljena iz dveh delov:  
 - razdelilnega dela 
 - merilnega dela omarice. 
 
OPOMBA: Omaric iz prevodnega materiala ni dovoljeno uporabljati. 
Lokacija odjemnega mesta je razvidna iz situacije 2.1 oz. N1. 
 
 
Svetilke, kandelabri in temelji 
 
OPOMBA: Oblika svetilk in kandelabrov pogojena – vklaplanje v zaščiteno 
okolje (pogoj ZVKDS Maribor). 
 
Za montažo svetilk “ATRIVA GOBA” tip SGV  530‐0    z  LED modulom  Sloluks ATG‐060-
0703-M01, bodo uporabljeni (vroče) pocinkani ločni kandelabri h=9m 
(ceste). 
 
Za montažo svetilk “ATRIVA GOBA” tip SGV  530‐0    z  LED modulom  Sloluks ATG‐070-
0820-M01, bodo uporabljeni (vroče) pocinkani ločni kandelabri h=9m 
(krožišče). 
Instalacija kandelabrov bo izvedena z vodnikom PP-Y 4x1.5 400V. 
Priključne omarice v kand. je potrebno opremiti s priključnim setom tip 
PVE-4/25-1.  
Betonski temelji dimenzije 120*120*150 cm bodo izdelani po risbi 5.1. 
Montaža svetilke, kandelabra in temelja je podana z risbo 4.2 oz. 4.1.  



  004.2130 T.1.1  
 

 
 

 

Zaradi prilagoditve k obstoječim komunalnim vodom in ostalim razmeram 
na terenu bodo določeni temelji lahko izvedeni na terenu. 
 
OPOMBA: Statični izračuni so dostopni v arhivu projektanta.  
Svetilke bodo enakomerno porazdeljene na tri faze. 
 
Kandelabri oz. temelji morajo biti dimenzionirani za III vetrovno cono, 
(kandelabri morajo biti skladni s tipizacijo opreme na predvidenem 
območju in morajo ustrezati tudi zahtevam standarda SIST EN40 in SIST 
EN1461. 
 

Jeklena varnostna ograja (JVO) 
 

Po tehničnih smernicah “TSC 02.210:2008” je potrebno pred stebre JR 
kjer ni dvignjenega robnika postaviti JVO. JVO ni predmet tega načrta. 
Na tem območju je potrebno kable položiti v liniji stebrov oz. za njimi, 
da pri izgradnji JVO ne pride do poškodb. 
 
 

Semaforizacija 
 
Na območju novega krožišča bo demontirana vsa semaforska oprema skupaj s 
krmilno aparaturo. Prav tako se ukine odjemno mesto DRSI (1*35A). Vsa 
demontirana oprema se vrne upravljavcu (DRSI). 
Stroški demontaže semaforske opreme so zajeti v ločenem predračunu. 
 
 

Polaganje kablov in križanja - splošni pogoji 
 

Način polaganja kabla je podan v risbi 8.1. Kabli bodo položeni v 
pločniku oz. v bankini, kot je razvidno iz kar. prečnih profilov 3. 
Pri vseh navedenih in morebitnih drugih križanjih ter približevanjih je 
potrebno upoštevati soglasje prizadetih upravljalcev, veljavne tehniške 
normative in Tipizacijo za polaganje elektroenergetskih kablov 1 kV, 10 
kV in 20 kV (brošura DES - januar 1981). 
 
Križanje in vzporedni potek s cevmi vodovoda in kanalizacije 
 
Križanje in paralelni potek energetskega kabla 1 kV s cevmi vodovoda in 
kanalizacije se izvede na oddaljenosti 0.5 m, oziroma 0.3 m v primeru 
priključnega cevovoda. Kabel bo položen v plastično cev  110mm v 
dolžini treh metrov na vsaki strani križanja. Izvedba je razvidna iz 
risbe 8.2. 
 
Križanje cest  
Križanje bo izvedeno s prekopom ali prevrtanjem cestišča in položitvijo 
kabla v plastično cev  110 mm. Najmanjša navpična oddaljenost od 
zgornjega roba kabelske kanalizacije do površine ceste je 0.8 m. 
Izvedba je razvidna iz načrta 8.1, lokacije pa iz situacij 2. 
 
Medsebojno približevanje energetskih kablovodov 
 
Medsebojni razmak kablovodov napetosti 1 kV mora znašati najmanj 7 cm, 
kablovodov različnega napetostnega nivoja pa najmanj 15 cm. 
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Križanje energetskega kabla s TK kablom 
 
Križanje energetskega kabla  napetosti 1 kV s telekomunikacijskim kablom 
bo izvedeno v navpični oddaljenosti 0,5m. Kot križanja mora biti praviloma 
900, ne sme pa biti manjši kot 450. Če te oddaljenosti nebo mogoče 
zagotoviti, bo potrebno energetski kabel položiti v kovinsko cev (železno) 
 159mm, dolžine 2 do 3m, TK kabel pa v plastično cev  110mm iste 
dolžine. Tudi v tem primeru razdalja ne sme biti krajša kot 0,3m. Pri 
paralelnem poteku kabla JR in TK razdalja ne sme biti manjša od 0,5m. 
Izvedba je razvidna iz načrta 8.3. 
 
Križanje energetskega kabla s plinovodom 
 
Pri morebitnem križanju kabla JR s plinovodom bo potrebno ravnati v skladu 
z risbo 8.4. Pri križanju bo potrebno tudi valjanec potegniti v plastično 
cev oz. položiti izolirano bakreno pletenico. 
 
Ostale podrobnosti 
 
Pred izvedbo del bo potrebno vse bližnje komunalne vode zakoličiti (CP, 
PTT, vodovod, kanalizacija, elektrodistribucija, javna razsvetljava).. 
 

Vse prekopane površine (zelenice, asfalt) bo potrebno po končanju del 
urediti v prvotno stanje. 
 
Varstvo okolja in ravnanje z odpadki 
 
Pri izvedbi predvidenih del mora izvajalec upoštevati določila Zakona o 
varstvu okolja (ZVO-1, Ur.l.RS 41/2004), Pravilnika o ravnanju z odpadki 
(Ur.l. št. 84/1998, 45/2000, 20/2001, 13/2003 in 41/2004) in Pravilnika o 
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. št. 3/2003). 
Izvajalec del sme na gradbišču začasno skladiščiti nastale odpadke ločeno 
po vrstah iz klasifikacijskega seznama odpadkov. Skladiščenje je treba 
organizirati tako, da je onemogočeno onesnaženje okolja v smislu izlitja 
ali razsutja določene vrste odpadkov in preprečiti medsebojno mešanje 
posameznih vrst odpadkov. Če na gradbišču ni mogoče zagotoviti varnega 
začasnega skladiščenja odpadkov, je potrebno organizirati odlaganje v 
zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob njem in so prirejeni za 
odvoz brez kasnejšega prekladanja.  
 

Za nastale odpadke je odgovoren investitor. Zagotoviti mora, da izvajalci 
del oddajo nastale odpadke zbiralcu odpadkov neposredno ali jih odložijo 
na deponiji investitorja.  
Pri vsaki predaji odpadkov je treba izpolniti evidenčni list določen s 
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Investitor je dolžan voditi 
evidenco o letnih količinah odpadkov nastalih na svojih objektih. 
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