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1 SPLOŠNI OPIS IN LOKACIJA 

Projektna dokumentacija obravnava ureditev dela regionalne ceste R1-231 na odseku 1325, skozi naselja 

Gibina, Šafarsko in Razkrižje, v dolžini 2256 m. Začetek obdelave je na pododseku 0+570 v naselju 

Gibina, konec obdelave pa na pododseku 2+826 v naselju Razkrižje.  

 

V sklopu ureditve dela regionalne ceste je izvedena cestna razsvetljava na omenjenem pododseku 

regionalne ceste, kar obravnava predmetni načrt. 

 

1.1 Načrt električnih inštalacij in električne opreme 

Načrt električnih inštalacij in električne opreme je izdelan na osnovi projektne naloge, veljavnih tehniških 

predpisih ter SIST standardih za električne inštalacije in električno opremo. 

 

Vse tehnične rešitve v projektu so usklajene z ostalimi načrti in zasnovo požarne varnosti, pri izdelavi 

projektne dokumentacije so upoštevani naslednji pravilniki in tehnične smernice: 

 

- Pravilnik o projektni dokumentaciji [Uradni list Republike Slovenije št.55/2008].  

- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v zgradbah [Uradni list Republike 

Slovenije št. 41/2009]  

- Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele [Uradni list Republike Slovenije št. 28/2009].  

- Tehnična smernica TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah.  

- Tehnična smernica TSG-1-004:2010 Učinkovita Raba Energije  

- Tehnična smernica TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne električne inštalacije.  

- Tehnična smernica TSG-N-003:2013 Zaščita pred delovanjem strele.  

 

Izvedene inštalacije oziroma sistemi: 

- električne inštalacije cestne razsvetljave 

- zaščita pred delovanjem strele 

 

Vse električne inštalacije so izvedene skladno s tehničnimi predpisi, priporočili, pravilniki in standardi. 

Ves uporabljen elektroinštalacijski material in oprema ima ustrezne ateste. 

 

 

Spremembe glede na predhodno dokumentacijo 

Med izvedbo ni bilo takih sprememb, ki bi vplivale na gradbeno dovoljenje. Manjše spremembe, ki ne 

vplivajo na gradbeno dovoljenje pa so vnesene v projekt izvedenih del in sicer: 

- vgrajene so cestne svetilke PHILIPS SELENIUM LED, 56W, 6407lm, 4000K, IP66, IK08 

 

Osnova za izdelavo načrta električnih inštalacij in opreme: 

- Načrt ceste številka 935/18C, projektanta TRASA d.o.o., Kettejeva 16, 2000 Maribor 

 

- Geodetski načrt številka 139/2017-GN, izdelovalca GEOPOINT, Geodetski in gradbeni 

inženiring Ivan Šebjanič s.p., Kerenčičeva ulica 2, 9250 Gornja Radgona 
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2 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE JAVNE RAZSVETLJAVE 
 

2.1 Osnovni podatki  

Trasna dolžina cestne razsvetljave 2300 m 

Vrsta in številka svetilk  

- PHILIPS SELENIUM LED, 56W, 6407lm 86 kom 

Kandelabri  

- Ravni višine 7m 86 kom 

Kabli  

- NAYY-J 4 x 25 + 2,5 0.6/1kV (razvod JR)  

- NAYY-J 4 x 35 + 2,5 0.6/1kV (priključek na NN omrežje)  

Skupna moč svetilk 4816 W 

Število vklopnih mest 2 

Priključna moč  

- Merilno mesto ŠAFARSKO 1x3x20A – oziroma 14kW 

- Merilno mesto GIBINA 1x3x20A – oziroma 14kW 

 

 

2.2 Način razsvetljave 

Za razsvetljavo so uporabljene svetilke s svetlobnimi energetsko varčnimi viri - LED tehnologije z 

ustreznimi svetlobno tehničnimi karakteristikami za predmetne razmere. Izvedena cestna razsvetljava je 

izvedena skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja Uradni list RS št.81.  

 

Vgrajene so svetilke: 

 

- PHILIPS SELENIUM LED, 56W, 6407lm, 4000K, IP66, IK08 

 

Svetilke so razporejene enostransko, medsebojne razdalje so ustrezne glede na karakteristiko svetilk in 

višine stebrov ter so prilagojene razmeram na terenu. 

 

Z vgrajenimi svetilkami dosegamo zahtevano usmerjenost svetlobe , nivo osvetljenosti in omejitev 

bleščanja.  

 

Svetilke so montirane na tipske ravne vroče cinkane kandelabre višine h=7m, ki so postavljeni na 

betonski temelj dimenzij 0,7 x 0,7 x 1,2m.  

 

Instalacija kandelabrov je izvedena z vodnikom NYM 5x1.5 400V. Priključne omarice v kandelabrih so 

opremljene s priključnim setom tip PVE-4/25-1 z varovalko za svetilko nazivne vrednosti 6A. 

 

 

 



ES-13/2018 4.4- Tehnično poročilo - stran 4 od 8 

 

 

1325  005.2101 4.4  

 

 

2.3 Razvod inštalacij za cestno razsvetljavo 

Trasa javne razsvetljave poteka pretežno enostransko v pasu pod in za pločnikom z razporedom kot je 

podano v situaciji. Za potrebe razvoda cestne razsvetljave je izvedena kabelska kanalizacije z uporabo 

gibljivih zaščitnih cevi Stigmaflex, ki omogočajo vertikalne in horizontalne zamike. Zaščitne cevi ki so 

položene v izkopan kabelski jarek ustrezne globine in širine. Za potrebe vzdrževanja in morebitnih 

dograditev so na trasi vgrajeni revizijski kabelski jaški. 

 

Razvod za napajanje cestne razsvetljave je izveden z zemeljskim kablom tipa NAYY-J 4x25+2,5mm2. 

 

 
Kabel NAYY-J 

 

●  Vodnik iz Aluminija klase 1 in 2  ● Nazivna napetost 600 / 1000 V 

●  PVC izolacija   ● Temperatura obrat. -30°C do +70°C 

●  PVC zunanji plašč črne barve  ● Temperatura na vodniku max. +70°C 

●  Barvna oznaka žil  ● Ognje odpornost IEC 60332-1 

 

 

Kabel je po celotni trasi uvlečen v zaščitno cev, približno 0.3m pod nivojem terena je položen opozorilni 

rdeč trak z napisom ''POZOR ENERGETSKI KABEL''. Zasip kabelske trase je izveden z plastnim 

utrjevanjem, pod voznimi površinami je izvedena dodatna mehanska zaščita z ob betoniranjem zaščitnih 

cevi. 

 

2.4 Svetilke in kandelabri 

Cestna razsvetljava je izvedena s svetilkami s svetlobnimi energetsko varčnimi viri - LED tehnologije. 

 

 

Vgrajene so cestne svetilke PHILIPS SELENIUM LED 

- Moč svetilke:  56 W 

- Napetost:  230V AC 

- Svetlobni tok:  6407 lm 

- Izkoristek:  114 lm/W 

- Življenjska doba:  60000 ur 

- Stopnja zaščite:  IP66 

- Mehanska zaščita: IK08 

- Ohišje:   iz aluminij zlitine, z kaljenim zaščitnim steklom odpornim na udarce 
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Vgrajene svetilke imajo tovarniško nastavljen sistem regulacije, ki se izvaja samodejno glede na čas. Z 

omenjeno regulacijo se v primerjavi z klasično svetilko prihrani do 32% električne energije. Prikaz 

delovanja tovarniško nastavljene regulacije je razviden iz spodnjega prikaza:  

 

 

 
 

Tovarniško nastavljena regulacija 

 

 

Iz prikaza je razvidno da vgrajene svetilke med 6.00 in 21:00 uro delujejo s 100% močjo, med 21:00 in 

00:00 uro ter 04:00 in 06:00 delujejo s 70% močjo, ter med 00:00 in 04:00 s 50% močjo. 

 

 

Svetilke so montirane direktno horizontalno na tipske ravne vroče cinkane kandelabre višine h=7m, ki so 

postavljeni na betonski temelj dimenzij 0,7 x 0,7 x 1,2m.  

 

Instalacija kandelabrov je izvedena z vodnikom NYM 5x1.5 400V. Priključne omarice v kandelabrih so 

opremljene s priključnim setom tip PVE-4/25-1 z varovalko za svetilko nazivne vrednosti 6A. 
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2.5 Krmiljenje cestne razsvetljave 

Na obravnavanem območju sta izvedeni dve tako imenovani vklopni mesti, kjer je izvedeno napajanje in 

krmiljenje cestne razsvetljave in sicer sta to: 

 

- Vklopno mesto ŠAFARSKO 

- Vklopno mesto GIBINA 

 

Krmiljenje vklopa razsvetljave je izvedeno s svetlobnim relejem, v kombinaciji s stikalno uro. Oprema za 

napajanje in krmiljenje cestne razsvetljave je vgrajena v prostostoječ razdelilnik.  

 

Vse svetilke na odseku regionalne ceste delujejo v celonočnem režimu delovanja, kar pomeni da 

razsvetljava deluje celo noč tako, svetilke se samodejno regulirajo na tovarniško nastavljen sistem 

regulacije, glede na čas. 

 

 

 

2.6 Zaščita  

Nadtokovna  

Tarifne varovalke v novem priključno merilnem razdelilniku so velikosti 1x3x20A. Varovalke za 

posamezni izvod v krmilnem delu razdelilnika pa so nazivne vrednosti 16A in karakteristike G. 

 

Zaščita pred električnim udarom 

Izveden je TN sistem napajanja s samodejnim odklopom napajanja okvarjenega dela napeljave. 

Samodejni odklop se v napajalnih tokokrogih izvede z odklopniki - varovalkami, v končnih tokokrogih pa 

z instalacijskimi odklopniki 

 

Ploščati vodnik iz pocinkane pločevine Fe/ZN 25x4mm je položen paralelno s kabli,  pri vsakem 

kandelabru je izveden izpust ploščatega vodnika, ki je povezan na kandelaber. Spoji so izvedeni kot 

vijačeni spoj z dvema vijakoma M8 in zobato podložko. Izpust ploščatega vodnika je zaščiten z 

bitumenskim premazom. V vsakem stebru je izvedena tudi povezava med PEN vodnikom in ohišjem 

kandelabra. 

 

Prenapetostna zaščita 

Za zaščito pred prenapetostmi so v krmilnem razdelilniku montirani odvodniki prenapetosti, razreda I. tip 

PROTEC B2 60/320. Priključeni so na fazne vodnike ter na ozemljilo. 
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3 RAZDELILNIKI 

V razdelilnikih  so nameščeni zaščitni elementi za zaščito tokokrogov, elementi za upravljanje, ničelna N 

zbiralka, ozemljitvena PE zbiralka in priključne sponke.  

 

Električna oprema je v razdelilnikih smiselno razporejena in označena z oznakami iz shem. Oznake so 

trajne in dobro vidne. Ožičenje je izvedeno s finožičnimi vodniki, zaključenimi z ustreznimi končnicami. 

Električna oprema razdelilnikov je dimenzionirana na nazivno napetost omrežja in trajne tokove 

porabnikov, ter kratkostične tokove. Vrata razdelilnikov  so zaklenjena s ključavnico. 

 

Za potrebe merjenja porabljene električne energije ter napajanja in krmiljenja cestne razsvetljave sta 

vgrajena dva razdelilnika in sicer: 

 

- R-JR GIBINA 

- R-JR ŠAFARSKO 

 

3.1 Razdelilnik R-JR GIBINA 

Razdelilnik je izveden kot tipski dvodelni razdelilnik prostostoječe izvedbe izdelana iz samugasnega 

trdega polikarbonata, z ločenim priključno merilnim in krmilnim delom.  

 

Razdelilnik je napajan iz NN omrežja, preko primarnega električnega priključka, ki je izveden s kablom 

tipa NAYY-J 4x35,5mm in sicer iz betonskega oporišča. 

 

V priključno merilnem delu razdelilnika je vgrajena oprema za potrebe merjenja porabljene električne 

energije (tarifne varovalke, števčna plošča, števec električne energije, prenapetostna zaščita in priključne 

sponke), vrata razdelilnika so zaklenjena s ključavnico elektro distributerja: 

 

V krmilnem delu razdelilnika pa je vgrajena oprema za napajanje, varovanje in krmiljenje cestne 

razsvetljave, vrata razdelilnika so zaklenjena s ključavnico upravljalca.  

 

- Glavno stikalo 

- Inštalacijski odklopniki 

- Kontaktorji 

- Krmilna stikala 

- Grelec in termostat 

- Priključne sponke 

 

Vezava opreme razdelilnika je razvidna iz pripadajoče tripolne sheme razdelilnika. V razdelilniku so 

priključeni izvodi za cestno razsvetljavo: 

 

- Smer A: ŠAFARKSO   odsek od 0+930 do 1+667 28 svetilk  

- Smer B: MEJNI PREHOD  odsek od 0+570 do 0+930 13 svetilk 
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3.2 Razdelilnik R-JR ŠAFARSKO 

Razdelilnik je izveden kot tipski dvodelni razdelilnik prostostoječe izvedbe izdelana iz samugasnega 

trdega polikarbonata. 

 

Razdelilnik je napajan preko internega električnega priključka, ki je izveden s kablom tipa NAYY-J 

4x35,5mm iz priključno merilnega razdelilnika PMR. Razdelilnik PMR je obstoječ in je postavljen 

neposredno ob razdelilniku R-JR. 

 

V razdelilniku je vgrajena oprema za napajanje, varovanje in krmiljenje cestne razsvetljave, vrata 

razdelilnika so zaklenjena s ključavnico upravljalca.  

 

- Glavno stikalo 

- Prenapetostna zaščita 

- Inštalacijski odklopniki 

- Kontaktorji 

- Krmilna stikala 

- Grelec in termostat 

- Priključne sponke 

 

Vezava opreme razdelilnika je razvidna iz pripadajoče tripolne sheme razdelilnika. V razdelilniku so 

priključeni izvodi za cestno razsvetljavo: 

 

- Smer A: RAZKRIŽJE   odsek od 2+548 do 2+826 12 svetilk  

- Smer B: GIBINA   odsek od 1+667 do 2+548 33 svetilk 

 

3.3 Meritve električne energije 

Meritve porabljene električne energije se izvajajo v posameznem priključno merilnem razdelilniku. 

Merilne naprave za merjenje električne energije bodo prilagojene pogojem soglasja za priključitev 

oziroma navodilom SONDO za obračunska merilna mesta. Merilna in ostala oprema (tarifne varovalke, 

števčna plošča, števec električne energije in priključne sponke), je nameščena v priključno merilnem 

razdelilniku PMR: 

 

 

Merilno mesto Tarifne varovalke Priključna moč Izvedba 

GIBINA 1x3x20A 14 kW Prostostoječe izvedbe, v skupnem 

ohišju z razdelilnikom cestne 

razsvetljave z ločenim priključno 

merilnim delom 

    

ŠAFARSKO 1x3x20A 14 kW Prostostoječe izvedbe, v samostojnem 

ohišju, lociran neposredno ob 

razdelilniku cestne razsvetljave 
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4.5 GRAFIČNE PRILOGE 

 

 

Št. Risbe Vsebina Merilo 

E1/0 PREGLEDNA SITUACIJA CESTNE RAZSVETLJAVE 1:5000 

E1/1 SITUACIJA CESTNE RAZSVETLJAVE 1:500 

E1/2 SITUACIJA CESTNE RAZSVETLJAVE 1:500 

E1/3 SITUACIJA CESTNE RAZSVETLJAVE 1:500 

E1/4 SITUACIJA CESTNE RAZSVETLJAVE 1:500 

E1/5 SITUACIJA CESTNE RAZSVETLJAVE 1:500 

E1/6 SITUACIJA CESTNE RAZSVETLJAVE 1:500 

E1/7 SITUACIJA CESTNE RAZSVETLJAVE 1:500 

E1/8 SITUACIJA CESTNE RAZSVETLJAVE 1:500 

E2/1 SHEMAT CESTNE RAZSVETLJAVE - 

E2/2 SHEMAT CESTNE RAZSVETLJAVE - 

E3/1 ENOPOLNA IN VEZALNA SHEMA MERILNEGA MESTA - 

E3/2 SHEMA RAZDELILNIKA: R-JR GIBINA - 

E3/3 SHEMA RAZDELILNIKA: R-JR ŠAFARSKO - 

   

   

   

 

 

 

 

 








































