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4.3. TEHNIČNO POROČILO
4.3.1.

UPORABLJENIPREDPISI, STANDARDI IN NORMATIVI

SPLOŠNO
-

Pravilnik o projektni dokumentaciji
- Ur.l. RS št. 55/2008

-

Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah
Ur.l. RS, št. 52/2010

-

Tehnična smernica »Učinkovita raba energije«
- TSG-1-004: 2010

-

Zakon o graditvi objektov s spremembami
- Ur.l. RS št. 102/2004, 14/2005, 126/2007, 108/2009, 57/2012

-

Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah
- Ur.l. RS, št. 10/2012

-

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
- Ur.l. RS št. 56/1999, 39/2005

-

Prostorska tehnična smernica
- TSG-12640-001:2008 Zdravstveni objekti (julij 2008)

-

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

POŽARNA VARNOST
-

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

-

Pravilnik o požarni varnosti v stavbah
- Ur.l. RS št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13

-

Smernica Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah
- SZPV 408/08

-

Preskusi požarne odpornosti servisnih inštalacij - 3. del: Tesnitve prebojev
- SIST EN 1366-3:2009

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
-

Tehnična smernica»Nizkonapetostne električne inštalacije«
- TSG-N-002:2013

-

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

-

Tehnična smernica»Učinkovita raba energije«
- TSG-1-004:2010
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4.4. TEHNIČNI OPIS ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ
4.4.1.

SPLOŠNO

Izdelan je PZI načrt električnih inštalacij in električne opreme za objekt: Vrtec Vrhovci, enota
Vrhovci, Investicijsko vzdrževanje – energetska prenova za investitorja MESTNA OBČINA
LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
Projektna dokumentacija električnih inštalacij razsvetljave in moči se izvede skladno z
veljavnimi tehničnimi predpisi, tehničnimi smernicami in standardi, predvideni materiali za
izvedbo ustrezajo veljavnim standardom.
Predmet projekta je energetska sanacija objekta.

4.4.2.

MOČNOSTNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

4.4.2.1. TIP IN IZVEDBA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ
Karakteristični podatki inštalacije in naprav:
nazivna napetost

3x230V/400V,50Hz

sistem napajanja glede ozemljitve:

TN

sistem napajanja v objektu

TN-S

zaščita inštalacij in naprav:

s samodejnim odklopom napajanja

zaščita pred zunanjimi vplivi:
znak

zunanji vpliv

karakteristike, ki se
zahtevajo pri izbiri in
postavitvi opreme

AA4

okoliška temperatura

normalna

-5 °C do +40°C
AC1

nadmorska višina

normalna

manj od 2000m
AD1

prisotnost vode

okrov IP x0

vse pisarne, hodniki, skladišča in
ostali suhi prostori

okrov IP x3

sanitarije, strojnice prezračevanja

zanemarljiva
AD3

prisotnost vode
škropljenje
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AD4

prisotnost vode

okrov IP x4

črpališča in delavnice, oprema na
prostem

okrov IP 2x

vse pisarne, hodniki, skladišča in
ostali suhi prostori

okrov IP 3x

stikalni bloki

okrov IP 4x

stikalni drobci v strojnicah

okrov IP 5x

zunanje inštalacije

brizganje
AE1

prisotnost trdih teles
zanemarljiva

AE2

prisotnost trdih teles
drobni predm. do 2,5mm

AE3

prisotnost trdih teles
drobci 1mm

AE4

prisotnost trdih teles
prah

AF1

prisotnost korodirnih
onesnažujočih snovi

in normalne

ni primerov

zanemarljiva
AG1

mehanske obremenitve

normalne

šibki udarci
AH1

vibracije – šibke

normalne

AK1

navzočnost
zanemarljiva

flore- normalne

AL1

navzočnost
zanemarljiva

favne- normalne

AM1

elektromagnetni
zanemarljivi

vplivi- normalne

AN1

sončno
zanemarljivo

AN2

sončno
jak.

AQ1

strele – zanemarljive

BA2

IP2x,t stikalni bloki so
uporaba inštalacij – otroci zaščita
nedostopnost
osebam nedostopni

sevanje- normalne

sevanje-znatne oprema odporna na ohišja zunanjih svetilk
UV žarke
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BA5

uporaba
izučeni

inštalacij

BC 1

dotik osebe z zemeljskim dovoljena
opreme
potencialom
0,0I,II,III
brez dotika

BC3

dotik osebe z zemeljskim prepovedana
delavci v kuhinji, vzdrževalci v
uporaba
opreme strojnici
potencialom
razreda 0 in 0I
pogost dotik

strojnice in stik. bloki so dostopni
samo usposobljenim kadrom

–

uporaba vsi zaposleni in gostje objekta so
razreda na neprevodnih mestih

4.4.2.2. NAPAJANJE
Pri obravnavanih posegih je predvidena minimalno povečanje porabe električne energije
celotnega objekta.
Napajanje razsvetljave se izvede iz obstoječih etažnih razdelilnikov. Za napajanje novih
ventilatorjev in novih hladilnih sistemov se v obstoječi razdelilnik dogradijo novi tokokrogi.

4.4.2.3. OZNAČEVANJE RAZDELILNIKOV
Vsi razdelilniki in aparati v postroju se označijo z oznakami tokokrogov.

4.4.2.4. IZVEDBA INŠTALACIJE
Inštalacije v prostorih se izvedejo pretežno s NYM-J kabli ustreznih presekov uvlečenimi v
predhodno položene plastične cevi.
Priključki kablov do posameznih aparatov se izvedejo s plastično uvodnico in ustrezno
fleksibilno plastično cevjo, ki se uvije v uvodnico.

4.4.2.5. INSTALACIJA STALNIH PRIKLJUČKOV IN VTIČNIC
Stalni priključki za priklop ventilatorjev in hladilnih sistemov se izvedejo pretežno podometno.
Na mestih, kjer to ni izvedljivo se inštalacija izvede nadometno. Mesta in višina montaže
priključkov so razvidni iz načrtov elektroinštalacij.

4.4.2.6. RAZSVETLJAVA
4.4.2.6.1.

SPLOŠNA RAZSVETLJAVA

V obravnavanih prostorih se izvede zamenjava obstoječih svetilk z novimi. Tipi svetilk in njihove
lokacije so prikazane v priloženih tlorisnih risbah.
Pri projektiranju so upoštevani veljavni predpisi in priporočila za tovrstne prostore. Predvidena
je splošna razsvetljava z LED svetilkami. Svetlobna telesa so izbrana na osnovi izračuna
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osvetljenosti na nivoju 0,85 m od tal. Umetna osvetlitev igralnic mora biti enakomerna in
razpršena. V posameznih prostorih naj bo naslednja osvetljenost:





v igralnicah – 300 lx,
v prostoru za nego – 500 lx,
na delovnih površinah – 350 lx,
hodniki in pomožni prostori 200-300 lx

Pri svetilkah morajo biti senčniki izbrani tako, da neposreden vir svetlobe ni v otrokovem
vidnem polju in ob morebitni eksploziji žarnice zdrobljeno steklo ne poškoduje otrok. Spodnji
rob svetilk naj bo najmanj 2,5 m od tal. Svetilna telesa v športni igralnici morajo biti zavarovana
pred udarci žog.
Po demontaži svetilk in pred ponovno montažo novih svetilk se izvede vizualni pregled vseh
priključnih kablov. V primeru, da je priključni kabel poškodovan ali prekratek za priklop nove
svetilke ga je potrebno zamenjati z novim kablom ustreznega preseka. Spoj kabla med
obstoječim in novim kablom se izvede v razvodnici na stalno dostopnem mestu.
Vse instalacije se izvedejo po obstoječih trasah s kabli NYM-J,
V sklopu energetske sanacije se izvede menjava obstoječih stikal z novimi. Nova stikala in
svetilke se povežejo na obstoječe tokokroge, lokacija stikal se ne spreminja.
Tipe dobavljenih in vgrajenih stikal se uskladi z dejanskim stanjem na terenu.
Osvetlitve posameznih prostorov je potrebno predvideti glede na vrsto in zahtevnost del v teh
prostorih. Obliko in pozicijo svetil določi arhitekt oziroma investitor.
Prižiganje pisarn bo izvedeno lokalno s stikali
Izračun je izveden po enačbi:

E

n     f
a b

kjer pomeni:

E (lx)........ osvetljenost prostora
n ..............

število svetlobnih virov

 (lm)....... svetlobni tok žarnice
f ...............
η...........

faktor zaprašenosti in staranja

izkoristek razsvetljave

a∙b (m2)... površina prostora

k

a b
hk  a  b 
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kjer pomeni:

k .............

indeks prostora

hk ............ koristna višina hk = h - hd
h ..............

višina prostora

hd ............ višina delovne površine (0,85 m)
Svetilke bo izbral arhitekt oziroma investitor, vendar pa morajo te zagotoviti predpisane nivoje
osvetljenosti in zaščite zlasti zunanje svetilke in v mokrih delih kot so kopalnice morajo biti
izbrane svetilke v vodotesni izvedbi.

4.4.2.6.2.

KLASIFIKACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ GLEDE NA
ZUNANJE VPLIVE

Po klasifikaciji zunanjih vplivov na električno instalacijo je razvidno, da je zahteva tesnosti
instalacije in opreme sledeča:
svetilke v vlažnih prostorih

IP 54, (65)

svetilke v pisarnah in ostalih prostorih

IP 20

zunanje svetilke

IP 54, (65)

stikalni bloki za luč, moč, tehnologijo

IP 43

4.4.2.6.3.

VARNOSTNA RAZSVETLJAVA

V obravnavanem delu objekta se izvede zamenjava obstoječih svetilk varnostne razsvetljave z
novimi. Nekaj svetilk v obravnavanem objektu se tudi doda.

4.4.2.7. SISTEM NAPAJANJA ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
V zgradbi se izvede TN-S sistem napajanja glede na ozemljitev električne inštalacije, kar
pomeni:
-

da sta nevtralni (N) in zaščitni (PE) vodnik ločena. Ločena morata biti vedno, kadar je
prerez vodnikov enak ali manjši od 10mm2 Cu, oziroma 16mm2 Al.

-

vsi zaščitni vodniki se dodatno ozemljijo pri vhodu električne instalacije v zgradbo
(glavno izenačenje potencialov).
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-

pred pričetkom obratovanja se vsa instalacija pod napetostjo preizkusi, če ustreza
pogojem sistema za zaščito pred el. Udarom, oz. če so vsi ukrepi izbranega sistema
zaščite pred električnim udarom izpolnjeni.

4.4.2.8. IZENAČEVANJE POTENCIALOV
V objektu bo v skladu s pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v
stavbah + tehničnih smernicah TSG-N-002:2013, izvedeno izenačevanje potencialov.

4.4.2.8.1.

GLAVNO IZENAČEVANJE POTENCIALOV

Na doze za izenačitev potenciala se morajo priključiti:
- glavni ozemljitveni vod
- glavni PEN ali PE vodnik
- strelovodno ozemljilo
- glavni vodniki za izenačevanje potenciala, ki povezujejo:
-

posamezne omarice za izenačevanje potenciala kovinskih mas in strojev,

-

glavne cevi vodovoda,

-

kanalizacije

-

centralne kurjave

-

plina

- druge večje kovinske mase v zgradbi
Glavni ozemljitveni vod povezuje glavno ozemljitveno zbiralnico z ozemljilom zgradbe, ki se
predvidi kot združena zaščita.

4.4.2.8.2.

DOPOLNILNO IZENAČEVANJE POTENCIALOV

V obravnavanem delu objekta je sistem izenačitev potencialov obstoječ in ni predmet tega
načrta.
Na novo se izvede ozemljitev novih kanalov odvodnih ventilatorjev. Vsi novi prevodni deli se
povežejo na glavnega izenačenja potencialov GIP. Povezave se izvedejo z vodinokom HO7V-K
6 mm2.
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4.4.3.

TEHNIČNI IZRAČUNI ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

4.4.3.1. KONTROLA ZAŠČITE PRED PREVELIKIMI TOKOVI
Kontrola zaščite pred prevelikimi tokovi. Delovna karakteristika naprave, ki ščiti električni vod
pred preobremenitvijo, mora izpolniti dva pogoja:

IbInIz
I2 1.45∙Iz
kjer pomeni:

In (A).... nazivni tok zaščitne naprave
Iz (A).... zdržni tok kabla
Ib (A).... tok, za katerega je tokokrog predviden,
izračunan po formuli:

Ib 
Ib 

Pm
3  U  cos 
Pm
U  cos 

za trifazne porabnike U = 400V

za enofazne porabnike U = 230 V

I2 =k∙In

I2 (A)....tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zaščitne naprave
k... faktor določen s standardom in znaša
za talilne varovalke:

In = 2 in4 A

k = 2,1

In = 6 in10 A

k = 1,9

In = >16 A

k = 1,6

za inštalacijske odklopnike:

In = za vsa območja k = 1,45
za zaščitna stikala:

In = za vsa območja k = 1,2
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Impedanco izračunamo po formuli:
Z Ib 

l
GCu  S F



l
GCu  S N

kjer pomeni:

l (m) − dolžina kabla (vodnika)
GCu (Sm/m2) − specifična prevodnost vodnika (Cu = 56, Al = 36)
SF (mm2) − presek faznega vodnika
SN (mm2) − presek ničnega (zaščitnega) vodnika
Tok okvare izračunamo po formuli:

Ia 

U
Z

kjer pomeni:

U (V) − napetost proti zemlji
Z ( ) − impedanca zanke okvare - kratkostična impedanca, vključujoč
vir, fazni vodnik od izvora do mesta okvare in zaščitni vodnik (oz. nevtralni) vodnik od okvare
do vira.
Kontrola padca napetosti se izračuna po formuli:

u% 

100  Pm  l
GCu  S  U 2

za trifazne porabnike U = 400 V

u% 

200  Pm  l
2
GCu  S  U f

za enofazne porabnike Uf = 230 V

kjer pomeni:

Pm (W) − moč porabnika
l (m) − dolžina kabla
S (mm2) − presek kabla
Kontrola minimalnega potrebnega preseka kablov bo izvedena po formuli:

S min 

Ia  t
k

kjer pomeni:

k − faktor določen v standardu
061617_2-E Vrhovci enota Vrhovci.docx
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t (s) − izklopni čas zaščitne naprave (odčitan iz izklopne karakteristike
zaščitne naprave)

Ia (A) − tok okvare

Zgoraj omenjena formula za Smin velja le za preseke 10 mm2 ali več, za manjše preseke pa
kontrole Smin ne izvajamo.
Kontrola presekov zaščitnih oz. ozemljitvenih vodnikov in vodnikov za izenačevanje potenciala
bo
- enak preseku faznega vodnika do preseka 16 mm2
Dodatni vodnik za izenačevanje potenciala ne sme biti manjši od prereza najmanjšega
zaščitnega vodnika vezanega na te prevodne dele.
Kontrolni izračun izvedemo le za najneugodnejše tokokroge in sicer kontroliramo najdaljši
tokokrog izmed tistih, ki imajo enako zaščitno napravo in enak presek.

4.4.3.2. ZAŠČITNI UKREP PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA
Zaščitni ukrep proti udaru električnega toka bo izveden s samodejnim odklopom (varovalke).
Električna inštalacija se izvede v TN-S sistemu. Pogoj za uspešno delovanje zaščite bo:

Zs∙IaUo
kjer pomeni:

Zs () − skupna impedanca tokokroga, ki vsebuje izvor,
prevodnik pod napetostjo do točke okvare in
zaščitni prevodnik od izvora do točke okvare
Uo (V) − nazivna napetost proti zemlji
Ia (A) − tok, ki garantira delovanje zaščitne naprave za avtomatski izklop:
♦ za fiksno priključene porabnike

Tizk = 5 s
♦ za vtičnico in fiksno priključene prenosne porabnike

Tizk = po tabeli 1
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Uo (V)

t (s)
120

0,8

230 ali 220

0,4

400 ali 380

0,2

Nad 400

0,1
Tabela 1
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4.4.3.3. STRELOVODNA INŠTALACIJA
Zaščita objekta pred udarom strele s strelovodno napravo v obliki Faradayeve kletke v skladu
s: TEHNIČNO SMERNICO ZA ZAŠČITO PRED DELOVANJEM STRELE: TSG-N-003:2013. LPS je
izveden tako, da lahko odvede atmosfersko razelektritev v zemljo brez škodljivih posledic in da
pri tem ne pride do poškodb živih bitij, električnih preskokov in hkratnih iskrenj. Glede na
položaj objekta je LPS sestavljen iz zunanjega in notranjega LPS-a. Zunanji LPS sestavljajo
lovilniki, odvodi in sistem ozemljil, medtem ko notranji LPS obsega zaščitno ozemljitev in
zaščitno izenačitev potencialov, ki pa je zajeta tudi v sklopu točke Zaščita pred električnim
udarom.

4.4.3.3.1.

IZBRANI ZAŠČITNI NIVO

Glede na riziko in njegove komponente, ter lokacijo objekta in karto maksimalnih vrednosti
strel je določen nivo zaščite za predmetni objekt.
Riziko in njegove komponente
Izračunano po programu za določitev rizika, IEC Risk Assessment calculator.
Rezultati v arhivu.
Maksimalne vrednosti gostote strel za področje:
-

-

Brezovica pri Ljubljani (št. polja 115)

4,7/km2/leto

Določen zaščitni nivo:
-

Zaščitni nivo

IV

Zaščitni nivo IV določa, da imamo razdalje med odvodi max. na 20m ter velikost lovilne mreže
max. 20x20m. Vse projektirane razdalje so manjše od navedenih.
Strelovodno napravo sestavljajo:






lovilni vodi
odvodi
merilni spoji
ozemljilni uvodi
ozemljitev

4.4.3.3.2.

LOVILNI VODI – OBSTOJEČE STANJE

Strelovodni lovilni vodi na objektu so obstoječi in so izvedeni z žico Al Φ 10 mm, pritrjenimi na
strehi. Kovinski dimnik in kovinski odduhi na strehi objekta niso ustrezno strelovodno zaščiteni.

4.4.3.3.3.

LOVILNI VODI – PREDVIDENO STANJE

Za ustrezno strelovodno zaščito obstoječega dimnika se ob dimniku vgradi izolirani strelovodni
lovilni sistem. Za strelovodno zaščito kovinskih odduhov se vgradi dodatna lovilna palica.
Lokacije predvidene opreme so prikazane na priloženih tlorisnih načetih.
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4.4.3.3.4.

ODVODI – OBSTOJEČE STANJE

Na obravnavanem objektu so izvedeni obstoječi odvodi strelovoden inštalacije z Al žico ∅10
mm. Strelovodni odvodi so izvedeni nadometno na fasadi objekta.

4.4.3.3.5.

ODVODI – PREDVIDENO STANJE

Pri energetski sanaciji se izvede tudi izvedba novega izolacijskega ovoja objekta s fasado.
Predviden je izolacijski ovoj iz negorljivega materiala.
Zaradi izvedbe nove fasade se izvede demontaža in ponovna montaža strelovodnih odvodov.
Novi strelovodni odvodi se izvedejo podometno z vodnikom Al ∅10 v samougasnih zaščitnih
ceveh.
Na strelovodne odvode je potrebno povezati vse večje kovinske mase in prevodne dele, ki se
nahajajo na obodu objekta.

4.4.3.3.6.

MERILNI SPOJI – OBSTOJEČE STANJE

Obstoječi merilni spoji so izvedeni nadometno na fasadi objekta.

4.4.3.3.7.

MERILNI SPOJI – PREDVIDENO STANJE

Zaradi izvedbe nove fasade se izvede demontaža in ponovna montaža merilnih spojev. Merilni
stiki se izvedejo podometno v merilnih omaricah, katere se vgradi podometno v fasado objekta.
Lokacije merilnih mest je prikazana v priloženih tlorisnih risbah.

4.4.3.3.8.

OZEMLJITEV

Ozemljitev objekta je obstoječa in ni predmet tega načrta.
Po končanih delih je potrebno izvesti meritve ozemljilnega .
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4.4.3.3.9.

IZRAČUNI

Izračun ločilne razdalje:
Ločilno razdaljo S med kovinskimi deli in strelovodno inštalacijo izračunamo po naslednji
formuli:

S BETON,OPEKA,LES  ki
S ZRAK  k i

kc
0,44
l  0,06
10  0,528m
km
0,5

kc
0,44
l  0,06
10  0,264m
km
1

kjer je:
-

S ločilna razdalja v metrih

-

ki

koeficient odvisen od razreda LPS

-

kc

koeficient odvisen od toka strele, ki teče po lovilniku in odvodu

-

km

koeficient odvisen od električnega izolacijskega materiala

-

l

dolžina vodnika LPS na katerem je ločilno razdaljo treba vzpostaviti do najbližje
točke izenačitve potencialov v metrih

Vse kovinske mase, ki se nahajajo strelovodni napravi bližje kot 0,264 m na zunanji strani zidu
in manj kot 0,524 m v zidu je potrebno povezati s strelovodno inštalacijo.

4.4.3.3.10. PREGLEDI IN MERITVE
Pregled in meritev strelovodne naprave je potrebno opraviti po zgraditvi objekta skladno z
veljavnimi normativi in v poročilu navedenimi zahtevami. Pregledi strelovodne naprave je
potrebno opraviti tudi v sledečih primerih:
- predelava ali popravila strelovodne naprave,
- udara strele v objekt,
- v rednih presledkih.
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4.4.4.

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE

4.4.4.1.1.

DETEKCIJA POVIŠANE KONCENTRACIJE PLINA

V kotlovnici je predvidena detekcija plina in izklop plinskega kotla v primeru detekcije plina. Za
detekcijo plina se bo uporabilo MX2000 centralo.
Alarmna centrala MX 2000 je namenjena za neprekinjeno kontrolo prisotnosti eksplozivnih
plinov ali hlapov z dvema vhodnima merilnima mestoma. Ohišje centrale je robustno kovinsko,
pleskano z zaščito IP 44 tako, da se lahko montira tudi v okolja z zahtevnejšo atmosfero.
Alarmno centralo MX 2000 je potrebno montirati izven eksplozijsko ogroženega prostora, v
cono nevarnosti se montirajo izključno certificirani (Ex) merilni senzorji. Povezave, priključitve
(inštalacije) med alarmno centralo MX 2000 in Ex merilnimi senzorji (glavami) mora izvesti za
to usposobljena strokovna oseba.
Glavni sestavni deli alarmne centrale MX 2000 so:
• napajalno procesorski sklop s priključnimi sponkami
• napajalno ločilni transformator
• tastatura z LED matriko alarmnih stanj
• rezervno napajanje (1 x svinčeni akumulator 12V/12Ah)
• kovinsko ohišje z zaščito IP 44
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4.4.5.

PROTOKOLI IN SPLOŠNI POGOJI

Ti pogoji so sestavni del projektne dokumentacije in jih bo izvajalec v celoti upošteval. Pri
izvajanju elektro inštalacijskih del bo upošteval veljavne predpise in standarde. Zakon o varstvu
in zdravju pri delu, kot tudi vse ostale zahteve in pogoje, ki so definirani v tem projektu. Pred
pričetkom del bo izvajalec elektro inštalacij projekt podrobno pregledal in morebitne pripombe
takoj posredoval projektantu, investitorju in nadzornemu organu.
Vsa vgrajena oprema in inštalacijski material, ki ju predvideva projektna dokumentacija, bo
imela ustrezne ateste, certifikate oziroma dovoljenja za uporabo na področju R Slovenije.
Pri izvajanju teh inštalacij bomo posebno pazili, da ne pride do poškodb na drugih inštalacijah.
V kolikor bi do poškodb prišlo, jih bo izvajalec elektro inštalacij odpravil na svoje stroške.
Za eventualne spremembe tokom izvedbe inštalacij, je izvajalec del dolžan pridobiti soglasje
nadzornega inženirja, investitorja in odgovornega projektanta.
Po končanih delih elektro inštalacij bo izvajalec opravil meritve in izdal naslednje izjave:

IZJAVA
v kateri izvajalec potrjuje, da so inštalacije na omenjenem objektu izvedene po priloženi
projektni dokumentaciji in skladno z veljavnimi standardi in pravilniki
IZJAVA
o merjenju izolacijske upornosti inštalacij
IZJAVA
o merjenju upornosti ozemljila
IZJAVA
o funkcionalnem preizkusu sistemov telekomunikacij
IZJAVA
o preverjanju s pregledom
MERILNI LISTI
kjer so navedene posamezne kabelske linije in rezultati meritev
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4.4.6.

POPIS MATERIALA

Glej naslednje strani.

OPOMBE:
Navedena oprema oziroma material je informativnega značaja, ki odgovarja
zahtevani kvaliteti. V kolikor bo ponujena drugačna oprema oziroma material,
mora biti enake ali boljše kvalitete.
V kolikor se ugotovi, da je ponujena oprema oziroma materiali slabše kvalitete kot
projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo
oziroma materiale po projektni dokumentaciji.
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4.4.7.

PREDVIDENA VREDNOST INVESTICIJE

1. Električne inštalacije in električna oprema
SKUPAJ BREZ DDV
DDV 22%
SKUPAJ Z DDV

56.233,77 €

56.233,77 €
12.371,43 €
68.605,20 €

Predvidena vrednost investicije je informativnega značaja.
Točne cene bo investitor dobil na podlagi popisov po izdelani PZI dokumentaciji zbranih ponudb
izvajalcev in dobaviteljev opreme, oziroma ob sklenitvi pogodbe z izvajalcem.
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4.5. RISBE
TLORISI IN POGLEDI
TLORIS PRITLIČJA – RAZSVETLJAVA

M 1:50

1

TLORIS PRITLIČJA – MOČ

M 1:50

2

TLORIS STREHE – STRELOVOD

M 1:100

3

Enopolna shema razdelilnika R-G (dograditev)

M 1:x

4

Blok shema varnostne razsvetljave

M 1:x

5

Blok shema detekcija plina

M 1:x

6

Glavna izenačitev potencialov – GIP

M 1:x

7

Dodatna izenačitev potencialov – DIP

M 1:x

8

SHEME IN DETAJLI
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POPIS

ELEKTRO DEL

Objekt:
Vrtec Vrhovci, enota Vrhovci
Investicijsko vzdrževanje – energetska prenova
Lokacija:
Projektant:

Car - Potisek Arhitekti d.o.o.

Faza:

PZI

Elektro dela

SKUPNA REKAPITULACIJA
I.
II.
III:
IV:
V:
VI:

SVETILKE
MONTAŽNI MATERIAL
RAZDELILNIK
STRELOVOD
JAVLJANEJ PLINA
OSTALE OBVEZNOSTI

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

SKUPAJ:

0,00 €

DDV 22%

0,00 €

SKUPAJ Z DDV:

0,00 €

*

Navedena oprema oz. material je informativnega
značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo
ponujenadrugačna oprema oz. material, mora
biti enake ali boljše kvalitete.

*

Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali
slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega
zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz.
materiale po projektni dokumentaciji.
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*

SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega
popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali
sistema navedenega v popisu upoštevati:

*

Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti
poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi
stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med
transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak
kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na
zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili
za obratovanje v slovenskem jeziku.

*

Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o
gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo
preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti,
CE certifikati, tehnična soglasja…), ter Uredbo o
zelenem javnem naročanju

*

Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno
usposobljene osebe, po potrebi osebe,
ki je pooblaščena
za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z
navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno
upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material,
pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti
potrebnih prebojev in dolbenj.

*

Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti
poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali
ostalih del po vgradnji materiala.

*

Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov
ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih
povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani
za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to
potrebno.

*

Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne
zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje
izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi
elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite
morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.

*

Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z
zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani
nadzornega organa. V kolikor je za posamezno
instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo
drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške
nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in
pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno
opravljenih preizkusih.

*

Prevezava obstoječih razvodov na nove razvode.

*

Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter
izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.

*

Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter
predaja teh izdelovalcu PID načrta.

*

Izdelava enopolnih shem posameznega razdelilca in
nameščena shem v posamezni razdelilec

*

Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z
veljavnim pravilnikom.
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*

Priprava podrobnih navodil za obratovanje in
vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje
upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja
ter pomoč v prvem letu obratovanja.

zap.
št.

opis pozicije

količina cena\enoto

I. SVETILKE
1

►
2

►
3

►
4

►
5

►
6

►
7

►
8

►
9
►

STROPNO NADGRADNO LED SVETILO
5700 / 4500lm / 36W/840 FO 1277mm/IP66
Koda: 15711414000
ali enekovredno
kos

26

STROPNO NADGRADNO LED SVETILO
Lona C 400 SOP 2380lm 25W 840 FO IP43 white
Koda: 18272412401
ali enekovredno
kos

74

STROPNO NADGRADNO LED SVETILO
Lona C 600 SOP 3980lm 40W 840 FO IP43 white
Koda: 18272413201
ali enekovredno
kos

48

STROPNO NADGRADNO LED SVETILO
DEMI C HMP 6000 lm 55W 840 FO 250x1200mm
Koda: 12102433141
ali enekovredno
kos

16

STROPNO NADGRADNO LED SVETILO
ETEA DI 1090 lm 15W 840 FO IP65 White
Koda: 18211452110
ali enekovredno
kos

10

STROPNO NADGRADNO LED SVETILO
ETEA DI LED 15W/830 IP65 FO + SENSOR White
Koda: 18.2134.5111.0
ali enekovredno
kos

5

REFLEKTORSKO LED SVETILO
REFLEKTOR XLED 10 SLAVE BEL+ IR senzor
Koda: 005726 + IR senzor
ali enekovredno
kos

1

REFLEKTORSKO LED SVETILO
Reflektor XLed 25 SLAVE bel+ IR senzor
Koda: 005740 + IR senzor
ali enekovredno
kos

2

DEKORATIVNA SVETILKA ZA ZUNANJO MONTAŽO
Dekorativna svetilka za zunanjo montažo z vgrajenim IR
stikalom, po pzboru arhitekta, IP65, UV stabilizirana
kos

4
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vrednost

zap.
opis pozicije
št.
10 SVETILKA VARNOSTNE RAZSVETLJAVE LED
NexiLite 8W 100lm SE 1h
ali enekovredno
► kos

količina cena\enoto

19

11 SVETILKA VARNOSTNE RAZSVETLJAVE LED
S PIKTOGRAMOM
NexiLite 8W 100lm SE 1h s piktogramom
ali enekovredno
► kos

27

12 SVETILKA VARNOSTNE RAZSVETLJAVE LED Ex
Svetilka varnostne razsvetljava za plinsko kotlovnico
Ex izvedba
► kos

1

13 SVETILKA VARNOSTNE RAZSVETLJAVE LED Ex
S PIKTOGRAMOM
Svetilka varnostne razsvetljava za plinsko kotlovnico
Ex izvedba
► kos

1

14 DEMONTAŽA OBSTOJEČE SVETILKE,
KOMPLET Z ODVOZOM NA DEPONIJO
► kos

220

15 Montaža novih svetilk
► ur

250

16 Drobni material
► %

5

II. MONTAŽNI MATERIAL

►
►
2
►
3
►
4
►
5
►
6
►

Kabelski vodniki z PVC izolacijo in plaščem položeni v
ceveh
NYM-J 3-5x1,5 mm2
m
NYM-J 3x2,5 mm2
m

400
200

Ozemljitveni vodnik za izdedbo ozemljitev kov. delov
H07V-K (rum-zel) 1X6mm2
m

60

Razni spoji s fiksnimi kovinskimi masami
split sistemi, tende, okvirji vrat, okvirji oken,…
kos

10

Zaščitne cevi, dobava in montaža
Samogasna inštalacijska cev fi 16mm
m

400

Nadoemtni kanali NIK
različnih tipov in oblik
m

30

Inštalacijske doze
p/o doza dimenzije 100x100x50mm - ocenjeno
kos

60
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0,00 €
0,00 €

Skupaj svetilke:

1

vrednost

4/8

zap.
št.
7

►
8

►
9

►

opis pozicije

količina cena\enoto

Stikala različnih tipov ni oblik (navadno, serijsko,
menjalno), n/o, p/o, komplet z razvodno dozo
VIMAR PLANA ali enekovredno
Tipe stikal se uskladi z dejanskim stanjem na terenu
kos

vrednost

125

Odklop in demontaža električne tende, ter
ponovna montaža in priključitev na obstoječi tokokrog,
po izvedbi toplotnega ovoja stavbe, kpl. z drobnim
montažnim materialom
kos

2

Odklop in demontaža obstoječih temperaturnih tipal
in senzorjev, ter ponovna montaža in priključitev na
obstoječe tokokroge, po izvedbi toplotnega ovoja
stavbe, kpl. z drobnim montažnim materialom
kos

3

10 Priklop novega split sistema,
komplet z drobnim in veznim materialom
► kpl

3

11 Priklop novega odvodnega ventilatorja,
komplet z drobnim in veznim materialom
► kpl

6

12 Drobni material
► %

3

0,00 €
0,00 €

Skupaj montažni material:
III. RAZDELILNIKI
1. Predelava obstoejčega etažnega razdelilnika R-G.
V razdelilnik se dogradi oprema:
- 1x instalacijski odklopnik 6 A, C, 1p
- 8x instalacijski odklopnik 10 A, C, 1p
- 3x instalacijski odklopnik 16 A, C, 1p
- 4x stikalo 0-1 za vgradnjo na DIN letev, 10A
- drobni vezni, montažni in označevalni material material
- uvodnice Pg z tesnilnim obročem
- priključne vrstne sponke za montažo na
DIN letev vijačne izvedbe
- drobni in vezni material kot so PVC kanali, Cu zbiralke,
vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za
ponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne
ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,…
- vezava razdelilnika
- meritve razdelilnika

0,00 €

Skupaj razdelilniki:
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1

5/8

zap.
št.
IV. STRELOVOD

opis pozicije

količina cena\enoto

OPOMBA:
Pred izvajanjem ozemljitve okoli vrtca je potrebno
izvesti meritve obstoječega ozemljila in izvesti
obročasto ozemljilo samo na mestih, kjer bodo
meritve negativne.
1
►

Demontaža obstoječih odvodov z odvozom na deponijo
kos

2
►

Demontaža obstoječih lovilnih vodov in nosilcev na
strehi, z odvozom na deponijo
m

3
►

Merilni spoj RF - podometne izvedbe
kos

18

4
►

Podometna merilna omarica RF - podometne izvedbe
ZON05 ali enekovredno
kos

18

5
►

Žlebne sponke RF
kos

18

6

Razni spoji s kovinsko maso (strehe, vrata, ograje,
nadstreški, kovinski okvirji vrat in oken)
kos

30

Dobava in montaža sponke iz nerjavečega jekla
za medsebojno spajanje okroglih vodnikov
kos

25

Dobava in montaža okroglega vodnika Al fi10mm strelovodni odvodi, komplet z nomtažo v cev
m

90

Podometna samogasna cev fi 16 mm položena pod
izolacijo fasade objekta za montažo odvodov
m

90

►
7
►
8
►
9
►

18

5

10 Dobava in montaža okroglega vodnika Al fi10mm strelovodni lovilni vod na strehi,
komplet z ustreznimi nosilci
► m

20

11 Dobava in montažalovilne palice LOP07 višine h=7,0m
z ustreznim pritrdilnim materialom za montažo na
kovinski dimnik, komplet z pritrdilnim materikalom,
(preskočna razdalja v zraku cca 30cm)
HERMI ali enakovredno
► kpl

1

12 Priključitev novih odvodov na obstoječe
ozemljilo, kpl z izkopom
► kpl

18

13 Ureditev obstoječe strelovodne instalacije
► ur

10

14 Lovilna palica 2,0 m, komplet z pritrdilnim materialom
za montažo na trapezno ploćevino
► kos
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1

vrednost

zap.
št.

opis pozicije

količina cena\enoto

vrednost

15 Drobni in montažni material
► kpl

1

16 Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in
merilnih protokolov
► kpl

1

17 Transportni in manipulativni stroški
► %

3

0,00 €

18 Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik
► %

5

0,00 €
0,00 €

Skupaj strelovod
V. JAVLJANEJ PLINA
(dobava, montaža in priklop)

►

Alarmna centrala tip MX 2000 za neprekinjeno kontrolo
prisotnosti eksplozivnih plinov s svetlobnim in zvočnim
signalom ter ustreznimi krmilnimi izhodi za kriljenje.
Centrala mora omogočati zvočno in svetlobno
signalizacijo ob doseženi 10 % koncentraciji
eksplozivne zmesi ter izvesti blokado napajanja in
zapiranje elektromagnetnega plinskega ventila ob
doseženi 30 % koncentraciji eksplozivne zmesi!
kpl

1

2
►

Certificiran merilni senzor za detekcijo plina
kos

1

3
►

Tipka za izklop v sili za montažo na razdelilnik z
oznako izklop v sili
kos

1

4
►

Alarmna hupa z bliskavico pred vhodom v kotlovnico
kos

1

5
►

Kabel LiYCY 2x1,5mm2
m

20

6
►

Kabel NYY-J 3x1,5mm2
m

20

7
►

Zaščitne cevi, dobava in montaža za n/o montažo
m

40

8

Pregled sistema za detekcijo plina s strani
strokovnega izvedenca in pridobitev potrdila o
brezhibnosti
kpl

1

Spuščanje v pogon, preizkusi šolanje uporabnika,
tehnična dokumentacija
kpl

1

1

►
9
►

10 Drobni material
► %

3

0,00 €

Skupaj javljanje plina:
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7/8

zap.
opis pozicije
št.
VI. OSTALE OBVEZNOSTI
1

količina cena\enoto

►

Pregled, meritve, izdaja protokolov, posnetki stanja
za PID.
kpl

1

2
►

Projektantski nadzor
kpl

1

3
►

Sanacija obstoječih inštačacij
ur

4
►

Izdelava PID projekta
kpl

1

5
►

Zavarovanje, transport in manipulativni stroški
kpl

1

15

0,00 €

Skupaj ostale obveznosti
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2
3

Vsebina projekta:
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Marko Potisek, u.d.i.a.

ZAPS A-0708
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Robert Mavec, i.e.
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4

3
3

Vsebina projekta:
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Marko Potisek, u.d.i.a.
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1
1
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ZAPS A-0708

Številka načrta:

061617/2-E

Objekt:

Vrtec Vrhovci, enota Vrhovci

Odg. projektant:

Klemen Jerman, d.i.e.
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6

1
1
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7

1
1
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PZI
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1
1

