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1.1 SPLOŠNO 
 
Predmetna dokumentacija se nanaša na električne instalacije za: 

Preureditev prostorov za potrebe Izobraževalnega centra Cene Štupar za fazo PZI (Projekt za 

izvedbo vzdrževalnih del). 
 
Dokumentacija je narejena na podlagi naslednjih projektnih osnov: 
 

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr), 
- ter ob upoštevanju standardov citiranih v zgoraj navedenih tehničnih smernicah. 
- študije požarne varnosti  
- Tehnična smernica – Učinkovita raba energije TSG-01-004:2010 
- Tehnična smernica - Zaščita pred delovanjem strele TSG-N-003:2013 
- Tehnična smernica – Nizkonapetostne električne inštalacije TSG-N-002:2013 
- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS, št. 52/2010); 
- Tehnična smernica TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije; 
- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS št. 31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007), 
- Tehnična smernica TSG-1-001:2009 Požarna varnost v stavbah, 
- Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (EMC), (Ur. list RS št. 132/06), 
- Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej 

(Ur. list RS št. 27/2004, 17/2011- ZTZPUS-1); 
- Pravilnik o spremembi Pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj 

določenih napetostnih mej (Ur. list RS št. 71/2011); 
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. list RS št. 81/2007, 

109/2007, 62/2010), 
- Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS št. 

70/96), 
- standardi: 
- · SIST HD 637 S1: Elektroenergetske naprave nad 1 kV izmenične napetosti - Power 

installations exceeding 1 kV, AC; 
· SIST HD 60364-1: 2008 - NN električne instalacije -1. del; 
· SIST IEC 60364 - NN električne instalacije (družina standardov); 
· SIST IEC 60439 - Sestavi NN stikalnih in krmilnih naprav (družina standardov); 
· SIST IEC 62440 - Električni kabli nazivne napetosti do 450/750 V (družina standardov); 
· SIST IEC 60287 - Električni kabli - izračun tokovne obremenitve (družina standardov); 
· SIST EN 12464-1 in 12464-2 - Svetloba in razsvetljava. 

 
Ter upoštevane zahteve oz. projektne naloge investitorja. 

 
Investitor je:  
JZ CENE ŠTUPAR, Ljubljana 
 
Prostori na lokaciji Šmartinska cesta 134a v Ljubljani, ki so predvideni za preureditev so se 
prvenstveno uporabljali za pisarniško dejavnost. 
 
Predvidena je rekonstrukcija celotnega pritličja (trakt A in B), razen avle sanitarij in stopnišča 
ter dela 1. nadstropja (trakt A). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
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Prostori se preuredijo tako, da je v njih v bodoče možna izobraževalna dejavnost. 
 

1.2 OBSTOJEČE STANJE ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ V OBJEKTU 
 

1. Prostori pritličja in dela nadstropja se napajajo iz obstoječih el. razdelilcev, ki se 
nahajajo na hodnikih posameznih etaž. El. razdelilci so v slabem stanju saj so bili v fazi 
uporabe objekta večkrat dograjevani in to nestrokovno tako, da predstavljajo nevarnost 
in jih je potrebno v celoti sanirati. Inštalacija je izvedena dvožilno – sistem ničenja. 
Prenapetostna zaščita znotraj objekta ni izvedena. 
 

2. Razsvetljava: 
a.) Splošna razsvetljava 

V objektu je razsvetljava posameznih prostorov izvedena pretežno s fluorescenčnimi svetilkami 
ter delno s kompaktnimi varčnimi sijalkami. V kleti so uporabljene še svetilke z vgrajenimi 
sijalkami z žarilno nitko. Razsvetljava se po hodnikih prižiga oz. vklaplja preko senzorjev 
prisotnosti oz. stopniščnih avtomatov. 

 
b.) Varnostna oz. zasilna razsvetljava 

Razen nekaj piktogramov (označb za smer evakuacij) objekt nima izvedene varnostne 
razsvetljave, ki bi v primeru izpada mrežnega napajanja omogočala varno evakuacijo na prosto. 
S požarnega stališča je to predstavlja veliko pomanjkljivost, ki jo ima objekt. 
 
 

3. Požarno javljenje je izvedeno z ionizacijskimi javljalniki požara, ki so še vedno v funkciji. 
Javljalniki so redno kontrolirani in potrjevani s strani ZVD d.o.o. Ljubljana. Obstoječa 
centrala ne omogoča širitev nadaljnjega sistema.  

4. Strukturirano ožičenje je bilo delno izvedeno za prostore pritličja kjer so se nahajali 
prostori NLB d.d. Komunikacijska omarica je demontirana in neuporabna. 

5. Za potrebe objekta je v prostorih predvidenih za Izobraževalni center montiran 
telefonski delilnik, iz katerega je izvedeno bakreno ožičenje za potrebe telefonskega in 
delno podatkovnega razvoda. Omenjeni delilnik je potrebno natančno pregledati, 
ugotoviti namen ter ga prestaviti v skupne prostore objekta. 
 
 

SPLOŠNA OCENA OBSTOJEČEGA STANJA: 
Glede na zgornji zapis obstoječe električne inštalacije niso v dobrem stanju. Glavna 
pomanjkljivost je s stališča varnosti vsekakor manjkajoča varnostna razsvetljava in zastarel 
sistem požarnega javljanja. Nadaljnjo pomanjkljivost predstavlja obstoječi el. razvod kablov od 
etažnih el. razdelilcev do posameznih porabnikov, ki je z uporabo starih dvožilnih kablov 
zastarel, nevaren in neustrezen, kot tudi prostorska zasedenost obstoječih etažnih el. 
razdelilcev. Objekt razen strelovodne zaščite nima nikakršne dodatne zaščite pred 
prenapetostmi, ki lahko poškodujejo ljudi oz. uničijo opremo. 
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1.3 PRENOVA oz. UREDITEV električnih inštalacij  
 

1. RAZSVETLJAVA 

a) Splošna razsvetljava  
V vseh prostorih se predvidijo nove svetilke z LED sijalke, ki ustrezajo Uredbi o zelenem javnem 
naročanju. 
 

b) Varnostna razsvetljava  
Varnostna razsvetljava se predvidi v skladu s standardom SIST EN 1838:1999. 
Varnostno razsvetljavo se namesti:  
- na evakuacijskih poteh;  
- na požarnih točkah (gasilniki, hidranti, prva pomoč,…);  
Predvidi se svetilke v pripravnem spoju z 1h avtonomijo. 
 

2. VTIČNICE, EL. PRIKLJUČKI in PRENAPETOSTNA ZAŠČITA 

Glede na namembnost prostora (kabinet, predavalnica (učilnica), pisarna,…) se predvidijo splošne 
vtičnice na višini 0,4 m od tal ter delovne vtičnice oz. v parapetnih kanalih na višini parapetnega kanala. 
Vse vtičnice se predvidijo kot varnostne vtičnice opremljene z varnostnim kontaktom in zaščito proti 
dotiku. 
 

Inštalacija za izenačevanje potencialov 

V vseh prostorih s kovinskimi elementi, ki normalno niso pod napetostjo se predvidi inštalacijo 

za izenačenje potencialov z lokalnimi zbiralkami za izenačenje potencialov. 
  
 Prenapetostna zaščita 

Za zaščito električne opreme pred prenapetostmi se uporabljajo prenapetostne zaščitne naprave. 

Njihova osnovna naloga je, da omejujejo višino prenapetosti na čim nižjo raven oz. na raven, ki ni 

nevarna za uničenje opreme in poškodovanja ljudi. 

 

Prenapetosti se lahko pojavijo zaradi direktnega udara strele in raznih stikalnih manipulacij. 

Prenapetostni odvodniki razreda SPD Type 1 se vgradijo v glavni el. razdelilec. 

Prenapetostni odvodniki razreda SPD Type 2 se vgradijo v etažne razdelilce. 

Prenapetostni odvodniki razreda SPD Type 3 se vgradijo pri končnih porabnikih oz. pri pomembnih 

električnih porabnikov (varnosti sistemi, TK oprema in ostala oprema, ki je pomembnega značaja za 

objekt). 

 

3. ELEKTRIČNI RAZDELILCI 

Na območju kjer je predvidena adaptacija se predvidijo novi el. razdelilci ustrezne velikosti in ustrezne 

rezerve za naknadno širjene. Ves razvod se izvede popolnoma novo, z ustreznimi certificiranimi kabli.  
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4. TELEKOMUNIKACIJE 

 

4.1. UNIVERZALNO strukturirano ožičenje (podatkovni (internet) in govorni 

(telefonija) razvod) 

 

Izvede se popolnoma nov razvod strukturiranega ožičenja, ki ima predvideno nov glavno komunikacijsko 
vozlišče, ki je predvidena v server prostoru v pritličju. 
 
Vsa inštalacija za govorni in podatkovni razvod se izvede z enotnimi kabli za univerzalno ožičenje cat. 6A 
(U/FTP kabli) in univerzalnimi vtičnicami RJ 45 (UFTP), ki so predvidene pretežno za montažo v 
parapetne kanale.  Na delovno mesto se predvidi po 4xRJ45 (4 informacijski priključki). 
 

4.2. POŽARNO JAVLJANJE 

Vsi prostori (v lasti Izobraževalnega centra Cene Štupar) se opremijo z novimi požarnimi javljalniki in 
novo požarno centralo, ki se jo locira v sistemskem prostoru. Za potrebe ostalega dela objekta se 
obstoječo centralo prestavi v skupne prostore. 

 
 

1.4 NAPAJANJE OBJEKTA 
 

Za prostore v lasti Izobraževalnega centra se predvidi novo merilno mesto z ločenim števcem 
energije. Za ta namen se na hodniku kleti ob obstoječi števčni omari predvidi nova z vgrajenim 
števcem električne energije. 

 

1.5 REZERVNI VIR NAPAJANJA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 
 
Ni predviden! 

1.6 EL. RAZDELILCI V OBJEKTU 
 

Predvideni so delno novi oz. sanirani obstoječi električni razdelilniki. 
 
Pritličje: 
Obstoječi el. razdelilnik se sanira v celoti tako, da se ga razdeli na levi in desni trakt. 
 
1. Nadstropje: 
Tudi v prvem nadstropju se obstoječi el. razdelilnik sanira tako, da omogoča tudi nemoteno obratovanje 
desnega trakta, ki ni v lasti Izobraževalnega centra. 
 
V vseh el. razdelilnikih se zamenjajo vsi varovalni elementi. 
 
Napajalni vodi se izvedejo po ceveh, ki so predvideni v tleh v ceveh oz. na kabelskih policah.  
Za razvod in priključke se uporabljajo kabli tipa NYY-J, NYM-J oz. finožični FG16R. 
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Glavno stikalo - za izklop električnega napajanja se nahaja na posameznem el. razdelilniku.  
 
 

DIMENZIONIRANJE ELEKTRIČNIH RAZDELILNIKOV: 
 
Glede na podatke distribucije (Nazivna kratkostična moč omrežja je za 20 kV omrežje 500 MVA)  

znaša kratkostični tok: 24,19kA. Na to vrednost so dimenzionirani vsi el. razdelilniki. 
 

Električni razdelilniki so predvideni za Un 0,4kV; In=2000A, I"k=25kA, IP40, z odklopniki na ročni pogon 

 
 

1.7 RAZSVETLJAVA OBJEKTA 
 

Razsvetljava obsega : splošno razsvetljavo in varnostno razsvetljavo.  
 
Pri izračunu osvetljenosti so upoštevani ustrezni predpisi za osvetljenost v določenih prostorih. 
Zahtevani nivo osvetljenosti je v skladu s priporočili evropskega društva za razsvetljavo, ki podaja 
vrednosti srednje osvetljenosti za posamezne prostore in standardom za razsvetljavo SIST EN 12464.  

 
 
 
a) Splošna razsvetljava  

Svetilke splošne razsvetljave se izberejo v skladu z opremo prostorov, vidnih zahtev in dejavnosti 
prostora. V poslovnem delu se predvidijo svetilke z visokimi svetlobno tehničnimi izkoristki, svetilke 
morajo ustrezati namenu prostora.  
Vklop-izklop razsvetljave je predviden lokalno preko ustreznih stikal, ki so nameščena pri vhodnih vratih 
posameznega prostora. Razsvetljava se izvede z LED svetilkami. Svetilke se vgradijo v strop. 
 
Prednosti LED svetilk: 
 
Izkoristek: Pri LED svetilih se 90% porabljene energije spremeni v vidno svetlobo in le 10% v toplotno 
energijo. Tu so LED svetila v popolni prednosti pred ostalimi vrstami svetil. Ker je večina energije 
uporabljena za svetlobo, so 50% bolj varčne kakor najbližje varčno svetilo (“varčna sijalka”). 
 
Življenjska doba: 50.000 ur. Realna življenjska doba je 100.000 ur in več, vendar po 50.000 urah upada 
svetilnost. Velika prednost LED svetil je, da nikoli ne prenehajo svetiti (ne “pregorijo”). 

Življenjska doba LED diod je 6 krat daljša od CFL-ov in 40 krat daljša od žarnic z žarilno nitko.  V 
življenjski dobi LED diode bi zamenjali najmanj 5 fluorescenčnih svetilk in 42 žarnic z žarilno nitko. 
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Odpornost in robustnost: Ni gibljivih delov oz. krhke žarilne nitke, ni lomljivih steklenih delov, zato se 
ne morejo enostavno poškodovati, zdrobiti. So robustne in odporne na vibracije. 

Trenutno delovanje: LED svetila se hipno prižgejo in ugasnejo. Pogostost prižiganja in ugašanja ne vpliva 
na življenjsko dobo. 

Svetlobni spekter: Svetlobni spekter je brez ultravijolične svetlobe, kar je pojav pri vseh svetilkah razen 
pri žarnicah na žarilno nitko (klasične, halogene). 

Ekološka neoporečnost: LED svetila so narejena iz ekološko neoporečnih materialov. Možnost 
spreminjanja barve svetlobe: Z elektronskim krmiljenjem lahko LED svetilom spreminjamo barvo 
svetlobe.  

Možnost spreminjanja moči in temnitve (“dimming”): Z elektronskim krmiljenjem lahko LED svetilom 
znižujemo moč svetilnosti (lumnov). Npr. pri svetilkah v naseljih lahko določimo 100% svetilnost v času 
od mraka do polnoči, nato svetilnost zmanjšamo na 50% in od 5.00 ure zopet povečamo na 100%. Vse 
to lahko programiramo za celo leto v naprej. LED svetila lahko temnimo (reostatsko stikalo). Druga 
svetila tega ne omogočajo (razen svetil na žarilno nitko). 

LED svetila svetijo svetleje: LED svetila po moči svetlobnega toka svetijo veliko svetleje od ostalih vrst 
svetil ki so na trgu. LED svetila so dvakrat svetlejša od CFL(kompaktnih fluorescenčnih svetilk) in šestkrat 
svetlejša od žarnic z žarilno nitko. Najnovejše LED diode lahko dosežejo tudi 231 lm/W.     Pogosto 
podcenjujemo pomembnost primerne kvaliteten svetlobe v prostorih kjer delamo in živimo. Študija o 
vplivu  svetlobe na srčne bolnike je dokazala, da so pacienti, ki so dan preživeli pri kvalitetni svetlobi, 
ponoči spali 8% dlje kot pacienti, ki so dan preživeli pri navadnih svetilih. 
 
LED svetila porabijo manj električne energije: Če primerjamo LED luči z ostalimi vrstami svetil 
časovnem razdobju 50.000 h delovanja lahko pridemo do zaključka, da LED svetila porabijo 57% manj 
električne energije od CFL-ov in 90% manj kot žarnice z žarilno nitko.  
 

 
Stikala in vtičnice morajo biti barvno usklajene in iz istega programa. 
Razsvetljava v kotlovnici se montira po zmontiranih strojnih in tehnoloških instalacijah.  
 
 
Nivoji osvetljenosti 
V izračunih razsvetljave bodo upoštevani naslednji nivoji osvetljenosti: 

• učilnice       300 lux 

• specialne učilnice     500 lux 

• pisarne       500 lux 

http://www.fosilum.si/si/led-svetila/
http://www.cree.com/press/press_detail.asp?i=1304945651119
http://www.fosilum.si/si/led-svetila/
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• tehnični prostori     250-300 lux 

• sejne sobe      300-400 lux 

• hodniki, stopnišče     100-150 lux 

 

 

 
b) Varnostna razsvetljava  
 
Varnostna razsvetljava je predvidena v skladu s standardom SIST EN 1838:1999. 
 
Varnostno razsvetljavo je nameščena:  
- na evakuacijskih poteh;  

- na požarnih točkah (gasilniki, hidranti, prva pomoč,…);  

 
Svetilke za varnostno razsvetljavo (avtonomija 1h) se predvidijo za označevanje izhodov, smeri pobega 
in osvetljevanje izhodnih poti. Vse svetilke so v pripravnem spoju z 1h avtonomijo. 
 
Svetilke za osvetljevanje izhodnih poti zagotavljajo osvetljenost 1 lx na tleh (na nivoju 
2 centimetra od tal) v smeri pobega oz. 5lx v bližini hidrantov oz. ročnih gasilnikov ter ročnih javljalnikov 
požara. 
 
Za doseganje 1 lx na tleh se predvidijo svetilke splošne razsvetljave, opremljene z elektronsko napravo 
in akumulatorjem, ki ob izpadu električne energije vklopi delovanje svetilke preko akumulatorjev.  
 
Svetilke morajo biti opremljene z rdečo LED diodo in z napisno ploščico, ki kaže pripadnost tokokrogu. 
V primeru izpada električne energije se v skladu s požarno študijo vklopijo vse varnostne svetilke, ki 
zagotavljajo ustrezno osvetljenost evakuacijskih poti.  
 

 

 

1.8 INŠTALACIJE ZA MOČ 
 

Pri instalaciji za moč se obravnava razvod za vtičnice, priključke za tehnologijo tehnološke potrošnike in 

instalacije za nemoteno delovanje strojnih instalacij v objektu ( prezračevanje, hlajenje,…).  

 

Vtičnice  

Vtičnice za delovna mesta so predvidena v parapetnih kanalih. Na delovno mesto je predvidenih 6 

(šest) vtičnic vezanih na mrežno napajanje. 

 

Splošne vtičnice se montirajo na višini 0,4 m od tal, vtičnice v parapetnih kanalih na višini parapetnega 

kanala, vtičnice nad delovno površina - splošno na višino 1,1 m od tal . 

Vse vtičnice se predvidijo kot varnostne vtičnice opremljene z varnostnim kontaktom in začšito proti 

dotiku. Vtičnice za večje moči kot 16A se opremijo z bremenskimi odklopniki.  
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1.9 ELEKTRIČNE INSTALACIJE ZA STROJNE INSTALACIJE  
  

Električne instalacije za strojne naprave v objektu so predvidene v skladu s projektom in zahtevami 
projektanta strojnih instalacij za predmetni objekt. 
 
Za potrebe ogrevanja in hlajenja je predvidena zunanja VRV enot in notranjimi parapetnimi konvektorji. 
Predvideno je zgolj napajanje in krmiljenje preko prostorskih termostatov vseh naštetih enot. 
 
Za potrebe prezračevanja je predvidena prezračevalna enota. 
 

1.10 TELEKOMUNIKACIJE 
 
V objektu so predvidene naslednje vrste instalacij za telekomunikacije: 

• telefonija in lokalna računalniška mreža LAN - 
- univerzalno strukturirano ožičenje 

• požarno javljanje 

• ozvočenje 

• kontrola pristopa 

1. SPLOŠNO  
 
Instalacije za telekomunikacije bodo izvedene s telekomunikacijskimi vodniki in signalnimi kabli, ki bodo 
uvlečeni v instalacijske cevi, parapetne kanale ali pa položeni na kabelske police. Instalacijske cevi bodo 
položene v dvojnem stropu nadometno, po stenah pa podometno. Kjer je večja koncentracija instalacij, 
so za vse instalacije telekomunikacij predvidene kabelske police.  
 
 
2. TELEFONIJA IN LOKALNA RAČUNALNIŠKA MREŽA LAN- 
     univerzalno struktururano ožičenje 
 
 
Za potrebe Izobraževanega centra se predvidi novo komunikacijsko vozlišče, ki se jo locira v pritličju v 
server prostoru.  
 
Novo komunikacijsko vozlišče mora izpolnjevati naslednje zahteve: 

- 19'', dimenzije 600x600x2100 z vertikalnimi organizatorji kablov  
- delilni paneli cat 6-STP  
- optični panel 12 x LC, 1HE 
- horizontalne organizatorji kablov 1HE, 
- polica za aktivno opremo 19'' 600x600 

 
Do nove komunikacijske omare se položi in zaključi optični kabel ki ga zagotovi Arnes. 
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3. POŽARNO JAVLJANJE 
 
Sistem avtomatskega javljanja požara 
Za predmetne prostore se predvidi novo požarno centralo, ki se jo locira v server prostoru. 
Projektiranje in izvedba avtomatskega sistema javljanja požara mora biti skladno s SIST EN 54 za 
elemente, ki niso urejeni s tem standardom pa je treba uporabiti VdS 2095.  Gostota javljalnikov mora 
biti izbrana skladno z zahtevami proizvajalca izbranega sistema. Za sistem javljanja požara mora biti po 
izvedbi izdano potrdilo o brezhibnem delovanju skladno s pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju 
vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. 
 
Centrala  krmili: 
- zapre požarne lopute v sistemu prezračevanja,  
- izklopi prezračevanje,  
- zapre požarna vrata, ki so v normalnem stanju odprta  
- signal o požaru prenese do pristojne gasilske enote ali družbe registrirane za požarno varovanje s 

stalno 24-urno prisotnostjo, 
- sproži sistem za alarmiranje, ki prisotne preko naprav za alarmiranje (zvočne in svetlobne sirene) 

obvesti, da je v objektu prišlo do požara. 
 
 
Alarmiranje 
Javljanje intervencijskim enotam opravi centrala po alarmu druge stopnje. Med alarmom prve in druge 
stopnje je časovni zamik od 1 do 3 minute, kar omogoča kontrolo morebitnega lažnega signala. V 
primeru aktiviranja ročnega javljalca preide signal takoj k investitorjevi intervencijski enoti. Med 
obratovalnim časom odkrivajo in javljajo eventualne požare poleg avtomatskega javljanja še zaposleni. 
 
4. OZVOČENJE 
 
Za potrebe učnega procesa se učilnice opremijo z ozvočenjem. Za potrebe Video prezentacije se 
predvidijo vse potrebne povezave za kasnejšo prestavitev projektorjev in platen iz obstoječih 
prostorov kjer se trenutno nahaja Izobraževalni center. 
 
 
5. KONTROLA PRISTOPA 
 
Splošno o sistemu  
Sistem kontrole vstopa uvrščamo med preventivne varnostne sisteme, ki omogočajo nadzor nad 
zaposlenimi, zunanjimi strokovnimi sodelavci, poslovnimi partnerji, obiskovalci, serviserji, vzdrževalci, 
študenti, oskrbovalci in drugimi osebami, ki vstopajo v varovani objekt. Elementi sistema so: varnostni 
terminal kot procesna enota, ki je povezana z baznim računalnikom, čitalniki kartic, električni prijemniki 
s senzorji odprtosti, ustrezno okovje vrat ter samodejno zapiralo vrat. 
 
Predvidena tehnična rešitev 
Vstopanje v posamezne prostore bo omogočeno z brez-kontaktno ID kartico, pri čemer se iz čitalnika 
preko varnostnega terminala krmilijo električni prijemniki oz. ključavnice. Vsi električni prijemniki se 
krmilijo s kratkotrajnim električnim impulzom razen tistih, ki so pod stalno napetostjo in so namenjeni 
za požarne izhode. 
 
 


