
 

 

 

4. TEHNIČNO POROČILO –VRTEC IVANJKOVCI 

 

A. Energetski dovod,meritve 

Dovod do objekta šole in vrtca NAYY-4 x 150 mm2 je obstoječ in zadošča dodatnim 

potrebam tudi za napajanje prizidka vrtca. 

V obstoječi merilni omari na fasadi šole obstajajo v tej fazi po podatkih Elektro Maribor tri 

merilna mesta in sicer. 

- meritve šole--              moč 24 kW---merilne varovalke  3 x 35 A                                                                 

- meritve kuhinje--         moč 17 kW---merilne varovalke  3 x 25 A                                                                     

- meritve vrtca--              moč 14 kW---merilne varovalke  3 x 20 A 

V teku je priprava na prehod na eno samo merilno mesto. Z analizo diagramov dnevne 

porabe na vseh merilnih mestih bo določena vrednost novih skupnih tokovnih 

odklopnikov. Po novi pripravljeni pogodbi za priključitev znaša nova skupna priključna 

moč za celoten objekt 43 kW,vrednost novih merilnih varovalk pa 3 x 63 A. 

Dodatna obremenitev zaradi novega prizidka bo znašala cca 10 kW. Pri tem je 

upoštevan prenos nekaterih porabnikov iz sedanjih prostorov v novi vrtec (pralni in 

sušilni stroj,sterilizator…). 

Potrebno bo povečanje priključne moči od sedaj predvidenih 43 kW na 55 kW. 

Vrednost novih merilnih varovalk bo po priključitvi novih prostorov znašala 3 x 80 A. 

 

B. Razdelilci 

 

V objektu prizidka vrtca bo  vgrajen razdelilec  RV, do katerega bo izveden dovod iz 

obstoječega razdelilca šole v hodniku.  Dovodni kabel bo preseka NYY 5 x 16 mm2. 

Preseki ostalih kablov kabelskega razvoda kablov so razvidni iz sheme razvodov. 

V razdelilcu RV bo vgrajeno zaščitno stikalo FID 40/0,03 A in avtomatske varovalke 10 A in 

16 A. 

Tokokrogi so varovani: 

-presek 1,5 mm2----10 A 

-presek 2,5 mm2----16 A 



 

 

 

C. Razsvetljava 

Za razsvetljavo prostorov vrtca bodo uporabljene panelne LED svetilke 48 W                          

(600x 600 mm)v igralnicah in LED plafonjere  16 W in 9 W v hodniku,sanitarijah in ostalih 

pomožnih prostorih.  

Za potrebe  razsvetljave vhodov bodo uporabljeni LED plafonjere s senzorjem moči 18 W, 

montirani na fasado nad vhodnimi vrati. 

Fasada dela stavbe bo osvetljena z LED plafonjerami z navzdol usmerjenim svetlobnim 

snopom. Za osvetlitev parkirišča je predviden  kandelaber višine 5 m z LED reflektorjem         

100 W.  

Krmiljenje razsvetljave na fasadi in kandelabra je izvedeno preko fotocelice in timerja. 

Pri  izračunu  razsvetljave  so  upoštevana  priporočila  SDR -  slovensko  društvo  za  

razsvetljavo  in  podatki  proizvajalca  svetilk. 

Načrt  razsvetljave  mora  upoštevati   Uredbo  o  mejnih  vrednostih  svetlobnega  

onesnaževanja  okolja  

( Uradni  list  RS  štev.  81/2007 )  ter  Pravilnik  o  učinkoviti  rabi  energije  v  stavbah          

( Uradni  list  RS  štev. 93/2008 ).  

Svetlobno tehnični izračun je izdelan na bazi izračuna srednje horizontalne osvetljenosti. 

Račun srednje horizontalne osvetljenosti je izdelan po metodi srednjega svetlobnega toka, za 

katerega velja naslednja osnovna enačba:  

   = (E x S) / (  x f )    ( lm):   kjer pomeni 

 - svetlobni tok (lm) 

E -srednja horizontalna osvetljenost (lx) 

S - površina prostora (m2) 

  - izkoristek razsvetljave 

f - faktor zapraševanja in staranja  

Pri izračunu kvalitete razsvetljave so izvedene še naslednje kontrole: 

 - kontrola enakomerne osvetljenosti 

 - kontrola pravilne izbire izvorov svetlobe s kontrolo barvne reprodukcije 



Svetlobna telesa so razvrščena po prostorih tako, kot je razvidno iz tlorisov, nivo 

osvetljenosti dosega predpisane nivoje. 

 

        

D.  Izvedba instalacije 

Instalacija bo izvedena s kabli NYY ustreznih presekov,ki bodo položeni delno podometno,  

delno v ceveh v tlaku, delno v ceveh po betonski plošči nad pritličjem,delno v nadometnih 

plastičnih instalacijskih kanalih s pokrovom (dovod). 

Šibkotočne instalacije bodo izvedene z univerzalnim ožičenjem FTP 4 x 2 x 0,6 mm 2  v 

zaščitnih tuboflex ceveh in zaključki v parapetnih kanalih na vtičnicah RJ 45. 

Vtičnice 230 V, predvidene za vgradnjo v parapetni kanal bodo montirane podometno na 

višini 1 m od tal. Parapetni kanali bodo imeli odprtino (izrez) na zadnji stani za vtičice 230 V 

in izrez na spodnji stani za uvod vtikačev opreme. TK vtičnice bodo montirane normalno na 

pokrovu kanala. 

Protivlomna instalacija bo izvedena s kabli LiyCy (2x0,5+4x0,22) mm2, KATV instalacija pa 

s kabli KOAX 75 ohm.  

Višina montaže elementov bo : 

-stikala --------------------  1,2 m od tal 

-splošne vtičnice ---------  1,8 m od tal 

-vtičnice za projektor------strop 

-parapetni kanali (nad mizami- vtičnice 230 V v notranjosti parapeta !)-----1 m od tal 

-domofonske enote--------1,5 m od tal 

-tipkala za senčila in tende---1,5 m od tal 

-fiksni priključki:--bojlerji 10 l v igralnicah-0,5 m, pralni in sušilni stroj-1 m 

                              -bojler 100 l v sanitarijah-1,5 m  

                              -ventilatorji-2,2 m                 

-zunanji reflektorji in fasadne svetilke---------2,3 m od tal 

 

E. Dimenzioniranje 

 

Dimenzioniranje  vodnikov  je  izvedeno  za  vse  energetske  dovode  z  upoštevanjem  vseh  

osnovnih  vrednosti. 



Razdelilec RV  

konična moč     Pk =  20 kW   

konični tok     Ik  =  36 A 

Glavne obremenitve predstavljajo pralni stroj,sušilni stroj in sterilizator v pralnici s 

skupno močjo cca 10 kW. Ti porabniki so že obstoječi in bodo le prestavljeni na novo 

lokacijo,tako da ne predstavljajo dodatne tokovne obremenitve celotnega objekta. 

Tako je dejanska nova dodatna obremenitev objekta (z upoštevanjem faktorja 

istočasnosti)  zaradi prizidka vrtca le 10 kW (3x16 A), kar je upoštevano pri določanju 

novih merilnih odklopnikov za celoten objekt. 

 

F.   Kontrola padca napetosti 

- padec  napetosti  za  enofazni  porabnik:            

  u % =  (200 x P x l) / (p x S x U2 )         

- padec  napetosti  za  trifazni  porabnik: 

   u % = (100 x P x l) / (p x S x  U2 )      

Skupni  padec  napetosti  v  najneugodnejšem  tokokrogu  je  v  mejah, ki  jih  predpisujejo  

tehnične  smernice  TSG-N-002:2013. 

 

F. Ozemljitve in strelovod 

Načrt ozemljitev in strelovoda je izdelan skladno s tehnično smernico TSG-N-003:2013 

Za  pravilno  izvedbo  strelovodne  instalacije  je  potrebno  celoten  objekt  obdati  s  

kovinsko  kletko, ki  jo  tvorijo: 

- lovilci  in odvodi na  strehi – za lovilce in odvode  bo uporabljena  ALU žica premera 8 mm,         

pritrjena  na strešno konstrukcijo  objekta.                                                                                                                                                                                                             

- ozemljilo -  valjanec Fe-Zn 25x4 mm, položen  ob temeljih objekta  v globini 0,7-0,8 m.  

Za  pomožne  odvode  so  uporabljene  odtočne  cevi  meteornih  vod, ki  se  povežejo  v  

višini  0,5  m  od  tal  preko  žlebne  objemke  z  valjancem Fe-Zn  25 x 4 mm  na  ozemljilo. 

Ozemljitev in strelovod  prizidka je potrebno povezati z obstoječimi sistemi šole.  

Na  vseh  koncih  strehe  je  potrebno  izvesti  povezavo  žlebov  in  kovinskih   obrob  z  

električno in mehansko trdnim spojem. 

Stiki  vseh  elementov  strelovodne  naprave  morajo  biti  izvedeni  zadosti  mehanično  trdno  

ter  morajo  tvoriti  dobro  galvansko  zvezo. Stiki  pocinkanega  vodnika  morajo  biti  



izvedeni  tako, da  se  oba  konca  prekrivata  najmanj  na  dolžini  10 cm  in  se  spojita  

ustrezno križno spojko. 

Valjanec  je  potrebno  pri  prehodu  iz  zemlje  premazati  z  zaščitnim  premazom  v  višini  

10 cm  nad  in  10 cm pod  zemljo. 

 

Kontrola  upornosti  zemnika 

Ob  specifični  upornosti  tal  400 Ohmov  sme  znašati  delovna  upornost  ozemljila  največ  

20 Ohmov. Če  je  specifična  upornost  tal  večja  kot  400 Ohmov, sme  znašati  delovna  

upornost  8 %  izmerjene  specifične  upornosti. To  upornost  dosežemo z  minimalno  25 m  

valjanca  po  odvodu, kar  je  v  našem  primeru  zagotovljeno. 

Ker bosta nova sistema ozemljitev in strelovoda  povezana na velika obstoječa sistema celotne 

šole, pričakujemo ugodne rezultate meritev združene ozemljitve in strelovoda. 

 

Kontrola  in  pregled  strelovodne  naprave 

V skladu  s  tehničnimi  predpisi  za  strelovodne  naprave  je  potrebno  strelovodno  napravo  

kontrolirati  v  naslednjih  primerih: 

- po  zgraditvi, 

- po  predelavi  ali  popravilu, 

- po  udaru  strele  v  objekt, 

- v  rednih  periodičnih  presledkih - vsaki  dve  leti. 

Ob  vsakem  pregledu  je  treba  sestaviti  zapisnik  in  vanj  vpisati  izmerjene  vrednosti . 

 

G. Splošno 

 

Izvajalec del mora po zaključku del izvesti vse potrebne preiskuse, predati garancijske liste za 

dobavljen material in opremo in priložiti potrdila o skladnosti. 

Izvesti je potrebno vse predpisane meritve in o rezultatih podati poročila. 

 

          

      


