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 TEHNIČNO POROČILO 
 
1 .  Splošno 
 
Predmet projekta za izvedbo je Zunanje razsvetljava za: 
PARIRIŠČE SŽ-VIT .  
 
Investitor je SŽ-VIT, Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana. 
 
Dokumentacija je narejena na podlagi naslednjih projektnih osnov: 
 

- Pravilnik o projektni dokumentaciji  
- Gradbenega zakona 
- 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 
- Tehnična smernica – Požarna varnost v stavbah TSG-1-001:2010 
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07 z dne 

7. 9. 2007; Uradni list RS, št. 109/07 z dne 30. 11. 2007; Uradni list RS, št. 62/10 z dne 30. 7. 
2010; Uradni list RS, št. 46/13 z dne 29. 5. 2013). 

- ter ob upoštevanju standardov citiranih v zgoraj navedenih tehničnih smernicah. 
 
UVOD 
Investitor, SŽ VIZ namera urediti nova parkirna mesta za poslovni objekt SŽ-VIT. Na mestu kjer so 
predvideni novi parkirni prostori se trenutno nahaja zelenica.  
Za predmetno območje je poleg ostalih komunalnih vodov potrebno urediti Zunanjo razsvetljavo, ki 
mora ustrezati Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Ur. list RS št. 81/07, 
št.109/07). 
 
OBSTOJEČE STANJE: 
 
Na obravnavanem območju je delno že izvedena zunanja razsvetljava, ki osvetljuje obstoječe parkirne 
prostore. Razsvetljava je izvedena z metal-halogenimi svetilkami jakosti 100W, ki so montirani na 
drogovih višine 9m. 

 
Slika 1: Obstoječe stanje zunanje razsvetljave 
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PROJEKTIRANA REŠITEV: 
 
Za potrebe osvetlitve novih parkirnih prostorov s predvidijo nove svetilke v LED tehniki na drogovih 
višine 8m. Vse obstoječe svetilke se zamenjajo z novimi LED svetilkami, obstoječe pa se deponirajo v 
skladišču naročnika. 
Prižigališče je obstoječe; oziroma svetilke se vežejo na obstoječi tkg. Za zunanjo razsvetljavo. 
 
Zunanja razsvetljava se napaja iz obstoječega el. razdelilca ST.B. V. (lokacija je prikazana v 
situacijskem načrtu). 
 
 
 
2. Svetlobnotehnični izračun 
 
Pri izbiri svetlobnotehničnih razredov upoštevamo Priporočila SDR Razsvetljava in signalizacija PR5/2-
2000 in Recommendations for the Iighthing of road s for motor and pedestrian traffic - CI E 115:2007.  
 
Upoštevana je zunanja srednja osvetljenost 12 lx. 
 
3. IZBIRA OPREME 
 

Razsvetljava je zasnovana kot ZUNANJA razsvetljava na kandelabrih.  

Poseben poudarek je namenjen zaščiti okolice, saj so za cestno razsvetljavo izbrane 
najsodobnejše svetilke z ravnim steklom, ki v zgornji pol prostor ne sevajo svetlobnega 
toka. Zaradi racionalizacije porabe električne energije je potrebno uporabiti svetilke z 
možnostjo redukcije svetlobnega toka.  

 

3.1 Izbira kandelabrov in svetilk  

Pri izbiri elementov JAVNE RAZSVETLJAVE je potrebno upoštevati naslednje zahteve:  

Temperaturno področje delovanja -20 do +40 stopinj C  

Zahteve za svetilke:  

Material pokrova:  

a) tlačno lit aluminij zaščiten z zaščitno barvo - aluminij zagotavlja enostavno recikliranje, okolju 

prijazna izvedba pokrova  

Barva svetilke - temno siva  

Zaščitna kapa: zaščitna kapa svetilke je lahko izključno ravno kaljeno steklo, stopnja mehanske 

zaščite IK 08.  
 
V odprtem položaju pokrova mora biti pokrov svetilke varno fiksiran tako, da ni mogoče naključno 
nehoteno zapiranje pokrova.  
 
Stopnja mehanske zaščite najmanj IP 65. Zaželena izvedba z dvojnim tesnjenjem optičnega dela kot 
npr. »seal safe sistem«.  
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Svetilke s stopnjo mehanske zaščite optičnega dela IP 66 morajo biti opremljene s kakovostnim 
sistemom za izenačevanje pritiska, ki omogoča »dihanje« svetilke. Sistem mora biti zasnovan tako, da 
je onemogočen vnos nečistoč v svetilko.  
 
Ohišje mora omogočati direktni natik na steber in pritrditev na krak. Vijaki za pritrditev morajo biti iz 
materiala odpornega na korozijo.  
 
Sistem pritrjevanja mora omogočati spreminjanje naklona svetilke brez demontaže svetilke, koti 
nastavitve od O do 15 stopinj največji korak spreminjanja kota nastavitve nagiba je 5 stopinj.  
 
Zapirala: zunanja zapirala morajo biti iz materiala odpornega na korozijo. Zapiranje mora biti 
izvedeno tako, da sta mogoča le dva položaja ( odprto-zaprto  
( niso potrebne dodatne nastavitve). Zapirala morajo biti odporna na vibracije.  
 
Odpiranje in zapiranje svetilk mora biti mogoče brez uporabe orodja.  
 
Tesnila: uporabljena tesnila morajo biti odporna na UV žarke in vplive agresivne atmosfere ter se pri 
uporabi ne smejo trajno deformirati 

3.2 Optični sistem svetilk  
 
Reflektor naj bo izdelan iz čistega aluminija ali pa metaliziranih termoplastičnih materialov. V 
primeru, da je reflektor iz termoplastičnih materialov, mora proizvajalec predložiti dokazila, da je 
uporabljeni material dolgotrajno odporen na vplive UV žarkov.  
 
V primeru, da ima svetilka T.1. »sea Isafe« optični sistem, mora biti sijaika nameščena tako, da 
predspojne naprave ne ovirajo zamenjave sijalke. Zaželena je možnost menjave sijalke s sprednje 
strani svetilke.  
 
Optični sistem mora zagotavljati omejitev bleščanja razreda G3 do G6 odvisno od nastavitve skladno z 
zahtevami podanimi v SIST EN 13 201 
 
Svetlobnotehnične karakteristike svetilke morajo omogočati doseganje vzdolžne enakomernosti 
svetlosti ul = 0,6 ob razmerju višina/razdalja najmanj 1 :4.  
 
Svetilke morajo zagotavljati svetlobni izkoristek najmanj 0,85.  
 
Delež svetlobnega toka nad vodoravnico (ULOR) uporabljenih svetilk mora biti pri nagibu ° stopinj 
enak nič.  
 

3.3 Električna oprema svetilk  
 
Predspojne naprave morajo zagotavljati vrednost faktorja cos fi  najmanj 0,95.  
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Konstrukcija svetilke mora biti takšna, da pri zunanji temperaturi 30 stopinj C temperaturne omejitve 
za posamezne komponente ne bodo presežene.  
 
Dušilke morajo biti opremljene s termično zaščito.  
 
Predspojne naprave morajo biti nameščene na ločenem nosilcu, ki ga je mogoče brez orodja 
enostavno odstraniti in zamenjati. Priporočljivo je, da je nosilec kovinski in toplotno dobro povezan s 
okvirjem svetilke.  
 
Zaradi varstva in zaščite pri delu je zaželeno, da je v svetilki vgrajen preklopnik, ki pri odpiranju 
pokrova vzpostavi na električnih delih breznapetostno stanje.  
 
Pri vrednotenju enakovrednih izvedb svetilk imajo prednost svetilke, ki so zasnovane tako, da 
omogočajo zamenjavo električnih delov brez uporabe orodja.  
 
Vžigne naprave naj bodo enotne za vse predvidene moči sijalk ter  opremljene s funkcijo odklopa v 
primeru okvare sijal ke.  
 
 
 
4. Izvedba napeljave 
 
Napeljava je predvidena s kabli tipa Cu kabli, uvlečenimi v izolirne cevi v zemlji.  
 

Razvod od prižigališča (oziroma od obstoječih kandelabrov) do posamezne svetilk je potrebno izvesti s 

kabli tipa FG160R16 5×6 mm2.  

 

OPOMBA: 

Priključna moč obstoječega prižigališča ST.B. V  lociranega   v Vratarnici se zaradi NOVIH SVETILK 

praktično ne spreminja: 

Novo: 

0,9 kW (24 kosov x37 W=0,888)  

Staro: 

0,9 kW (8 kosov x110 W=0,88)  

 

Razsvetljava se napaja trofazno. Izveden je TN-C sistem ozemljitve. 
 

Kjer bo napajanje izvedeno z novimi kabli jih je potrebno položiti v cevi na globino 0,8 m na 
pripravljen drobni material, s pustim betonom in izkopanim materialom naj se jih delno zasuje 
do globine 0,4 m ter prekrije z opozorilno folijo. Izkop naj se zasuje z izkopanim materialom ter 
utrdi.  
 
Polaganje kablov in cevi je razvidno iz tipske priloge.  
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Število cevi je razvidno iz grafičnih prilog. Uporabiti je potrebno cevi fi 110 mm npr. stigmaflex. 
Pri uvlačenju kablov je potrebno paziti, da napajalni kabli svetilk ne potekajo v isti cevi z 
energetskimi kabli. Križanje elektroenergetskih kablov s komunalnimi vodi je razvidno iz tipskih 
prilog. Kabelska kanalizacija naj se poveže med seboj s kabelskimi jaški. Predvidimo standardne 
kabelske jaške, kjer je globina 90 cm, betonska cev fi 60 cm z dimenzijo pokrova 50 x 50 cm.  
 
Kabelska kanalizacija je zaradi enostavnejšega pristopa k eventuelnim popravilom predvidena 
izven voznih površin v površinah za pešce. Tako naj bodo nameščeni tudi kabelski jaški. Cevi med 
jaški morajo biti položene z rahlim padcem tako, da voda izteka iz cevi. Na dnu jaška je predviden 
prodnat gramoz za ponikovanje vode. Izgled kabelskega jaška je razviden iz tipske priloge. Izbira 
nosilnosti pokrovov jaškov temelji na osnovi standarda SIST EN 124. Za obravnavani objekt je 
izbrana skupina 2 - nosilnost 125 kN.  
Posebno pozornost je potrebno nameniti prehodu kabelskih tras preko ceste. Na teh mestih naj 
se trasa označi, cevi pa skrbno obbetonirajo. V kolikor bodo na območju obdelave na novo 
potekali komunalni vodi, naj bodo od kablov javne razsvetljave oddaljeni najmanj 0,5 m.  
Ob kabelski kanalizaciji je na globini 0,6 m do vseh jaškov in drogov predviden tudi pocinkani 
valjanec FeZn 25 x 4 mm. Spoji valjanca v zemlji in prehodi valjanca iz zemlje skozi beton jaška 
morajo biti antikorozijsko zaščiteni z bitumnom. Pri vsaki svetilki je obvezno z valjancem povezati 
kovinski kandelaber in PEN vodnik napajalnega kabla. Izvedba povezave je razvidna iz tipske 
priloge.  
 
 
 
5. Ozemljitev 
 
Da izpolnimo pogoje TN-C sistema, moramo pri vsakem porabniku, oziroma kandelabru položiti 
ozemljilo, pocinkani valjanec FeZn 25x4mm. Izvajalec del mora položiti valjanec v zemljo na globino 

0,6m, Pogoj TN sistema je, da je upornost ozemljila pri vsakem stebru 10.  
 
Z valjancem mora izvajalec del povezati vse kandelabre ter prevodne mase v bližini (kovinske 
ograje, žične ograje, ipd.). Če obstajajo tudi druge ozemljitve, lahko predvideno ozemljitev 
povežemo z njim, valjanec služi kot združeno ozemljilo.  
 
Spoje valjanca mora izvajalec del izvesti s križnimi sponkami. Spoje valjanca v zemlji, prehode valjanca 
iz zemlje na prosto ali skozi jašek, mora izvajalec del zaščititi proti koroziji z bitumnom. Po končanih 
delih mora izvajalec del opraviti meritve ponikalne upornosti ozemljila. 
 

Specifično upornost zemlje predvidimo 200m. Ker valjanec položimo po celotnikabelski trasi in do 
prižigališča je dolžina ozemljila najkrajše veje 110m. Upornost ozemljila izračunamo po enačbi: 
 

R =  / ( xl) x ln (l / r) = 3,8 ; 
 
Kjer je:  

  - specifična upornost zemlje; 
 r – ekvivalentni polmer ozemljila 
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7. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVEDBO Z OPISOM DEL 
 
Projektirani elektroenergetski vodi morajo biti izveden po veljavnih predpisih in navodilih. Potrebno 
je upoštevati tudi minimalne odmike od zgradb, objektov, dreves, itd Vodja gradbišča mora pri 
izvajanju del poskrbeti za upoštevanje predpisov in predpisov o varstvu pri delu. Posebej je potrebno 
paziti na cestni promet ter podzemne instalacije in druge naprave! Podzemne cevovode, kable in 
naprave je potrebno pred pričetkom del zakoličiti, zakoličbo praviloma izvrši lastnik ali pooblaščena 
institucija. Prav tako je potrebno zakoličiti obstoječ elektro kabel. V celotnem območju je potrebna 
povečana pazljivost pri izvajanju del, pri kritičnih točkah je potrebna prisotnost nadzornega organa 
lastnika voda! V vsem ostalem je potrebno upoštevati pogoje soglasij upravnega organa in lastnikov 
instalacij! V kolikor pri izvajanju del pride do odstopanj od trase, je potrebno to uskladiti z drugimi 
komunalnimi vodi. 
Vsa dela pri izkopu, polaganju kablov, montaži kabelskih glav in spojk se morajo izvajati v skladu z 
veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ki so navedeni v projektu ter z upoštevanjem določil 
Zakona o varstvu pri delu, Pravilnika o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu z delovnimi 
pripravami in napravami, Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu (), Pravilnika o varstvu pri delu pred 
nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS št. 29/92), Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne 
opreme (Ur. l. RS št. 89/99), Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu 
(Ur. l. RS št. 89/99) Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih 
mestih (Ur. l. RS št. 89/99), Pravilnika o varnostnih znakih (Ur. l. RS št. 89/99). 
Zaradi izvajanja del na trasi obstoječih 1 kV kablov je potrebno upoštevati zaščitne ukrepe, ki so iz 
določil Pravilnika o tehničnih normativih za gradnjo nadzemnih vodov Pravilnika za graditev 
nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo 1 do 400 kV, Pravilnika o tehničnih 
normativih za nizkonapetostne električne instalacije, Pravilnika o tehničnih normativih za zaščito 
nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj. 
Pred pričetkom zemeljskih del za polaganje kablov je potrebno označiti vse obstoječe kable in ostale 
komunalne vode, ki potekajo v bližini. 
Potrebno je tudi naročiti nadzor predstavnikov posameznih komunalnih organizacij nad izvajanjem 
del na območju njihovih inštalacij. 
Zemeljska dela v bližini električnih kablov je potrebno izvajati ročno in zelo pazljivo. Stalno morata biti 
prisotna odgovorna oseba izvajalca in predstavnik upravljavca. Obstoječi električni kabli se smejo 
prestavljati samo v primeru, če so odklopljeni. Pri montaži kablov bo potrebno vedno vzpostaviti 
breznapetostno stanje, napraviti preizkus breznapetostnega stanja, izklopljeni del kabla oziroma 
omrežja pa ozemljiti in kratko stakniti. Na ločilnih mestih bo potrebno namestiti opozorilne tablice. 
 
Pri polaganju kablov je potrebno upoštevati predpise glede zahtevanih minimalnih odmikov in 
načinov križanj z ostalimi komunalnimi vodi. 
Vodovod: 

- 1,0 m pri vzporednem poteku obstoječega cevovoda  
- 1,5 m pri vzporednem poteku projektiranega cevovoda 
- 0,5 m na mestu križanja z glavnim cevovodom 
- 0,3 m na mestu križanja s priključnim cevovodom 

V kolikor na mestih križanj ni možno zagotoviti predpisanih razdalj, je potrebno energetski kabel 
zaščititi pred mehansko poškodbo tako, da je zaščitna cev daljša na vsaki strani mesta križanja za 1 m. 
Kanalizacija: 

- 0,5 m pri vzporednem poteku z manjšimi kanalizacijskimi cevmi in hišnimi priključki. 
- 1,5 m pri vzporednem poteku magistralnih kanalizacijskih cevi 
- 0,3 m na mestih križanja. Energetski kabli morajo biti položeni nad kanalizacijskimi 

cevmi v zaščitnih ceveh, katerih dolžina presega 1,5 m na vsako stran križanja. 
Telekomunikacijski kabli: 

- 0,5 m pri vzporednem poteku energetskih kablov  do 20 kV  
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- 0,3 m na mestu križanja  energetskimi kabli  do 1 kV  
- 0,5 m na mestu križanja z  energetskimi kabli   od1 do 20 kV  
- kot križanja praviloma 90, nikakor pa ne pod kotom manjšim od 45 

Če teh pogojev ni mogoče izpolniti, je potrebno energetski kabel položiti v 3 m dolgo zaščitno cev, 
telekomunikacijski kabel pa v PVC cev. Pri tem morajo biti vsi trije enožilni energetski kabli, ki 
pripadajo istemu sistemu, položeni v skupno jekleno cev.  
Plinovod:  - 0,5 m pri vzporednem poteku ( tlak p  4 bare ) 

- 0,5 m na mestu križanja.  
- 0,3 m na mestu križanja s plinovodnimi priključki. 

V kolikor na mestih križanj ni možno zagotoviti predpisanih razdalj, je potrebno energetski kabel 
zaščititi pred mehansko poškodbo tako, da je zaščitna cev daljša na vsaki strani mesta križanja za 1 m. 
Kabli javne razsvetljave: 

- 0,15 m pri vzporednem poteku  
- 0,5 m med energetskimi kabli in svetilkami. 

VAŽNO OPOZORILO: Pri vseh izvedbah križanj energetskega kabla z ostalo nadzemno in podzemno 

infrastrukturo je potrebno upoštevati soglasja prizadetih upravljavcev! 
 

8.   VZDRŽEVANJE - PERIODIČNI PREGLEDI, PREIZKUSI IN MERITVE ELEKTRIČNIH 
        INSTALACIJ 
 
Vsa elektrooprema in instalacijski material, ki se vgrajuje mora imeti ustrezne ateste in mora ustrezati 
veljavnim tehničnim predpisom in standardom. 

Vsa električna instalacija mora biti predpisano vzdrževana. Vse okvare je potrebno pravočasno 
odpraviti. Vsaka oseba, ki opazi kakršnokoli okvaro ali pomanjkljivost na električnih instalacijah oz. 
napravah je dolžna o tem obvestiti predpostavljeno osebo. V  kolikor je  napaka takega obsega, da 
lahko povzroči  škodo ali, da  je nevarna za okolico, je  potrebno ta del  ali celotno instalacijo takoj 
odklopiti. 

Vzdrževanje in posege v elektroinstalacijo lahko opravljajo samo strokovno usposobljene osebe ob 
upoštevanju navodil za varno delo z električnimi napravami in pripravami ter ustreznih pravilnikov o 
varstvu pri delu. Vsa instalacija in njeno vzdrževanje mora biti v skladu z veljavnimi tehničnimi 
predpisi, standardi in normativi. 

Elementi v razdelilcih morajo biti vidno označeni. V razdelilcih morajo biti vstavljene  enopolne sheme  
iz katerih je moč razbrati  namembnost posameznega tokokroga, velikost varovalnega  vložka v njem 
in  presek kabelskega vodnika. 

Dostop do prižigališča mora biti vedno mogoč (prepovedano je zalaganje dostopnih poti do 
prižigališča). Prižigališče morajo biti zaklenjeno. Dostop do elementov je mogoč samo s strani 
pooblaščene osebe - vzdrževalca. V razdelilcih ni dovoljeno shranjevati stvari, ki niso povezane z 
instalacijo. 

V primeru del na obravnavani instalaciji je potrebno poskrbeti za varnost izvajalcev del in varnost 
ostalih udeležencev prometu s postavitvami ustreznih cestnih zapor, prometnih znakov in 
svetlobne signalizacije! 

V primeru uporabe prirejenih delovnih strojev (avto košar), je potrebno upoštevati navodila za delo 
na višini, navodila proizvajalca delovnega stroja in interne pravilnike podjetja za varno delo z njimi! 

 
Za vse električne instalacije velja, da morajo biti med vso svojo življenjsko dobo  varne tako za ljudi 
kot za opremo. Od instalacij pričakujemo normalno obratovanje s čim manj posegi  in popravili. Zato 
je potrebno že med montažo, zlasti pa po končani montaži in v rednih periodičnih obdobjih med 
uporabo izvesti ustrezna preverjanja električne instalacije, ki so sestavljena iz: 
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- vizualnega pregleda, 
- preizkusa, 
- meritev 
Vsi pregledi, preizkusi in meritve se morajo izvajati periodično v skladu s Pravilnikom o tehničnih 
normativih za nizkonapetostne električne instalacije in pripadajočimi standardi. Meritve lahko 
izvajajo samo za to registrirana podjetja. Za vse meritve je potrebno izdelati pisno poročilo z rezultati 
meritev. Iz poročila mora biti razvidno ali rezultati meritev ustrezajo ali ne. Za vsa poročila je 
potrebno voditi pisno evidenco. 
 
 
 
 
8.1   ROKI ZA PERIODIČNE PREGLEDE, PREIZKUSE IN MERITVE 
 

Roke za periodične preglede določi proizvajalec električne opreme. V kolikor proizvajalec rokov ni 
določil se lahko ravna po tabeli. 

Roki so podani samo orientacijsko. V kolikor se bo med dvema pregledoma ugotovilo napake na več 
kot 3 do 4 % opreme od vseh pregledanih naprav, opreme ali orodja je potrebno roke ustrezno 
skrajšati. 
 

VRSTA ELEKTRIČNE OPREME 
ROKI PREGLEDA VRSTA PREGLEDA 

električna instalacija 
električna oprema 
električni porabniki 

pred zagonom, po spremembah 
vzdrževanju, popravilu ali 

premestitvi na drugo mesto 

PRAVILNIK o zahtevah za 
nizkonapetostne električne 
inštalacije Uradni list RS, št. 

41/09 z dne 1. 6. 2009) in Uradni 
list RS, št. 2/12 

električna instalacija 
električna oprema 
električni porabniki 

 
vsake štiri leta 

PRAVILNIK o zahtevah za 
nizkonapetostne električne 
inštalacije Uradni list RS, št. 

41/09 z dne 1. 6. 2009) in Uradni 
list RS, št. 2/12 

 
 
 
 
 
 

 



Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balažic, univ.dipl.ing.el

Stran 1/5Parkirišče

Parkirišče

Instalacija :

Številka projekta :

Stranka :

Projektiral : Jernej Balažic

Datum : 22.07.2019

Opis projekta:
Izračun narejen s svetilkami na višini 8m.

Sledeče vrednosti bazirajo na natančnem izračunu na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do odstopanj.

Garancijske zahteve vezane na datoteke svetilk so izključene. Proizvajalec ne prevzema nobenega poroštva za posledično škodo oz. 
škodo, ki je bila povzročena uporabniku ali tretji osebi.



1 Podatki o svetilkah

1.1 Siteco, Streetlight 20 micro LED | ... (5XB13D2B108C)

1.1.1 Podatkovni list

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  Parkirišče
:
:
:  22.07.2019

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balažic, univ.dipl.ing.el

Stran 2/5Parkirišče

Proizvod: Siteco

5XB13D2B108C      mast luminaire | pylon top      Streetlight 20 micro LED | ST1.3a
Streetlight 20 micro LED, mast luminaire, primary light control with lens, of PMMA, primary optical cover: cover,
of toughened safety glass, transparent, light distribution: ST1.3a, light emission: direct distribution, primary light
characteristic: asymmetric, installation type: post-top, side-entry, LED, LED High Power, rated luminous flux:
4.240lm, luminous efficacy: 114lm/W, light colour: 740, colour temperature: 4000K, control gear: ECG Plus,
control: power reduction, digital communication interface, constant luminous flux control, time-dependent
luminous flux control, flexible luminous flux parameterisation, overheat protection, electronic power reduction,
mains connection: 220..240V, AC, 50/60Hz, start of lifetime: 37W, end of lifetime: 39W, reduction: 18W,
luminaire housing, of diecast aluminium, powder-coated, Siteco® metallic grey (DB 702S), length: 408mm,
width: 216mm, height: 120mm, spigot size: 42/60/76mm (post-top) and 42/60mm (side-entry), mast flange for
spigot size: 42mm: 5XA59000XM4, 60mm: 5XA59000XM2, 76mm: 5XA59000XM1, protection rating (complete):
IP66, insulation class (complete): insulation class II (safety insulation), certification: CE, ENEC, VDE, impact
resistance: IK09, permissible operating ambient temperature for outdoor applications: -35..+50°C,
standard-compliant lighting for roads and squares, packaging unit: 1 piece

Light Distribution: ST1.3a

factory setting: luminousflux part=100% (dimming level=254)

Podatki o svetilki
Svetlobni izkoristek svetilke : 100%
svetilna učinkovitost : 113.67 lm/W

A30 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Razvrščanje :
CIE Flux Codes : 36 72 98 100 100
Zasenčenje : G*3 / D5
Predstikalna naprava : ECG DALI
Moč : 37.3 W
Svetlobni tok : 4240 lm

Mere : 408 mm x 216 mm x 120 mm

S sijalkami
Število : 1
Opis : LED 4000K /

CRI >= 70
Moč : 37 W
Barva : 0K
Svetlobni tok : 4240 lm
Barvni videz : 0



2 Zunanji projekt 1

2.1 Opis, Zunanji projekt 1

2.1.1 Tloris

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  Parkirišče
:
:
:  22.07.2019

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balažic, univ.dipl.ing.el

Stran 3/5Parkirišče
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2 Zunanji projekt 1

2.2 Povzetek, Zunanji projekt 1

2.2.1 Pregled rezultatov, Parkirišče

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  Parkirišče
:
:
:  22.07.2019

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balažic, univ.dipl.ing.el

Stran 4/5Parkirišče

-140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0[m]

N

5 7.5 10 15 20
Osvetljenost [lx]

Splošno
Uporabljen računski algoritem Srednji indirektni delež
Višina merilne površine 0.00 m
Višina (fot. center) [m]: 7.94 m
Faktor vzdrževanja 0.90

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 101760 lm
Skupna moč 895.2 W
Skupna moč po območju (9841.63 m²) 0.09 W/m²

Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 12.1 lx
Minimalna osvetljenost Emin 3.4 lx
Maksimalna osvetljenost EMax 22.3 lx
Enakomernost Uo Emin/Em 1:3.57 (0.28)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:6.58 (0.15)

Tip Št. Proizvajalec

Siteco
1 24 Tipska oznaka : 5XB13D2B108C/

Ime svetilke : Streetlight 20 micro LED | ST1.3a
Sijalke : 1 x LED 4000K / CRI >= 70 37 W / 4240 lm



2 Zunanji projekt 1

2.3 Rezultati izračunov, Zunanji projekt 1

2.3.2 Tabela, Parkirišče (E)

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  Parkirišče
:
:
:  22.07.2019

Siteco Oesterreich GmbH
Jernej Balažic, univ.dipl.ing.el

Stran 5/5Parkirišče

Višina referenčne ravnine
: 0.00 m

Srednja osvetljenost Esr : 12.1 lx
Minimalna osvetljenost Emin : 3.4 lx
Maksimalna osvetljenost EMax : 22.3 lx
Enakomernost Uo Emin/Esr : 1 : 3.57 (0.28)
Enakomernost Ud Emin/EMax : 1 : 6.58 (0.15)
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  TABELA KONTROLIRANIH VELIČIN - mrežno napajanje

RAZDELILNIK iz ST.B. GL ST.B.V ST.B.V 

TOKOKROG W… veja 1 veja 2

PORABNIK ST.B.V svetilka svetilka

TIP NAPELJAVE A A A

NAZIVNA NAPETOST Un V 400 230 230

MOČ PORABNIKA P kW 10,00 0,70 0,80

cos f 0,95 0,95 0,95

NAZIVNI TOK PORABNIKA Ib A 15,19 3,20 3,66

PRESEK FAZNEGA VODNIKA Sf mm2 16 6,00 6,00

PRESEK NEVTRALNEGA VODNIKA So mm2 16 6,00 6,00

TRAJNI ZDRŽNI TOK KABLA Iz A 74,0 48,0 48,0

NAZIVNI TOK VAROVALKE In A 25 16 16

TOK DELOVANJA ZAŠČITE I2 A 40,00 25,60 25,60

Iz x 1,45 107,30 69,60 69,60

DOLŽINA TOKOKROGA l m 40 180 140

IMPEDANCA DO RAZDELILNIKA Zo ohm 0,10 0,10 0,10

IMPEDANCA OD R DO PORABNIKA Z1 ohm 0,09 1,07 0,83

SKUPNA IMPEDANCA Z ohm 0,19 1,17 0,93

TOK OKVARE Ia A 929,81 150,24 188,57

ODKLOPNI ČAS t s 5,00 5,00 5,00

PADEC NAPETOSTI DO R u1 % 0,50 1,28 1,28

PADEC NAPETOSTI OD R DO PORABNIKA u2 % 0,28 2,48 2,21

SKUPNI PADEC NAPETOSTI u % 0,78 3,76 3,49

KONTROLA PRESEKA Smin mm
2

18,08

Iz tabele vidimo, da velja: Ib<In TRUE TRUE TRUE

Ib<In<1,45 x Iz ; I2<Iz x 1,45 In<1,45xIz TRUE TRUE TRUE

kabli so pravilno izbrani I2<Izx1,45 TRUE TRUE TRUE

1



 ZUNANJA RAZSVETLJAVA

1,1

POPIS MATERIALA IN DEL

 ZUNANJA RAZSVETLJAVA  

SŽ-VIT

A/ PRIPRAVLJALNA DELA
Poz. Popis za dobavo in montažo m.e. kol. cena/enoto skupna cena

1. Zakoličba predvidenih kabelskih tras, trasiranje 

(zarisovanje) (smerni kabli) m 210,0

2. Zakoličba obstoječih kabelskih tras, trasiranje (optika, 

telefon, DEM kabli, elektro, KTV, kanalizacija, ...) m 210,0

3. Priprava del in materiala. ur 16,0

SKUPAJ:

B/ GRADBENA DELA
Poz. Popis za dobavo in montažo m.e. kol. cena/enoto skupna cena

1. Dobava materiala in izdelava cevne kabelske 

kanalizacije preseka 1x iz PC cevi 80mm, izkop v zem. 

III. - IV. Ktg., v povozni površini, širina kanala 0,31m, 

globina kanala 0,81m, zaščita cevi z peskom, zasip 

kanala z tamponom z utrditvijo, nakladanje viška 

materiala in odvoz na deponijo, čiščenje trase m 165,00

količine za m1

izkop strojni m³ 0,250

izkop ročni m³ 0,060

zasip s peskom okoli cevi m³ 0,058

tamponski zasip z utrditvijo m³ 0,186

cev 80 mm m 1,000

ozemljitveni valjanec-samo polaganje m 1,000

PVC distančnik kos 0,000

PVC opozorilni trak m 1,000

odvoz odvečnega materiala na deponijo m³ 0,310

2. Enako kot pzicija 1; le da se upoštea dvocevno 

kanalizacijo; 2x  PVC cev 80mm m 45,00

3. Izdelava kabelskega jaška dim. BC Ø60mm, strojni izkop 

v zemljišču III-IV. kategorije, jašek opremljen z LTŽ 

pokrovom 50×50cm, 125kN z napisom JAVNA 

RAZSVETLJAVA, nakladanje in odvoz materiala, 

čiščenje terena. Višina cevi je 1m. kos 3,0

4. Izdelava gradbenih jam za polaganje tipskih betonskih 

temeljev, dim. 800 x 800 x 1500 mm, na pripravljeno 

betonsko podlago, komplet  kom 7,0
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 ZUNANJA RAZSVETLJAVA

5. Polaganje tipskih betonskih temeljev (800x800x1500 

mm) v teren globine 1,5m na pripravljenu betonsko 

podlago (za kandelabre), komplet z temeljem in sidri z 

vijaki za montažo kandelabrov na bet. ploščo. kom 7,0

6. Drobna gradbena dela 5%. 5,0%

7. Nepredvidena dela po vpisu v G.D.s strani nadzornega 

organa se obračunajo po dejanskih stroških - 

predvideno. 10%. 10,0%

SKUPAJ:
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 ZUNANJA RAZSVETLJAVA

C/ JAKI TOK
Poz. Popis za dobavo in montažo m.e. kol. cena/enoto skupna cena

I. RAZSVETLJAVA

1. LED svetilka: kot tip Streetlight 20 micro LED, svetilka za 

kandelaber, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: 

PMMA, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov,

material: varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material, 

porazdelitev svetilnosti: ST1.3a, izstop svetlobe: direktno 

sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, 

način montaže: nastavek, nastavek, LED, LED

High Power, nazivni svetlobni tok: 4.240lm, svetlobni 

izkoristek: 114lm/W, barva svetlobe: 740, barvna 

temperatura: 4000K, predstikalna naprava: EVG

Plus, upravljanje: redukcija moči, digitalni komunikacijski 

vmesnik, nadzor in zagotavljanje konstantnega svetlobnega 

toka, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, 

fleksibilno parametriranje svetlobnega toka, termična zaščita, 

elektronska redukcija moči, priklop na omrežje: 220..240V, 

AC, 50/60Hz, začetek obratovalne dobe: 37W, konec 

obratovalne dobe: 39W,

redukcija: 18W, ohišje svetilke, material: aluminij, tlačno ulito, 

prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), 

dolžina: 408mm, širina: 216mm, višina: 120mm, nastavek: 

42/60/76mm (direktni natik) in 42/60mm; zaščitna stopnja 

(celota): IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I, 

certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, odpornost na udarce: IK09, 

dopustna delovna temperatura okolice za zunanja območja 

uporabe: -35..+50°C,

kpl 24,0

2. Demontaža obstoječih zunanjih svetilk 100W na 

obstoječih drogovih, in deponiranje v skladišču naročnika

kom 8,0

3. Nosilec PVE omarice v kandelabru - ELLUM Celje ali 

podobno kom 7,0

4. Cevne varovalke tipa T - TRAGE - ELLUM Celje ali 

podobno kom 7,0

SKUPAJ:
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 ZUNANJA RAZSVETLJAVA

II. INSTALACIJSKI MATERIAL

1.

Dobava in montaža kovinskega kandelabra, vroče 

cinkan višine 8 m nad nivojem terena (obvezna priložitev 

certifikata o ustreznosti);  kandelaber naj zdrži tlak vetra 

110daN/m2 in hitrost vetra 151 km/h (za cono vetra C) kom 7,0

2. Dobava in montaža dvostranske konzole za montažo na 

drog kom 8,0

3. Dobava in montaža enostranske konzole za montažo na 

drog kom 8,0

SKUPAJ:

III. KABLI IN IZVODI

1. Dobava in polaganje zemeljskega kabla 0,6 / 1kV, 

uvlečenega v zaščitne PVC cevi po celotni trasi jarka, 

komplet:

FGR160R16 5x6 Cu mm2 m 240,0

2. Dobava in polaganje kabla v kandelabru od PVE nosilca 

do svetilke, tip kabla NYY-J 4 x 2,5 mm2 m 40,0

2. Dobava in polaganje zašitnega vodnika vod ozemljitve 

do sponke v kandelabru tip H07V-k 1x6 mm2 m 30,0

3. Izdelava priključkov na priključna mesta:

do 16 mm2  kom 7,0

do 2,5 mm2  kom 7,0

SKUPAJ:

IV. STRELOVOD - OZEMLJITVE

1. Valjanec Fe-Zn 25x4mm, za ozemljitev novega 

kandelabra in krmilne omarice semaforizacije nad 

napajalnim kablom, pri prečkanju ceste pod asfaltiranimi 

površinami pa nad cevjo v kateri je napajalni kabel, m 260,0

2.

Ploščica za spoj valjanca na kandelaber, dimenzij         

120 x 25 x 6 mm po detajlu "A" za načrt spoja valjanca 

na kandelaber in zaščitena z antikorozijskim premazom kom 7,0

3. Izvedba raznih spojeh ( križni, vijačni, ….) kom 12,0

SKUPAJ:

V. EL.RAZDELILEC

1. Predelava obstoječega el. razdelilca ST.B.V , ki napaja 

zunanjo razsvetljavo. Predelava obsega naslednje;

~ demontaža obstoječih varovalnih elementov F5 in F6 kpl 1,0

~ dobava in montaža novih inštalacijskih odklopnikov tipa 

B16A; 10kA kpl 2,0

~ drobni, vezni in spojni material (menjava sponk) kpl 1,0

~ delo na terenu, ur 4,0

SKUPAJ:
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 ZUNANJA RAZSVETLJAVA

D/ TRANSPORT

Poz. Popis za dobavo in montažo m.e. kol. cena/enoto skupna cena

1. Montažni material in oprema, komplet.                          ( 

nakladanje, razkladanje, prevozi ) kpl 1,0

2. Mivka in gradbeni material :                                         

(nakladanje, razkladanje, prevozi) m3 10,0

3. Razvoz, raznos materiala po delovišču kpl 1,0

SKUPAJ:

E/ ZAKLJUČNA DELA
Poz. Popis za dobavo in montažo m.e. kol. cena/enoto skupna cena

1. Snemanje trase kablovoda in vris v kataster : m 210,0

2. Nadzor s strani predstavnika naročnika kpl 1,0

3. Pregled in napetostni preizkus  NN kabla ter ostalih 

naprav, meritve instalacij, komplet. kpl 1,0

4. Kontrolne meritve: kpl 1,0

*osvetljenosti, svetlosti

*galvanskih stikov, ozemljitve in izol. upornosti

5. Pregled in preizkus zunanje razsvetljave ur 6,0

SKUPAJ:

5/6



 ZUNANJA RAZSVETLJAVA

REKAPITULACIJA

A/ PRIPRAVLJALNA DELA

B/ GRADBENA DELA

C/ JAKI TOK

I. RAZSVETLJAVA

II. INSTALACIJSKI MATERIAL

III. KABLI IN IZVODI

IV. STRELOVOD - OZEMLJITVE

D/ TRANSPORT

E/ ZAKLJUČNA DELA

F/ IZDELAVA PROJEKTA IZVEDENIH DEL - PID

G/ PROJEKTANTSKI NADZOR IN SODELOVANJE
PROJEKTANTA

SKUPAJ:

6/6
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LED 37W

FG160R16 5x6 mm2
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obstoječa kabelska kanalizacija obstoječa kabelska kanalizacija
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gsm: 051 304 323, e-mail: biro.lovsin@gmail.com

inženiring, projektiranje in svetovanje
BIRO LOVŠIN d.o.o.

Objekt/lokacija

Odg. projektant
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Projektant
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Odg. vodja proj.

Vsebina risbe
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Investitor
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Št. projekta
JUNIJ 2019
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SITUACIJA - ZUNANJA RAZSVETLJAVA



ENOPOLNA SHEMA
ST.B.V 

1.1

BIRO LOVŠIN d.o.o.

in svetovanje

inženiring, projektiranje

ZAMENJAVA varovalk za
zunanjo razvsetljavo



ENOPOLNA SHEMA
ST.B.V 

1.1

BIRO LOVŠIN d.o.o.

in svetovanje

inženiring, projektiranje



ENOPOLNA SHEMA
ST.B.V 

1.1

BIRO LOVŠIN d.o.o.

in svetovanje

inženiring, projektiranje

OBSTOJEČE - krmiljenje
zunanje razsvetljave
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