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4.3 KAZALO VSEBINE NAČRTA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME 

 

4. NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALCIJ IN ELEKTRIČNE OPREME ŠT. E-17/2016  

4.1 Naslovna stran  

4.2 Kazalo vsebine projekta  

4.3 Kazalo vsebine načrta  

4.4 Izjava odgovornega projektanta načrta1  

4.5 Tehnično poročilo  

 4.5.1 Tehnični opis  

 4.5.2 Zaščita pred električnim udarom  

 4.5.3 Tehnični izračuni in dimenzioniranje  

 4.5.4 Končne določbe  

4.6 Risbe  

 E-1 Tloris pritličja – električne inštalacije, M 1:50 (A3/1)  

 

  

                                                      

1 Izjava odgovornega projektanta ni priložena. 

mailto:info@adesco.si


ADESCO Menedžment, investicije in marketing za energetsko zanesljivost in konkurenčnost, d.o.o. 

Koroška cesta 37a,  SI-3320 Velenje  I  T: +386 0590 79 962  I  F: +386 0590 79 964  I  E: info@adesco.si  I  W: www.adesco.si 

4.5 TEHNIČNO POROČILO 

4.5.1 Tehnični opis 

4.5.1.1 Splošno 

Za obravnavani večstanovanjski objekt »Novi trg 2 - 5« se izdela projektna dokumentacija, ki 
vključuje ukrep prezračevanja prostorov, ki se priključi na obstoječe električne inštalacije. 
Predmetni ukrep je le del skupnih ukrepov, ki so predvideni v mapi 1 Arhitektura. 

Električno instalacijo prezračevalne naprave se priključuje na obstoječe električne inštalacije 
vtičnic, ki jo je potrebno zasnovati kot varno, zato se morajo upoštevati vsi veljavni tehnični 
predpisi in pripadajoče tehnične smernice s področja nizkonapetostnih električnih instalacij v 
stavbah. Prav tako se primerno in skrbno implementira standarde in priporočila proizvajalcev 
vgrajene električne opreme, ki mora zagotavljati skladnost z Zakonom o splošni varnosti 
proizvodov, po katerem smejo proizvajalci predati v uporabo le varne proizvode.  

 

Pri izvajanju je izvajalec dolžan upoštevati naslednje pogoji, ki so sestavni del tehnične 
dokumentacije: 

- Pri izvajanju elektroinštalacijskih del je potrebno upoštevati vse veljavne predpise, 
zakone iz varstva in zdravja pri delu, kot tudi vse ostale zahteve in pogoje, ki so 
navedeni v tem projektu. 

- Za vse spremembe v projektu, oz. odstopanja od projektne dokumentacije mora 
izvajalec dobiti pismeno soglasje projektanta, ki je ta projekt izdelal oz. nadzornega 
organa investitorja. 

- Pred pričetkom del je izvajalec dolžan detajlno pregledati projekt oz. predmetni načrt 
in vse morebitne pripombe pravočasno posredovati projektantu oz. nadzornem 
organu preko gradbenega dnevnika. 

- Vse spremembe in odstopanja od projektne dokumentacije, ki bi nastala v času 
izvajanja del je izvajalec dolžan vnesti v projekt in hkrati spremembo vnesti v gradbeni 
dnevnik. 

- Vgrajen material mora biti kakovosten in še ne uporabljen, imeti mora predpisane 
ateste in certifikate o ustreznosti pooblaščene institucije. 

- Po končanih delih je izvajalec dolžan predati investitorju morebitne popravke vnesene 
v projektno dokumentacijo na podlagi katere investitor naroči projekt izvedenih del 
(PID). 

- Med izvajanjem del mora izvajalec voditi gradbeni dnevnik z vsemi z zakonom 
predpisanimi podatki. 

- Vse zahteve in obrazložitve, tako s strani izvajalca kot s strani nadzornega organa se 
morajo voditi oz. dokumentirati preko gradbenega dnevnika. 

- Pri izvajanju je potrebno paziti, da se ne poškodujejo drugi že izvedeni deli obstoječih 
električnih inštalacij ter vodi drugih inštalacij. V kolikor bi do teh poškodb prišlo, je za 
njih odgovoren izvajalec in jih prav tako tudi odpravi na lastne stroške. 

- Po končanih vseh elektroinštalacijskih delih je izvajalec dolžan izvesti preizkus 
delovanja zaščite pred nevarno napetostjo dotika, oz. kontrolo pregoretja varovalk, 
meritve izolacijske upornosti instalacije ter meritve upornosti ozemljila. Prva tako je 
dolžan izvesti svetlobno tehnične meritve. 
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- O vseh meritvah je potrebno izdelati merilne liste/merilna poročila s predpisanimi 
podatki (merilec, merilni instrument, merilne metode, pogoji v katerih so bile 
meritve opravljene, izmerjeni podatki,…). 

 

4.5.1.2 Moč, servisne vtičnice in tehnologija 

 

4.5.1.2.1.1 Stalni priklopi opreme 

Stalni priklopi so predvideni za napajanje prezračevalne naprave in se povežejo na obstoječe 
vtičnice v neposredni bližini naprave. 
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4.5.2 KONČNE DOLOČBE 

- Po končani montaži mora biti izmerjena izolacijska upornost. 
- Preizkušena mora biti pravilnost delovanja zaščite pred električnim udarom. 
- Instalacija mora biti izvedena skladno s citiranimi predpisi. 
- Vse meritve morajo biti potrjene z atesti.  
- Pri izvedbi upoštevati vse veljavne predpise in uredbe na področju varstva okolja in 

ravnanja z odpadki. 
- Varno delo. 

  

mailto:info@adesco.si


ADESCO Menedžment, investicije in marketing za energetsko zanesljivost in konkurenčnost, d.o.o. 
 

Koroška cesta 37a,  SI-3320 Velenje  I  T: +386 0590 79 962  I  F: +386 0590 79 964  I  E: info@adesco.si  I  W: www.adesco.si 
 

4.6 RISBE 

E-1 Tloris pritličja – električne inštalacije, M 1:50 (A3/1) 
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