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3.1 NASLOVNA STRAN NAČRTA  
 

NAČRTI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE – 3 
INVESTITOR 

ime in priimek ali naziv družbe   CANKARJEV DOM 

naslov ali sedež družbe   Prešernova 10, 1000 Ljubljana  

elektronski naslov   info@cd-cc.si  

telefonska številka   01 24 17 100 

davčna številka   SI 27164136  

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI 
naziv gradnje  CANKARJEV DOM 
kratek opis gradnje    

PRENOVA SPLOŠNE IN DELOVNE RAZSVETLJAVE V KOSOVELOVI DVORANI 

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje. 
vrste gradnje ☐ novogradnja - novozgrajen objekt 

Označiti vse ustrezne vrste gradnje ☐ novogradnja - prizidava 

 ☒ rekonstrukcija 

 ☐ sprememba namembnosti 

 ☐ odstranitev 

 

DOKUMENTACIJA 
vrsta dokumentacije  PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje) 
(IZP, DGD, PZI, PID)   
številka projekta   
 ☐ sprememba dokumentacije 

 

PODATKI O NAČRTU 
strokovno področje načrta  3 – NAČRTI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE   
številka načrta  E-2020-03 
datum izdelave  MAJ 2020 
 

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 
ime in priimek pooblaščenega 
arhitekta, pooblaščenega inženirja 

 MARKO CERAR, dipl. inž. el. 

identifikacijska številka  IZS E-1665 
podpis pooblaščenega arhitekta, 
pooblaščenega inženirja 

  

 

PODATKI O PROJEKTANTU 
projektant (naziv družbe)  MC EPRO, Marko Cerar s.p. 
naslov  Hudo, Hujska cesta 21, 1235 Radomlje 
   
odgovorna oseba projektanta  MARKO CERAR, dipl. inž. el. 
podpis odgovorne osebe 
projektanta 

  

vodja projekta   
identifikacijska številka   
podpis vodje projekta   

številka izvoda  1   2   3   A 
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3.2  KAZALO VSEBINE NAČRTA 
  
 
 
3.1 Naslovna stran načrta 
 
3.2 Kazalo vsebine načrta 
 
3.3 Projektna naloga 
 
3.4 Tehnično poročilo 
 
3.5 Popis materiala in del 
 
3.6 Risbe 
 
 
  

Vsebina risbe Št. risbe: 
  
Shema krmiljenja razsvetljave S1 
  
Tloris stropa - razsvetljava  01 
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3.4 PROJEKTNA NALOGA 
 
 

 
KULTURNI IN KONGRESNI CENTER LJUBLJANA 
Prešernova cesta 010,  SI-1000 Ljubljana, 
                   Slovenija 
         Datum: Lj. 07.02.2020 
 
 
 
PROJEKTNA NALOGA ZA PRENOVO SPLOŠNE IN DELOVNE RAZSVETLJAVE V  
KOSOVELOVI DVORANI 
 
 
1. SPLOŠNI OPIS OBJEKTA  
Cankarjev dom se nahaja v sklopu objektov na Prešernovi ulici, v strogem mestnem središču Ljubljane. Kulturni 
in kongresni center je zgrajen južno od obeh stolpnic na Trgu republike. Na eni strani je naslonjen na kleti ter 
prizidke obeh stolpnic, na drugi strani pa sega pod Erjavčevo cesto. Objekt se spušča s štirimi etažami pod nivo 
terena in dviga s šestimi etažami nad nivo terena. Tlorisna površina vseh prostorov objekta znaša 35.000 m2. 
Skupna prostornina objekta znaša 90.000 m³. 
V objektu so zgrajene v glavnem dvorane, v katerih potekajo različni tipi prireditev, tako kulturne kot tudi 
kongresne dejavnosti, ter vsi pomožni prostori, ki jih ta objekt potrebuje za nemoteno delovanje. 

V sklopu vseh dvoran v Cankarjevem domu je tudi Kosovelova dvorana s kapaciteto 170 sedežev. S tribune s sto 
sedemdesetimi sedeži občinstvo v Kosovelovi dvorani spremlja koncerte, plesne in gledališke predstave, 
literarna srečanja, predavanja, kongrese, predstavitve in korporativne dogodke, ljubiteljem filma pa je najbolj 
znana kot kino dvorana.  

Za nemoteno izvajanje vseh tipov projektov v teh dveh dvoranah so na področju razsvetljave instalirani štirje 
različni sistemi razsvetljave. To so: 

- delovna, 
- splošna, 
- scenska, 
- varnostna razsvetljava. 
 

1.1 Pojasnilo terminov različnih tipov razsvetljave 
 
1.1.1 Delovna je del razsvetljave v dvorani, ki jo uporabljamo za osvetlitev prostora med čiščenjem 
ter  različnimi vzdrževalnimi deli v dvorani. Stopnje osvetlitve ni mogoče  regulirati. Prižiganje  je ob 
vhodih v dvorano in je mogoče samo takrat, ko je regulator luči izklopljen. 
 
1.1.2 Splošna je del razsvetljave v dvorani, ki jo uporabljamo za osvetlitev prostora v času, namenjenem 
obiskovalcem prireditev. To razsvetljavo imenujemo tudi ambientalna, saj nam način nadzora (reguliranja) 
omogoča različne stopnje osvetlitve v celotni dvorani oz. na posameznih, za to izbranih delih dvorane. To so 
predvsem vhodi v dvorano, balkoni ter predvežja dvoran na vseh nivojih. Krmiljenje splošne razsvetljave poteka 
prek regulatorja luči, ki je nameščen v tehnični kabini za razsvetljavo. 
 
Če je dvorana namenjena obiskovalcem prireditev in je regulator luči vklopljen, je sistem  razsvetljave izveden 
tako, da se delovna in splošna razsvetljava združita v en sistem, ki ga uporabimo za ambientalno osvetlitev 
prostora dvorane. Sistem krmiljenja nam omogoča skupno enotno reguliranje obeh vrst razsvetljave.  
 
1.1.3 Scenska je razsvetljava s svetili, ki jih običajno uporabljamo za razsvetljavo scenskih (odrskih) površin. 
Intenzivnost delovanja svetila uravnavamo s pomočjo za to primerne tehnologije (v Cankarjevem domu je to 
reguliranje na podlagi tiristorskih modulov, nameščenih v TO-SCR omarah, ter uporabe sistema krmiljenja  
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scenske razsvetljave DMX512). Krmiljenje scenske razsvetljave poteka prek lučnega regulatorja, ki je nameščen 
v tehnični kabini za razsvetljavo. 
 
1.1.4 Varnostna razsvetljava 
 
Varnostna razsvetljava mora omogočiti varno evakuacijo ljudi ob naravnih in drugih nesrečah (požar, potres itd.) 
na prosto ali drug varen prostor. Vklopi se ob izpadu električne napetosti iz zunanjega elektroenergetskega 
omrežja.  
Varnostna razsvetljava v Cankarjevem domu je razdeljena na dva sklopa, in sicer: 

 na zasilni del – označevanje evakuacijskih poti – deluje stalno, 
 na pomožni del – vklopi se ob izpadu omrežne napetosti in deluje eno uro. 

Najmanjša osvetljenost pri delovanju obeh sklopov razsvetljave je en luks v smeri osi evakuacijskih poti, 
merjeno pri tleh. 
Svetilke varnostne razsvetljave se napajajo iz centralne akumulatorske baterije 220 V, DC, zmogljivosti 600 Ah. 
 
 
1.2. Razsvetljava 
 
V Kosovelovi  dvorani so za osvetlitev dvorane v svetilkah delovne razsvetljave v uporabi kompaktne 
fluorescenčne sijalke DULUX 2x18W. V svetilkah splošne razsvetljave so v uporabi halogenske žarnice z 
dvojnim zaščitnim steklom HALOLUX 150W. Sistem krmiljenja splošne razsvetljave je izveden na osnovi 
tiristorskega nadzora (regulacije DMX512), ki nam omogoča različne stopnje intenzivnosti osvetlitve v celotni 
dvorani oz. na posameznih, za to izbranih delih dvorane. Sistem krmiljenja delovne razsvetljave je smo on/off. 
Oba sistema razsvetljave predstavljata osnovni temelj za delovanje dvorane in sta nepogrešljivi. 
 
 
 
2. ZAKONODAJA NA PODROČJU SVETLOBNIH TELES 
 
Komisija Evropske unije je 18. marca 2009, ob upoštevanju izvajanja Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2005/32/ES z dne 6. julija 2005, o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okolijsko primerno zasnovo 
izdelkov, ki rabijo energijo, in o spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS, ter direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, ter zlasti člena 15(1) Direktive v zvezi z zahtevami za okolijsko primerno 
zasnovo neusmerjenih svetil v gospodinjstvu, sprejela Uredbo ES št. 244/2009. S to določa zahteve za dajanje na 
trg neusmerjenih gospodinjskih svetil, tudi če se te tržijo za negospodinjsko uporabo oziroma so vdelane v druge 
izdelke. S to uredbo so začrtali pot postopni ukinitvi žarnic na žarilno nitko, ki so energijsko zelo potratne, in 
prehod na tehnologijo LED-žarnic.  
 
Glavni vzrok za prepoved uporabe žarnic na žarilno nitko je njihov slabi izkoristek med porabljeno električno 
energijo in med proizvedeno vidno svetlobo. Kar 95 % vložene električne energije se pretvori v toplotno energijo 
in le 5 % je namenjenih svetilnosti. Veliko bolj učinkovite in varčne so žarnice LED, pri katerih se 90 % 
porabljene električne energije spremeni v vidno svetlobo in le 10 % v toplotno energijo. 
 
Po prepovedi prodaje žarnic z žarilno nitko na evropskem trgu od 1. septembra 2018 ni več mogoče kupiti tudi 
halogenskih žarnic. Prepoved, ki predstavlja šesto fazo evropske direktive EU 244/2009, bi morala stopiti v 
veljavo že s 1. septembrom 2016, a so članice aprila 2015 podprle predlog Evropske komisije, da se prestavi za 
dve leti, češ da so LED (Light Emitting Diode) žarnice predrage, a zdaj izbire pravzaprav nimamo več. Cilj 
direktive je potrošnike znotraj EU usmeriti k bolj varčni in energetsko učinkoviti razsvetljavi.  
 
Iz prepovedi so sicer izvzeli usmerjene halogenske žarnice (žaromete ali reflektorje), halogenske žarnice z 
okovjem G9 in R7S, ki se pogosto uporabljajo za namizne svetilke in projektorje. 
 
Prestavitev ukrepa za dve leti ima tudi pozitivno konotacijo v praksi, saj je v tem času prišlo na trg več različnih 
energetsko varčnih svetil, kar pomeni večjo izbiro za potrošnike. 
 
 
3. PRENOVA SPLOŠNE IN DELOVNE RAZSVETLJAVE 
 
Cankarjev dom v juliju in avgustu  2020 načrtuje prenovo splošne in delovne razsvetljave v Kosovelovi dvorani. 
Prenova bo obsegala naslednja dela: 
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- zamenjava svetilk delovne razsvetljave tipa TIM HIGHLIGHT 18 DE luxe 2x18W z enakovrednimi 

LED svetilkami, 
- zamenjava svetilk splošne razsvetljave tipa TIM HIGHLIGHT 18 DE luxe 1x150W z enakovrednimi 

LED svetilkami. 
Ob zamenjavi svetilk mora osvetljenost dvorane z LED svetili ostati na istem nivoju, lahko pa se zviša. Barva 
svetlobe LED svetil mora biti enakovredna barvi svetlobe 150W halostar žarnic. Okvirno 3000K. 
Svetilke morajo biti opremljene s pokrovom iz matiranega stekla (matiran sredinski del fi 90 - 100mm). Obroč  v 
barvi RAL 9006. 
Vsaka svetilka mora imeti svojo samostojno predstikalno napravo. 
 
 
3.1.Krmiljenje  
 
Sistem krmiljenja delovne in splošne razsvetljave ostaja enak, kot je izdelan dosedaj. Spremeni se samo v delu 
delovne razsvetljave, ki jo je po novem možno tudi regulirati, enako kot splošno razsvetljavo. 
Sistem omogoča linearno zvezno reguliranje svetilk tako navzgor kot tudi navzdol. Pri reguliranju 
navzdol/navzgor se ne smejo videti stopničasti preskoki stopenj osvetlitve. Sistem se lahko priklopi na že 
delujoči sistem DMX512 v Kosovelovi dvorani. Da bo nov sistem ustrezno deloval  je potrebno ustrezno 
predelati obstoječe tiristorske omare. 
Za eliminacijo stopničastih preskokov stopenj osvetlitve in preprečitve stroboskopskega efekta je potrebno 
izbrati ustrezne predstikalne naprave, prilagojene za regulacijo prek sistema DMX512. 
 
 
3.2. Instalacija 
Instalacija za jakotočno napajanje svetilk ostaja obstoječa. 
Instalacija za potrebe krmiljenja svetilk se dodatno instalira.  
Instalacija za krmilje mora biti ločena med delovno in splošno razsvetljavo. 
 
3.3. Napajanje 
 
Napajanje delovne razsvetljave z električno energijo se vrši iz razdelilnika R1K-MD. 
Napajanje splošne razsvetljave z električno energijo se vrši iz razdelilnika R1K-GRD-III. 
Napajanje varnostne razsvetljave z električno energijo  se vrši iz razdelilnika V1K-MD. 
 
 
4. IZJAVA EU O SKLADNOSTI 
Proizvajalec svetilk mora pred montažo predložiti naslednjo dokumentacijo: 

- predložiti Izjavo EU o skladnosti. 
 
Vse  svetilke morajo biti izdelane v skladu s naslednjimi standardi:  

 

Standard Opis 

SIST EN 60598-1:2015/AC:2016 Svetilke – 1. del: Splošne zahteve in preizkusi 

SIST EN 60598-2-1:1995 Svetilke – 2. del: Posebne zahteve – 1. oddelek: 
Trajno nameščene svetilke za splošno uporabo 

SIST EN 60598-2-2:2012 Svetilke – 2-2. del: Posebne zahteve – Vgradne 
svetilke 

SIST EN 60598-2-4:2018 Svetilke – 2. del: Posebne zahteve – 4. del: Prenosne 
svetilke za splošno uporabo 

SIST EN 60598-2-3:2004/A1:2011 Svetilke – 2-3. del: Posebne zahteve – Svetilke za 
cestno in ulično razsvetljavo 
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SIST EN 60598-2- 22:2015/AC:2015 Svetilke – 2-22. del: Posebne zahteve – Svetilke za 
zasilno razsvetljavo – Popravek AC 

SIST EN 62471:2008 Fotobiološka varnost sijalk in sistemov s sijalkami 

SIST EN 62493:2015 Ocenjevanje opreme za razsvetljavo glede 
izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim poljem 

SIST EN 62031:2008/A2:2015 Moduli LED za splošno razsvetljavo – Varnostne 
specifikacije 

SIST EN 55015:2013/A1:2015 Mejne vrednosti in metode merjenja karakteristik 
občutljivosti za radijske motnje električne 
razsvetljave in podobne opreme 

SIST EN 61547:2009 Oprema za splošno razsvetljavo – Zahteve za 
odpornost proti EMC 

SIST EN 61000-6-1:2016 Elektromagnetna združljivost (EMC) – 6-1. del: 
Osnovni standardi – Odpornost v stanovanjskih, 
poslovnih in manj zahtevnih industrijskih okoljih 

SIST EN 61000-3-2:2014 Elektromagnetna združljivost (EMC) – 3-2. del: 
Mejne vrednosti – Mejne vrednosti za oddajanje 
harmonskih tokov (vhodni tok opreme do vključno 
16 A na fazo) 

SIST EN 61000-3-3:2014 Elektromagnetna združljivost (EMC) – 3-3. del: Mejne 
vrednosti – Omejitev vrednosti kolebanja napetosti in flikerja v 
nizkonapetostnih napajalnih sistemih za opremo z naznačenim 
tokom do 16 A in ni priključena pod posebnimi pogoji 

SIST EN 61000-3-3:2014 

 

Elektromagnetna združljivost (EMC) – 3-3. del: Mejne 
vrednosti – Omejitev vrednosti kolebanja napetosti in flikerja v 
nizkonapetostnih napajalnih sistemih za opremo z naznačenim 
tokom do 16 A in ni priključena pod posebnimi pogoji 

SIST EN 13032-4:2015 

 

Svetloba in razsvetljava – Merjenje in podajanje fotometričnih 
podatkov sijalk in svetil - 4. del: LED-sijalke, moduli in svetila 

SIST EN 62722-2-1:2016 

 

Tehnične lastnosti svetilk – 2-1. del: Posebne zahteve za LED-
svetilke (IEC 62722-2-1:2014) 

SIST EN 62384:2007/A1:2009 

 

Enosmerno ali izmenično napajane krmilne stikalne naprave za 
module LED – Tehnične zahteve (IEC 62384:2006/A1:2009) 

SIST EN 62612:2014/A1:2017 

 

LED-sijalke za splošno razsvetljavo z vgrajeno predstikalno 
napravo pri napajalni napetosti nad 50 V – Tehnične zahteve 
(IEC 62612:2013) 

SIST EN 62717:2017 

 

LED-moduli za splošno razsvetljavo – Tehnične zahteve 

SIST EN 62717:2017 

 

LED-moduli za splošno razsvetljavo – Tehnične zahteve 

SIST EN 62722-1:2016 Tehnične lastnosti svetilk – 1. del: Splošne zahteve (IEC 
62722-1:2014) 
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Nove  svetilke morajo biti v  skladu z določbami Direktive 2014/30/EU Elektromagnetna združljivost 
(EMC), Direktive 2014/35/EU o nizki napetosti, Direktive RoHS 20011/65/EU, Direktive 2010/30/EU o 
navajanju  porabe  energije  in  drugih  virov  izdelkov,  povezanih  z  energijo,  s  pomočjo  nalepk  in 
standardiziranih podatkov o izdelku, Direktive 2009/125/EC o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev 
za  okolijsko  primerno  zasnovo  izdelkov,  povezanih  z  energijo,  Direktive  2012/19/EU  o  odpadni 
električni in elektronski opremi (OEEO). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Vodja oddelka EES 
 
         Blaž Verdir 
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3.5 TEHNIČNO POROČILO 
 
SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI 
 
Splošni pogoji 
 
Ti pogoji so sestavni del projektne dokumentacije in jih je izvajalec dolžan v celoti upoštevati. 
Pri izvajanju el. instalacijskih del je treba upoštevati veljavne predpise, Zakon o varstvu pri 
delu, kot tudi vse ostale zahteve in pogoje, ki so definirani v tem projektu. 
Pred pričetkom del je izvajalec elektro instalacij dolžan projekt detajlno pregledati in 
pripombe takoj posredovati projektantu, investitorju in nadzornemu organu. 
Za spremembe, dopolnila oziroma odstopanja od projektne dokumentacije, mora izvajalec 
pridobiti pismeno soglasje projektne organizacije in odgovornega projektanta, ki je ta projekt 
izdelal, soglasje investitorja in nadzornega organa. 
Vsebina projekta je avtorska lastnina in brez soglasja ni dovoljeno razmnoževanje in 
fotokopiranje. 
Vsa vgrajena oprema in instalacijski material, ki ju predvideva projektna dokumentacija, mora 
imeti ustrezen atest oz. certifikat. 
Pri izvajanju teh instalacij je potrebno posebno paziti, da ne pride do poškodb na drugih 
instalacijah. V kolikor pa do poškodb pride, jih je izvajalec elektroinštalacij dolžan odpraviti na 
svoje stroške. 
 
Protokoli 
 
Po končanih delih elektroinštalacij je izvajalec dolžan opraviti meritve in sestaviti 
zapisnik o meritvah v skladu s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne instalacije v 
stavbah (Ur. List RS št. 41/2009) in Tehnično smernico TSG-N-002:2013  
Nizkonapetostne električne instalacije, ter Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem 
strele (Ur. l. RS št. 28/2009) in Tehnične smernice TSG-N-003:2013 Zaščita pred 
delovanjem strele. 
 
Predaja dokumentacije investitorju 
 
Izvajalec del mora po končanih delih in pred tehničnem pregledu investitorju predati sledečo 
tehnično dokumentacijo: 
 

o projekt za izvedbo (PZI), z vsemi vnesenimi spremembami in vidno oznako na 
vsakem grafičnem delu, da je na načrtu prikazano izvedeno stanje oziroma PID 
projektno dokumentacijo, če je z investitorjem tako dogovorjeno. 

o vse potrebne listine, ateste, garancijske liste, certifikate ipd. za pripadajoče 
instalacije in vgrajeno opremo 

o Navodila za delovanje in vzdrževanje el. energetskih naprav, opreme in el. 
instalacij 

garancijo za popravila, odpravljanje napak v času poskusnega obratovanja 
 
Splošno  
 
Na podlagi 13. člena Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne instalacije v 
stavbah (Ur. l. RS št. 41/2009) navajamo, da je ta načrt el. instalacij izdelan na podlagi 
Tehnične smernice TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne električne  instalacije. Predvideni, 
oziroma uporabljeni material za izvedbo elektroinštalacij morajo odgovarjati veljavnim 
standardom.  
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Razsvetljava 
 
V Kosovelovi  dvorani so za osvetlitev dvorane v svetilkah delovne razsvetljave v uporabi 
kompaktne fluorescenčne sijalke DULUX 2x18W. V svetilkah splošne razsvetljave so v 
uporabi halogenske žarnice z dvojnim zaščitnim steklom HALOLUX 150W. Sistem krmiljenja 
splošne razsvetljave je izveden na osnovi tiristorskega nadzora (regulacije DMX512), ki nam 
omogoča različne stopnje intenzivnosti osvetlitve v celotni dvorani oz. na posameznih, za to 
izbranih delih dvorane. Sistem krmiljenja delovne razsvetljave je samo on/off. Oba sistema 
razsvetljave predstavljata osnovni temelj za delovanje dvorane in sta nepogrešljivi. 
 
Cankarjev dom v juliju in avgustu  2020 načrtuje prenovo splošne in delovne razsvetljave v 
Kosovelovi dvorani. Prenova bo obsegala naslednja dela: 

- zamenjava svetilk delovne razsvetljave tipa TIM HIGHLIGHT 18 DE luxe 2x18W z 
enakovrednimi LED svetilkami – predvidene so svetilke Intra COB20_R_96813W90                  

- zamenjava svetilk splošne razsvetljave tipa TIM HIGHLIGHT 18 DE luxe 1x150W z 
enakovrednimi LED svetilkami – predvidene so svetilke Intra COB20_R_96813W90                  

Ob zamenjavi svetilk mora osvetljenost dvorane z LED svetili ostati na istem nivoju, lahko pa 
se zviša. Barva svetlobe LED svetil mora biti enakovredna barvi svetlobe 150W halostar 
žarnic (3000K). 
Svetilke morajo biti opremljene s pokrovom iz matiranega stekla (matiran sredinski del fi 90 - 
100mm). Obroč  v barvi RAL 9006. 
Vsaka svetilka ima predvideno samostojno predstikalno napravo - Electra Awio mini 2ch, 700 
mA, ki se regulira z DMX regulacijo. 
 
 
Krmiljenje 
 
Sistem krmiljenja delovne in splošne razsvetljave ostaja enak, kot je izdelan dosedaj. 
Spremeni se samo v delu delovne razsvetljave, ki jo je po novem možno tudi regulirati, 
enako kot splošno razsvetljavo. 
Sistem omogoča linearno zvezno reguliranje svetilk tako navzgor kot tudi navzdol. Pri 
reguliranju navzdol/navzgor se ne smejo videti stopničasti preskoki stopenj osvetlitve. Sistem 
se lahko priklopi na že delujoči sistem DMX512 v Kosovelovi dvorani. Da bo nov sistem 
ustrezno deloval  je potrebno ustrezno predelati obstoječe tiristorske omare. 
Za eliminacijo stopničastih preskokov stopenj osvetlitve in preprečitve stroboskopskega 
efekta je potrebno izbrati ustrezne predstikalne naprave, prilagojene za regulacijo prek 
sistema DMX512. 
 
 
Instalacija 
 
Instalacija za jakotočno napajanje svetilk ostaja obstoječa. 
Za potrebe krmiljenja svetilk se dodatno namesti UTP kabel, ki se poveže na DMX spliter. Iz 
DMX splitterja se izvede povezava na DMX merger, iz DMX mergerja pa se naredi še 
povezava na DMX conroler in lučni pult. DMX controler je potrebno namestiti, da se lahko 
izvede ločeno krmiljenje med delovno in splošno razsvetljavo. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stran 10 od 13 
 

 
Zaščitni ukrep proti udaru električnega toka 
 

Kot osnovni zaščitni ukrep pred udarom električnega toka je uporabljen samodejni odklop 
(varovalke v razdelilni omarici)  v TN  sistemu instalacije. 
 
Osnovni pogoj zaščite je: 
 
Zs x Ia  Uo 
 
kjer je:   
 
Zs -  impedanca tokokroga okvare, ki zajema vodnik pod napetostjo do točke okvare, 
zaščitni vodnik od  točke okvare do izvora, ter izvor energije.  
 
 
Ia -  tok ki zagotavlja delovanje zaščitnega elementa ali zaščitne naprave za samodejni 

odklop, v času ki ga določa standard. 
Uo -  nazivna napetost proti zemlji. 
 
Tehnični izračun in dimenzioniranje kablov 

Pri izračunu koničnih moči in koničnih tokov razdelilnika upoštevamo vsoto instaliranih moči 
vseh tokokrogov in ocenjene faktorje istočasnosti, obremenitve ter izkoristkov motorja. 
 
Pri napajalnih razdelilnikih upoštevamo vsoto koničnih moči napajanih stikalnih blokih in 
ocenjeni faktor prekrivanja: 
 

P
P f f

k
i i o
 
   

P f Pk p k 
 

cos3 


U

P
I k

k

 
kjer pomeni: 

 

Pi (kW) ... instalirana moč 

Pk (kW) ... konična moč stikalnega bloka 

U (V) ... nazivna napetost 

Ik (A) ... konični tok 

cos   ... faktor moči   

fi  ... faktor istočasnosti 

fo  ... faktor obremenitve       

fp   ... faktor prekrivanja         

  ... izkoristek motorjev 

 
 
Velikost izklopne naprave, ki varuje kabel pred preobremenitvijo in kratkim stikom, je določen 
glede na konični tok in selektivnost varovanja. Presek kabla je določen  v odvisnosti od tipa 
električne instalacije in od korekcijskih faktorjev vzporednega polaganja ter temperature 
okolice. 
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Ustrezno SIST HD 384.4.43 izvedemo kontrolo zaščite pred prevelikimi tokovi. Delovna 
karakteristika naprave, ki ščiti električni vod pred preobremenitvijo, mora izpolniti dva pogoja: 
 
  Ib  In  Iz 

 
  I2  1,45 x Iz 
 
kjer je: 
 
In (A) - nazivni tok zaščitene naprave 
Iz (A) - zdržni tok kabla, določen po zgornjem standardu 
Ib (A)  - tok, za katerega je tokokrog predviden, izračunan po formuli:  
 
 
            Pn 
Ib = -------------------------             za enofazne porabnike 
        U x cos fi x eta 
 
 
 
               Pn 
Ib = --------------------------             za trifazne porabnike 
       3 x U x cos fi x eta 
 
I2 = k x In 
 
I2  - tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zaščitne naprave 
k - faktor določen s standardom in znaša: 

 za talilne varovalke 
 In = 2 in 4 A  k = 2,1 

 In = 6 in 10 A       k = 1,9 

 In  16 A  k = 1,6 

 za instalacijske odklopnike 
 In = za vsa območja  k = 1,45 

 za zaščitna stikala 
 In = za vsa območja  k = 1,2 

 
Kontrola padca napetosti 

 

Padci napetosti električne instalacije, ki se napaja iz nizkonapetostnega omrežja ne smejo 
presegati dopustnih padcev, ki znašajo: 
 

3 % ... za tokokroge razsvetljave 
5 % ... za vse ostale tokokroge 
 
Če je el. instalacije napajane direktno iz TP so dovoljeni padci napetosti: 
 
5 % ... za tokokroge razsvetljave 
8 % ... za vse ostale tokokroge 
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Izračun padcev napetosti so izvedeni po obrazcih: 

 

   
u

P l

U sf


 

 
200

56 2
  

enofazni tokokrog
 

 

   
u

P l

U s


 
 

100

56 2
  

trifazni tokokrog
 

 
 
kjer pomeni: 

u (%) ...  padec napetosti 

P (W) ...  priključna moč tokokroga 

l (m) ...  dolžina vodnika 

S (mm2) ...  presek vodnika 

Uf (V) ...  fazna napetost 

U (V) ...  medfazna napetost 

 
Kontrola minimalnega potrebnega preseka kablov je izvedena ustrezno standardu SIST 
HD384.4.43 in sicer po formuli: 
 
               1 
Smin =  ---  x  Ia  x  t 
              k 
kjer je: 
 
k  - faktor odvisen od vrste kovine, izolacije in drugih parametrov vodnika 
t  - izklopni čas zaščitne naprave (odčitan iz izklopne karakteristike zaščitne naprave) 
Ia - kratkostični tok, izračunan po formuli: 
 
         U 
Ia =  ---          
         Z 
 
kjer je 
 
U -  napetost proti zemlji 
Z -  impedanca zanke okvare - kratkostična impedanca, vključujoč vir, fazni vodnik od 

izvora do mesta okvare in zaščitni (oz nevtralni) vodnik od mesta okvare do vira. 
 
Zgoraj omenjena formula za Smin velja le za preseke 10 mm2 ali več, za manjše preseke pa 
kontrole Smin ne izvajamo. 
 
Kontrola presekov zaščitnih vodnikov je izvedena ustrezno standardu SIST HD 384.5.54, ki 
določa, da mora biti prerez zaščitnega vodnika Sz: 
-  enak prerezu faznega vodnika,  
-  polovični prerez faznega vodnika, če je le-ta večji od 35 mm2. 
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Prerez vodnikov za glavno izenačitev potenciala (SIST HD 384.5.54) mora biti med 6 in 16 
mm2 Cu, če vodnik ni mehansko zaščiten, oziroma 16 mm2 Al, pri čemer v tem razponu ne 
sme biti manjši od polovice prereza največjega zaščitnega vodnika v inštalacijskem sistemu.  
Prerez vodnikov za dodatno izenačitev potencialov mora biti 4mm2, prerez povezave med 
zbiralko dodatne izenačitve potencialov in zbiralko glavne izenačitve potencialov pa mora biti 
enak prerezom vodnika za glavno izenačitev potencialov. 
 
Izračun je bil izveden v osnovnem projektu. Ker ne gre za povečanje moči (moč se zaradi 
LED svetilk zmanjša), se izračun ni ponovno naredil. 
 
 
 
 
 



       

CANKARJEV DOM - PRENOVA RAZSVETLJAVE V KOSOVELOVI DVORANI

štev. opis del EM količina cena/enoto cena
post.

3.5 POPIS MATERIALA IN DEL 

REKAPITULACIJA:

1.1 Inštalacijski material €

1.2 Razsvetljava €

1.3 Predelave v tiristorskih omarah €

1.4 Splošne postavke €

Skupaj električne inštalacije: €

22% DDV €

Skupaj z DDV €

Popis Kosovelova dvorana.xlsx 1/3



       

CANKARJEV DOM - PRENOVA RAZSVETLJAVE V KOSOVELOVI DVORANI

štev. opis del EM količina cena/enoto cena
post.

1.1 Inštalacijski material

1. Dobava in polaganje kabla položenega delno na kabelske police, delno uvlečenega v 
zaščitne cevi

NYM-J 3x1,5 mm2 m 150

2. Izdelava preboja fi 100 mm kpl 1

3. Dobava in montaža kabelske police komplet s pritrdilnim materialom

PK50 m 30

4. Dobava in vgradnja  samougasnih zaščitnih IC cevi, komplet z razvodnimi dozami

Φ 16 mm m 75

5. Dobava in polaganje kabla položenega delno na kabelske police, delno uvlečenega v 

UTP 4x2x23 AWG Cat.6 m 430

Skupaj inštalacijski material: €

1.2 Razsvetljava

1. Dobava in montaža LED svetilk 30W, 3000K, opremeljene s pokrovom iz matiranega
stekla (matiran sredinski del fi 90mm), vgradni fi 180mm 
kot tip: Intra COB20_R_96813W90                                                                               kos 112

2. Dobava LED svetilk 30W, 3000K, opremeljene s pokrovom iz matiranega
stekla (matiran sredinski del fi 90mm), vgradni fi 180mm z krmilnikom za DMX
regulacijo
kot tip: Intra COB20_R_96813W90                                                                                      kos 5

3. Dobava in montaža krmilnika za DMX regulacijo  Electra Awio mini 2ch, 700 mA               kos 112

4. Dobava krmilnika za DMX regulacijo  Electra Awio mini 2ch, 700 mA                       kos 5

OPOMBA:
V skladu s predpisi morajo imeti vse svetilke ustrezne  certifikate in ateste!
Svetilke morajo po svojih karakteristikah ustrezati glede na mesto vgradnje.

Skupaj razsvetljava: €

Popis Kosovelova dvorana.xlsx 2/3



       

CANKARJEV DOM - PRENOVA RAZSVETLJAVE V KOSOVELOVI DVORANI

štev. opis del EM količina cena/enoto cena
post.

1.3 Predelave v tiristorskih omarah

1. Prevezave v tiristorskih omarah zaradi nove razsvetljave kpl 1

2. Dobava in montaža DMX spliterja kpl 1

3. Dobava in montaža DMX mergerja kpl 1

4. Dobava in montaža DMX controler kpl 1

5. Programska obdelava novih svetilk kpl 1

Skupaj predelave v tiristorskih omarah: €

1.4 Splošne postavke

1. Pripravljalna dela in organizacija gradbišča (pregled in priprava obstoječih tras…) kpl 1

2. Demontaža obstoječe inštalacije in odvoz na deponijo kpl 1

3. Izvedba zakonskih meritev električnih instalacij kpl 1

4. Izvedba meritev komunikacijskih instalacij kpl 1

5. Izdelava podlog v svinčniku za  izdelavo PID dokumentacije kpl 1

6. Sodelovanje instalaterja pri zagonu, s funkcionalnim preizkusom delovanja kpl 1

7. Nepredvidena montažna dela kpl 1

8. Drobni spojni, vezni, pritrdilni in označevalni pribor kpl 1

9. Stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje kpl 1

10. Transportni in manipulativni stroški kpl 1

11. Čiščenje objekta zaradi svojih del -  med izvedbo in po končani izvedbi kpl 1

Skupaj splošne postavke: €

Popis Kosovelova dvorana.xlsx 3/3
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