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4.4 TEHNIČNO POROČILO     
 
 

objekt:  ODSEK FEKALNE KANALIZACIJE OD ČISTILNE NAPRAVE 

V ČEŠNJEVKU DO DVORIJ 
 
 

investitor: OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 

Trg Davorina Jenka 13 

4207 Cerklje na Gorenjskem 
 
 

št. projekta:  K 130930 

 

 
 
 

I. UVOD 
 
Investitor ima namen zgraditi novo črpališče fekalne kanalizacije in nov povezovalni tlačni fekalni 
kanalizacijski vod od obstoječe čistilne naprave na vzhodnem robu naselja Češnjevek do priklopa na 
obstoječe fekalno kanalizacijsko omrežje v cesti LZ 039051 na zahodnem robu naselja Dvorje. 
 
Namen posega je izvedba novega črpališča, ki bo ob ukinitvi obstoječe čistilne naprave v Češnjevku 
navezal na obstoječe fekalno kanalizacijsko omrežje v naselju Dvorje. S tem bo omogočeno odvajanje 
komunalne odpadne vode na čistilno napravo Domžale. Zaradi naklona terena izvedba gravitacijskega 
odvajanja ni mogoča. 

 
 

II. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE – NN PRIKLJUČEK ČRPALIŠČA  
 
 

 II/1. SPLOŠNO 

 
Načrt električnih inštalacij in električne opreme je, glede na določila 7. člena Pravilnika o zahtevah za 
nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/2009), izdelan v skladu s Tehnično 
smernico TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne električne inštalacije. 
 
Za napajanje in krmiljenje črpališča bo postavljena tipska prosto stoječa omarica PS-KRM, ki bo napajana 
iz obstoječega merilnega mesta, ki se ga poveča  in predela po veljavni tipizaciji ELEKTRO GORENJSKA.  
 
V črpališču sta predvideni dve potopni črpalki. Črpalki delujeta izmenično, kot delovna in rezervna črpalka, 
za kar skrbi regulacija v tipski napajalno krmilni omarici črpališča.  
 
 

II/2. NAPAJANJE ČRPALIŠČA  
 

Črpališče bo napajano iz obstoječega nizkonapetostnega omrežja. 
 

črpališče konična moč omejevalec toka moč črpalk dovodni kabel od PMO do KRM 

črpalki 16,8 kW  2x 8,4 kW  

grablje 1,0 kW  1,0 kW  

 Skupaj 17,8 kW 1x3x50 A  NYY-J 4x25 mm2 

  
 

Priključna merilna omarica PS-PMO 
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Priključna merilna omarica za črpališče je obstoječa in se jo predela po veljavni tipizaciji Elektro 
Gorenjska. 
 

Krmilna omarica PS-KRM 
Krmilna oprema črpališča, vgrajena v PS-KRM bo dobavljena v sklopu strojnih inštalacij in bo nameščena 
ob PS-PMO. V PS-KRM bo nameščena stikalna oprema z regulacijo delovanja dveh črpalk. V omarici je 
predvideno izbirno stikalo 1-0-2 in CEE vtičnica za možnost priklopa diesel električnega agregata. 
Servisnih vtičnic v omari se ne sme uporabljati med obratovanjem črpalk! 
 

Daljinsko upravljanje  
je internetni uporabniški vmesnik, ki omogoča nadzor nad črpalnim sistemom in njegovo upravljanje ter 
prenos in upravljanje s podatki, ki se v njem generirajo. 
Omogoča daljinski dostop do željenih podatkov in alarmov črpalk, krmilnikov črpalk in pomožno opremo 
kot so senzorji in merilniki. 
Podatki se iz črpalnega sistema prenašajo ciklično, preko GSM/GPRS brezžične modemske povezave, do 
centralne baze podatkov kreirane za naročnika na zavarovanem web strežniku dobavitelja. 
Uporabnik ima preko intereneta dostop do podatkov črpalnih sistemov, ki so registrirani na njegovem 
uporabniškem računu. 
Nadzorni sistem omogoča pošiljanje SMS/Email alarmov do avtoriziranega osebja. Sistem zahteva 
GSM/GPRS pokritost na lokaciji črpališča, priklop GSM podatkovnega modema na črpalni sistem in GSM 
anteno. 
Pogodbenik mora uporabniku zagotoviti potrebno opremo kot je PC/tablični PC/prenosni PC ali pametni 
telefon z internet brskalnikom in internet povezavo. 
 
Sistem deluje kot je opisano spodaj: 
 

1) Popoln pregled – Pregled statusa celotnega sistema na zemljevidu ali digitalni fotografiji. 
 

2) Spletna povezava s črpalkami – oddaljen nadzor, analize in udobno nastavljanje kot iz pisarne, 
kadarkoli, kjerkoli preko PC/tabličnega PC/prenosnega PC ali pametnega telefona  (internet 
brskalnik in internet povezava sta pogoj) 

 

3) Sporočanje – Spremljanje delovanja sistema in odkrivanje sistemski problemov, ko se pojavijo.  
 

4) Avtomatsko logiranje dogodkov in servisov za vse črpalke v sistemu – Prihod na objekt le, 
ko je potrebno. 

 

5) Izmenjava dokumentacije – Nalaganje dokumentacije o črpališčih na zavarovan strežnik in 
možnost pregledovanja avtoriziranemu osebju.  

 

6) Prilagodljiv urnik klicev – Enostavno planiranje, kdo reagira na SMS/Email alarme v rotirajočem 
tedenskem urniku.  

 

7) Upravljanje vzdrževanja črpalk – Planiranje servisnih posegov na osnovi dejanskih podatkov 
delovanja in pridobivanje sporočil, ko je servis planiran.  

 
Za zanesljivost komunikacije mora ponudba strojne opreme bazirati na podobni komunikacijski platformi 
kot od proizvajalca črpalk. 
Ožičenje/napajanje/inštalacija mora bit izvedena s strani pogodbenika. 
Naročnina (SIM kartica) za prenos podatkov preko GSM/GPRS-a mora biti posredovana s strani 
uporabnika. 
 
 
 
 
 
 
 
 

II/3. IZRAČUN MAKSIMALNE MOČI  

 



3/7   

Konični tok (I b) izračunamo po naslednjem obrazcu: 
 

      Pmax                      
I b   = ---------------------     

          3 x U x cos           
 
kjer pomeni: 
 Pmax = maksimalna (konična) moč ob upoštevanju faktorja istočasnosti 1 
 U = 400 V 

 cos  = 0,95 
 
Izračuni se nahajajo v tabeli kontroliranih veličin. 
 
 

II/4. ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM 

 
Kot zaščita proti posrednim dotikom bo v obravnavanem nizkonapetostnem omrežju uporabljen sistem 
zaščite TN C, v katerem bosta nevtralni vodnik N in zaščitni vodnik PE združena v vodnik PEN do 
priključne omarice črpališča, od tu pa bosta ločena. 
PEN vodnik kabelskega nizkonapetostnega omrežja je potrebno povezati z zaščitno ozemljitvijo 
transformatorske postaje in temeljskimi ozemljili napajanih objektov nizkonapetostnega omrežja. Na 
ozemljitve oz. PEN vodnik se priključi priključno merilno in krmilno omarico, v črpališču pa mora biti 
izvedena izenačitev potencialov. Tako bo dosežena izenačitev potencialov na celotnem področju 
nizkonapetostnega omrežja. 
Učinkovitost teh ukrepov (izenačitev potencialov in ozemljil) se mora preveriti z meritvami. 
 
 

II/5. IZENAČITEV POTENCIALOV 

 

V omarici črpališča je predvidena zbiralnica za glavno izenačitev potenciala, ki bo povezana na ozemljilo. 

Na to zbiralnico bodo povezani vsi kovinski deli inštalacij  in zbiralnica za dodatno izenačitev potencialov v 

črpališču. Glavni vodnik za izenačitev potencialov mora imeti prerez, ki ni manjši od polovice prereza 

največjega zaščitnega vodnika v inštalaciji, vendar najmanj 6 mm2 in največ 16 mm2 Cu.  

Prirobnice in vse kovinske dele, ki nimajo dobrega galvanskega spoja, je treba premostiti z rumeno-

zelenim vodnikom H07V-K 6 mm2 in uporabiti zobate podložke. 

 

 

II/6. DIMENZIONIRANJE, VAROVANJE IN KONTROLA ZAHTEV PO STANDARDIH 

 
Trajno dopustni tok, ki teče skozi vodnik med trajnim obratovanjem, ne sme povzročiti višjih temperatur, 
kot je najvišje dovoljena temperatura za kable s PVC izolacijo (70°C). 
Zahteva je izpolnjena, če tok izoliranih vodnikov ni večji od vrednosti, izbrane iz tabel glede na tip 
električne napeljave in korekcije z ustreznimi korekcijskimi faktorji. 
Dovodni energetski kabel se položi v PVC cev Ø110 mm, zato izberemo trajno dovoljeni tok po tabeli 
št.9.1 (SIST HD 603 S1/A3) in znaša za NYY-J 4x25mm2 = 86 A 
 
Pri izračunu upoštevamo naslednje korekcijske faktorje: 
 
f1  - korekcijski faktor za preračunavanje tokovne obremenitve kablov položenih v zemljo v zaščitno cev v 
odvisnosti od specifične toplotne upornosti in temperature zemljišča. Tabela št. 9.1 (temperatura zemljišča 
20°C, faktor obremenitve 1, specifična toplotna upornost zemlje 1 km/W). Ker je kabel v cevi, je potrebno 
trajno dovoljeni tok znižati za faktor 0,85.  
Tako znaša f1  = 1 
 
f2  - korekcijski faktor za skupinske tokokroge, f2  - 1 (en sistem kabla v cevi) 
 
 f3  - korekcijski faktor za znižanje obremenitve kablov pri polaganju v cevi, f3 = 0,85 
 
Trajno dopustni tok za kablovod NYY-J 4x25 mm2 = Itr x f1 x f2 x f3 = 86 x 1 x 1 x 0,85 = 73,1 A 
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Kontrola presekov zaščitnih oz. ozemljitvenih vodnikov in vodnikov za izenačevanje potenciala je 

predvidena ustrezno standardu SIST HD 60364-5-54. 
 
Ustrezno SIST IEC 60364-4-43 izvedemo kontrolo zaščite pred preobremenitvami. 
Delovna karakteristika naprave, ki ščiti električni vod pred preobremenitvijo mora zadostiti dvema 
pogojema: 
 
Ib   <   In   <  Iz 
I2   <  1,45  x  Iz  
kjer pomeni: 
In (A) nazivni tok zaščitne naprave 
Iz (A) zdržni tok kabla, ki je določen po SIST HD 603 S1 
Ib (A) tok, za katerega je tokokrog predviden 
I2 (A) tok pregoretja zaščitne varovalke ali zaščitnega elementa v  
          določenem času. 
 
  I2 = In x K 
Faktor K: 
1,9  za taljive varovalke 6 in 10 A 
1,6  za taljive varovalke 16 A in več 
1,45  za instalacijske odklopnike 
 
 
Tok Ib določimo (za posameznega porabnika): 
 
                     Pn 
Ib = ------------------------------       za trifazne porabnike U = 400 V 

            3 x U x cos  
 
Za vodnike prereza večje od 10 mm2 kontroliramo še zdržnost na kratek stik (SIST IEC 60364-4-43) po 
enačbi: 
               

        Ia x  todk     Ia x 5 
S min =  --------------- = ----------------- 
                      k                   115 
 
k  115 za Cu vodnike s PVC izolacijo 
k  74 za Al vodnike s PVC izolacijo 
todk (sek) odklopni čas zaščitne naprave-trajanje kratkega stika 
Ia (A)  tok kratkega stika  
 
Padec napetosti: 
 
Kontrolo padca napetosti izračunamo po enačbi: 
 
            100 x P x l 
u % = ------------------      za trifazne porabnike U = 400 V 
    56 x S x U2  
 
kjer pomeni: 
 
P (W)   moč porabnika 
l (m)   dolžina kabla 
S (mm2)  presek kabla 
 
Kontrola vodnikov ustreza z ozirom na padce napetosti. Rezultati so razvidni iz tabele kontroliranih veličin. 
 

II/7. KABELSKA KANALIZACIJA ZA NN NAPAJANJE OBJEKTA 

 
Črpališče se priključi s kabelskim vodom v kabelski kanalizaciji. Nova kabelska kanalizacija bo zgrajena iz 
Stigmaflex cevi, Ø110 mm. 
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Na delih pod nevoznimi površinami, izkopljemo jarek 100x40 cm, izdelamo posteljico iz sejanega peska 
ter cev zasujemo z izkopanim materialom (zemljo), ki ga nabijamo v plasteh po 20 cm.  
Približno 30 cm nad cevjo položimo pocinkani valjanec Fe-Zn 25x4 mm in na globini približno 30 cm 
položimo opozorilni trak z napisom POZOR ELEKTROENERGETSKI KABEL.  
 
Na delih pod voznimi površinami izkopljemo jarek 100x40 cm izdelamo posteljico iz sejanega peska ter 
cev zasujemo z izkopanim materialom (zemljo), ki ga nabijamo v plasteh po 20 cm. Pod povoznimi 
površinami jarek na vrhu, v sloju 30 cm, zabetoniramo. Približno 30 cm nad cevjo položimo pocinkan 
valjanec Fe-Zn 25x4 mm in na globini približno 30 cm položimo opozorilni trak z napisom POZOR 
ELEKTROENERGETSKI KABEL. 
 
Vse spoje cevi se obbetonira v debelini 10cm. 
 
Pri lomih trase moramo paziti, da ne krivimo kabla preko meje dopustnega polmera krivljenja. 
R - dopustni polmer krivljenja (mm) 
D – zunanji premer kabla  (mm) 
 
Za kabel NYY-J 4x25 mm2  znaša: 
R25 = 12 x D = 12 x 27 mm = 32,4 mm 
 
Na trasi so predvideni prehodni kabelski jaški z litoželeznim pokrovom težke izvedbe in napisom 
ELEKTRIKA.  
 
 

II/8. KRIŽANJE IN PRIBLIŽEVANJE NN KABLOVODA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI 

 
Pri izvedbi NN kablovoda lahko naletimo na ostale komunalne naprave, zato so v nadaljevanju opisani 
ustrezni odmiki: 

Vodovod: 

- Približevanje: 

 Rmin = razmak med najbližjimi robovi inštalacij.  
 Rmin = 0,5 m za cevovode nižjega tlaka in za hišne priključke.  
 Rmin = 1,5 m za magistralne cevovode.  
 - 30 % v primeru, če sta obe inštalaciji zaščiteni s specialno mehansko zaščito. 

- Križanje: 

 d = svetli razmak 
 d = 0,5 m za magistralne cevovode.  
 d = 0,3 m za priključne cevovode. 
 (razmaka sta enaka tudi v primeru zaščitne cevi za kabel 
 

Kanalizacija: 

- Približevanje: 

 d = 1,5 m za kanale večje ali enake Ø60/90 cm. 
 d = 0,5 m za manjše kanalizacijske cevi ali hišne priključke. 

- Križanje: 

 h = globina od temena 
 d = 0,3m. 

h = 0,8m, kot mehanska zaščita se polagajo TPE cevi Ø 160 mm ali 200 mm v sloju 5cm suhega 
betona. 

 h < 0,8m, kot mehanska zaščita se polagajo Fe cevi Ø 150 mm v sloju 5cm suhega 

Plinovod: 

Polaganje elektroenergetskega kabla nad ali pod plinovodom ni dovoljeno, razen na mestu križanja. 

- Približevanje: 
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 Rmin = 1,5 m za magistralne plinovode p > 4 bar. 
 Rmin = 0,5 m za plinovode p = 4 bar in hišne priključke.  

- Križanje: 

 d = 0,5 m za magistralni plinovod. 
 d = 0,3 m za priključni plinovod. 
 (razmaka sta enaka tudi v primeru zaščitne cevi za kabel. 

Objekti (temelj): 

- Približevanje: 

 d = 0,6 m 

Telekomunikacijski vodi: 

- Približevanje: 

 d = 0,3 m 

- Križanje: 

 d = 0,3 m 
Križanje se izvede praviloma pod kotom 90°, nikoli pa ne manjšim od 45°. 
 

Električni kabli do 1kV: 

- Približevanje: 

 d = 0,07 m 

Drevesa: 

- Približevanje: 

 d = 2 m 
 
Ker se pri izgradnji kabelske kanalizacije uporabljajo PE cevi, ki imajo to lastnost, da jih lahko na daljši 
razdalji tudi ukrivimo, lahko na vseh mestih križanja in približevanja dosežemo zahtevano vertikalno 
razdaljo. 
 
Pred začetkom izvedbe zemeljskih del za izvedbo kabelske kanalizacije je potrebno zakoličiti traso 
tangiranih obstoječih komunalnih vodov. 
 

OPOMBI: 

Pri paralelnih potekih trase oziroma križanjih energetskega kablovoda z ostalimi komunalnimi vodi 

je treba dosledno upoštevati soglasja upravljavcev teh naprav. 
 

V primeru tujega izvajalca del, mora nadzor nad izvedbo del notranjega in zunanjega priključka z 

meritvami obvezno izvajati predstavnik Elektro Gorenjske.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA KONTROLIRANIH VELIČIN  
   

    IZ RAZDELILNIKA     PS-PMO 

TOKOKROG     R-KRM 

TIP NAPELJAVE     D 
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NAZIVNA NAPETOST Un V 400 

MOČ PORABNIKA P kW 17,8 

cos f     0,86 

NAZIVNI TOK PORABNIKA Ib A 29,87 

VRSTA KABLA     NYY-J 

PRESEK FAZNEGA VODNIKA Sf mm2 25 

PRESEK NEVTRALNEGA VODNIKA So mm2 25 

TRAJNI ZDRZNI TOK KABLA Iz A 73,1 

KOREK. FAKTOR OKOLNE TEMPERATURE     0,85 

KOREKCIJSKI FAKTOR POLAGANJA     1,00 

NAZIVNI TOK VAROVALKE In A 50 

TOK DELOVANJA ZAŠČITE I2 A 72,50 

Izx1,45     106,00 

DOLŽINA TOKOKROGA l m 15 

IMPEDANCA OMREŽJA Zo ohm 0,38 

IMPEDANCA OD R DO PORABNIKA Z1 ohm 0,03 

SKUPNA IMPEDANCA Z ohm 0,41 

TOK OKVARE Ia A 615 

ODKLOPNI ČAS t s 0,001 

PADEC NAPETOSTI OD R DO PORABNIKA u2 % 0,19 

KONTROLA PRESEKA Smin mm2 0,26 

Iz tabele vidimo, da velja: 
 

Ib<In VELJA 

Ib<In<1,45xIz    I2<Izx1,45 
 

In<1,45xIz VELJA 

kabli so pravilno izbrani 
 

I2<Izx1,45 VELJA 

 

 

 


