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Spllošni podatki:

1.1

NAAZIV PROJEKKTNE DOKUM
MENTACIJE

Idejna zasnnova - IDZ, Dookumentacija za razpis - DZR, Projekt za pridoobitev gradbeneega dovoljenja – PGD, Projekkt za izvedbo – PZI,
Projekt izveedenih del - PID
D

1.2

IM
ME OBJEKTA

RTP 110/220 kV Ajdovščinna – rekonstrukccija 20 kV stikališ
išča

1.3

IN
NVESTITOR

Elektro Prim
morska d.d. Erjaavčeva 22, 5000 Nova Gorica

1.4

PLLANSKA POS
STAVKA ZA OBJEKT

1399/8

1.5

PRROJEKTNO DOKUMENTAC
D
CIJO IZDELA

0. Vodilna mapa – zunanjii izvajalec
1. Načrt arrhitekture – zunaanji izvajalec
3. Načrt grradbenih konstruukcij in drugi grradbeni načrti – zunanji izvajalec
4. Načrt ellektričnih inštalaacij in električne opreme (stavbaa 20 kV stikališčča) – zunanji izvvajalec
4/1 Načrt eelektričnih inštallacij in električne opreme (prim
marna in sekunddarna oprema)- dobavitelj oprem
me
5. Načrt strtrojnih inštalacij in drugi načrti – zunanji izvajaleec
7. tehnološški načrti – zunaanji izvajalec
8: načrti izkkopov in osnovnne podgradnje – zunanji izvajale
lec
10. Elaborrati: Načrt ravnaanja z odpadki, geodetski načrtrt, varnostni naččrt, strokovna ocena
o
elektromaagnetnih sevanjj , strokovna occena
ocenjevanjja hrupa, varnoosti načrt, zasnova in izkaz požarrne varnost – zuunanji izvajalec

1.6

PRREDVIDENI ROK
R IZDELAVE PROJEKTN E DOKUMEN
NTACIJE

IDZ – za grradbeno urediteev prostorov in dela
d 110 kV stikkališča do septem
mbra leta 2017
PGD za graadbeno ureditevv prostorov in deela 110 kV stikaališča do decem
mbra leta 2017
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DZR + PZZI za gradbeno ureditev
u
prostoroov in dela 110 kkV stikališča s popisi - do marcca leta 2018
PID – do juunij kvartala 20119

1.7

PLLANIRANI ZAČETEK GRAD
DNJE OBJEKTTA

2. kvartal 22018

1.8

PLANIRANI ZAKLJUČEK
Z
GRADNJE
G
OBBJEKTA

2. kvartal 22019

2

Tehhnični podaatki

2.1

OBBSTOJEČE STANJE

RTP 110/220 kV Ajdovščinaa je bila zgrajena leta 1988. Naamenjena je disttribuciji električnne energije na ppodročju mest Ajdovščine
A
in Vippave
z okolico. V 20 kV stikališčče sta priključenna dva energetsska transformattorja 110/20 kV moči 20 MVA. Zračno izolirano stikališče 20 kV s
kovinskimii celicami je biloo v letu 2003 poosodobljeno z noovimi vakuumskkimi odklopniki. Sestavljeno je iiz 20 enozbiralččnimi, postavljennih v
dveh nizih. 20 kV niza sta povezana prekoo spojnih celic. SSistem lastne raabe se napaja preko enega trannsformatorja lasstne rabe 20/0,44 kV,
100 kVA. V rezervnem proostoru stikališčaa je bil leta 20113 vgrajen shunnt odklopnik. Priimarna in sekunndarna oprema 20 kV stikališčaa kot
tudi oprem
ma daljinskega vodenja, omarr meritev, omarr zaščite in voddenja 110 kV transformatorsk
t
kih polj je tehnnološko zastarella in
dotrajana.
Stikališče nne omogoča nadaljnje širitve zaa priklop novih 220 kV vodov, kaaterih gradnja see načrtuje v prihhodnjih leti, sekuundarna oprema pa
ne zagotavvlja več zanesljivve zaščite in voddenja vgrajenih nnaprav.

2.2

NAAMEN REKON
NSTRUKCIJE

Namen rekkonstrukcije je zamenjava
z
in poosodobitev dotrrajane energetskke opreme RTP
P Ajdovščina za zagotovitev izpolnjevanja zahteev iz
poglavja 2..3.
Novo 20 kkV stikališče se načrtuje v dveh nizih (2 sektoorja na niz), v prostoru
p
nadstrropja obstoječe stavbe 20 kV stikališča in novem
prizidku (PPriloga 1). Stikaališče se izvede skladno z enoppolno shemo (P
Prilogi 2). Načrrtuje se vgraditii zračno izoliranne celice širine 800
mm. Zaraddi pogostosti prekinitev dobavve električne ennergije, ki so vzzrok enopolni zemeljski
z
stiki v nadzemnem srednjenapetostn
s
nem
omrežju, se načrtuje izvessti resonančno ozemljitev
o
20 kVV nevtralne točkke energetskih trransformatorjev.
v. Za potrebe vggradnje Petersennove
dušilke, see ob obeh energgetskih transform
matorjih zgradi te
temelje za dušilkke.

2.3

KRRATKA ENERGETSKA UTEEMELJITEV A LI UTEMELJITEV IZGRADN
NJE

V skladu z energetskimi zahtevami in z dolgoročnim rrazvojem omrežžja (študija RED
DOS 2040 Razvvoj Elektrodistriibucijskega omrrežja
Elektra Prim
morska Spodnjaa Soška dolina, Goriško in Vipaavsko št. 2303/33, avgust 2016 ter NRO za obddobje od 2015 d0
d 2024 z dne julija
j
2014)) je ppotrebno obnovviti 20 kV stikališšče v razdelilni ttransformatorskki postaji RTP 11
10/20 kV Ajdovšščina, ki bo zagotovilo zanesljivvejše
in kvalitetnno osnovno napaajanje navedeneega področja teer v primeru izreednih obratovalnnih stanj rezervnno napajanje oddjemalcev elektrrične
energije naa območju. Z novo
n
sestavo 20
2 kV stikališča se bo zagotovvilo obratovalno fleksibilnost inn visoko razpoloožljivost postrojja. Z
vgradnjo PPetersenovih duššilk pa načrtujem
mo povečati kakkovost dobave električne
e
energije.

2.4

LO
OKACIJA OBJJEKTA

RTP 110/220 kV Ajdovščinna je locirana naa levi strani lokkalne ceste Ajdoovščina – Planinna, približno naa sredini med odcepom
o
za nasselje
Ustje in Doolenjami, na skkrajnem jugu, izvven mesta Ajdovvščina, k.o. 23993 Ustje na parccelni številki 15229/1, ki je last Elektro
E
Primorskke in
1529/2, kii je last ELES.

2.5
2.5.1

OBBSEG IZGRAD
DNJE
G
Gradbena dela

Gradbena ureditev v grobbem obsega izgrradnjo prizidka zza en niz novegga 20 kV stikališšča, obnovo staavbe RTP, izgraadnjo nove kabeelske
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kanalizacijee in izgradnjo dvveh temeljev za Petersenove duušilke v 110 kV stikališču. Stikališče 20 kV se vvgradi v nadstroopje novega prizzidka
(stikališče A in B) in obstoj
oječi rezervni proostor za stikališčče (stikališče C in D), kjer se zaa ta namen izvedde nova AB ploššča.

2.5.1.1
-

2.5.1.2
-

2.5.1.3
-

2.5.1.4
-

2.5.1.5
-

2.5.1.6
-

2.5.1.7
-

2.5.1.8
-

2.5.1.9

Pripravljalnaa dela
S
Skladno z načrtoom ureditve graadbišča se uredi
di gradbišče in ogradi 110 kV stiikališče

Rušitvena deela
V rezervnem proostoru stavbe RTP se poruši obbstoječo AB plošščo.
PPoruši se nadsttrešek pred vhoddom in del preddelnih sten, kjer bo novi vhod.
PPoruši se kabelsski jašek na sevverni strani stavbbe RTP, kjer kabbli vstopajo v staavbo RTP.

Zemeljska dela
IIzkop za prestavvitev kabelskih kanalizacij
k
na meestu novih izkoppov.
IIzkop temeljev novega
n
prizidka za 20 kV stikališšče A in B .
IIzkop temeljev za
z nosilne AB podkonstrukcije
p
e v rezervnem kabelskem
k
prosstoru, za namenn izgradnje novve AB plošče 200 kV
sstikališča.
IIzkop dveh tem
meljev za Peterrsenove dušilkee v 110 kV sttikališču, ustreznih kabelskih kkanalizacij in požarne
p
stene med
m
ppripadajočim temeljem TR in teemeljem za Peteersenovo dušilkoo.
IIzkop meteornihh kanalizacij medd temelji Peterssenovih dušilk, oljnih
o
jam energetskih TR in izkoop za separator odpadnih olj
Vkopi vseh potrrebnih kanalizaciij.
Vgradnja separaatorja odpadnih olj.

Armiranobettonska dela
Vseh pripadajoččih temeljev(priizidek, jaški, Peetersenove dušiilke, separator olj…) in nosilnnih AB konstrukkcij (vertikalne vezi,
sstebri,…)
N
Nosilnih AB ploošč v novih 20 kV stikališčih (nnov prizidek in rezervni prostor za stikališče v nadstropju) v katerih se izvedejo
uustrezni preboji za energetske kable
k
in sekunda
darne povezave

Zidarska dela
PPozidava predellne stene med obstoječim
o
kabeelskim prostorom
m in rezervnim kabelskim
k
prosttorom
PPozidava 2 etažn
žnega prizidka zaa novo 20 kV stiikališče
PPozidava predellnih sten in uredditve vhoda
PPozidava stene v prostoru transsformatorjev LR

Fasada
IIzvedba fasade na novem priziddku in obnova oobstoječe fasadee na celotnem objektu

Streha
IIzvedba kritine na
n novem priziddku v smislu obsstoječe, upoštevvati faktor močnee burje.

Zaključna in druga dela
Izvedba notranjjih ometov v novem prizidku, prrostoru stikališčča C in D in vsehh novo pozidanih
ih stenah
PPleskanje celotnne stavbe RTP
ZZamenjava stavb
vbnega pohištva v celoti, s pouddarkom na ustreeznih odprtinah montažnih
m
vrat iin smerjo odpiraanja
ZZamenjava in vggradnja novih prrotipožarnih vratt, skladno s požžarno študijo in požarnimi
p
sektoorji
U
Ureditev trase vodovodnega
v
doovoda, toplotna izolacija cevi in jaškov
IIzvedba vseh tlaakarskih del z usstreznimi končniimi sloji, posebnno pozornost see nameni izvedbi
bi v obeh prostorrih stikališč 20 kV
k

Požarna varnnost

Poleg že naštetih požarnihh ukrepov v prejjšnjih poglavjih sse izvedejo še naslednje
n
postavvke:
-

S
Skladno s zasnoovo požarne varrnosti se uredi ssistem aktivne poožarne zaščite - javljanje,
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O
Objekt se po pootrebi, dodatno, ustrezno oprem
mi z gasilnimi sreedstvi,

EElektroinštalaacije
Izvedba elekktroinštalacij

Vse nove eelektroinštalacijsske trase se izveede podometno.. Potrebna dela za izvedbo:
-

2.5.2.2
-

2.5.3
-

2.5.4
2.5.4.1
-

2.5.4.2
-

2.5.4.3

V celotni stavbi RTP se po potreebi zamenja eleektroinštalacija raazsvetljave in moči.
m
V prizidku se poodometno izvedee elektroinštalaccija na novo.
IIzdelajo se trasse in elektroinšttalacijski dovoddi za vse novo vgrajene napraave (klimatske nnaprave, ogrevaanje, video naddzor,
aalarmni sistem, kontrola vstopaa, prezračevanjee.
Vgradi se sistem
m alarmiranja, viideo nadzora in kontrole vstopaa v objekt.
Vgradi se nova zasilna
z
razsvetljjava objekta.

Strelovodna zaščita, ozemljitve in EMC
ZZa objekt je potrrebno skladno z elaboratom, izzvesti ustrezno strelovodno
s
zašččito objekta, po ppotrebi se montira dodatne lovvilce,
oodvode in navezzave na obstoječe ozemljitvenee obroče.
PPo potrebi se na
n podlagi merittev in elaborata ureditve, uredi ozemljitveni sisstem stavbe 20 kV stikališča z možnostjo
m
kasnnejše
nnavezave na novo 110 kV stikallišče.
iizvede se vse ukkrepe proti EMC
C vplivom in vsee navezave za kasnejše
k
povezave naprav 20 kVV stikališča, kom
mandnega prosttora,
TR omaric na traansformatorjih in
i drugih napravvah.
IIzvede se vse gaalvanske povezaave naprav in koovinskih delov.

S
Strojne inštallacije
ZZamenja se klim
matske naprave z novimi, z možn
žnostjo hlajenja in
i gretja.
G
Gretje stikališč se
s izvede s sevaalnimi grelci.
V akumulatorskkem prostoru see izvede ustreznno, naravno preezračevanje, ki zagotavlja vgraadnjo elektroinšštalacij in klimattskih
nnaprav v ne-ex izvedbi.

EElektromontaažna dela
Primarna oprema
vvgradnja 20 kVV stikališča v obaa za to pripravlje
jena prostora 200 kV stikališč in izvedba celotneega sekundarneega ožičenja na vse
ppripadajoče napprave,
vvgradnja in prikl
klop Petersenovee dušilke na eneergetski transforrmator,
IIzvedba energettskih povezav izvodov, TR lastnee rabe in energetskih TR
M
Montaža uporovv 150A/80ohm na
n temelje Peteersenovih dušilk in Izvedba enerrgetske povezavve TR -> upor
ppovezava novegga stikališča na nove Cu ozeml
mljitve in izvedbaa povezave z ob
bstoječim ozemljljitvenim sistem
mom skladno z EMC
E
zzahtevami,

Lastna raba
Vgradnja dodatnnega TR lastne rabe
r v drugi TR prostor, izvedba sekundarne povezave na razddelilnik LR
šširitev obstoječiih razdelilnikov lastne
l
rabe z vgr
gradnjo dodatnegga 110 V DC razzdelilnika
N
NN priklop noveega 20 kV stikaliišča, omar +RVV1 in +RV2 in nove
n omare meritev +QV1

Naprave daljjinskega vodennja

Koncept ddaljinskega vodeenja mora sledditi zadnjim vgraajenim sistemoom na Elektro Primorska.
P
Omoogočati mora distribuiran
d
koncept
priklopa seekundarnih napprav z optičnim
mi povezavami, zzagotavljati stanndardizirano redundantnost saamega sistema in možnost šiiritve
sistema za potrebe novegaa 110 kV stikališšča, ki se bo zgrradilo v prihodnnjih letih.
-

vvgradnja nove omare
o
daljinskegga vodenja v koomandni prostorr, parametriranjee in priklop vsehh pripadajočih naprav
n
nanjo,
pparametriranje IKT naprav za potrebe
p
vgradnjee novega daljinsskega vodenja,
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Krmiljenje inn zaščita TR poolj

-

vvgradnja novih omar
o
sekundarnne opreme za voodenje in zaščitoo transformatorskih polj,
ppriključitev transsformatorskih ceelic na nove om
mare vodenja in zaščite
z
transform
matorskih polj,
ppriključitev novih
ih kompenzacijskih vodnikov meed omaro in om
marico na posam
meznem TR
iizvedba potrebnnih povezav z ELLES-ovimi napraavami 110 kV sttikališča,
nnaprave v obeh omarah morajoo omogočati preehod in navezavvo (tokovni vhod
di 5 A -> 1 A) nna novo 110 kVV stikališče, ki see bo
zzgradilo v naslednjih letih

2.5.4.5

Meritve elekktrične energijee

-

vvgradnja in prikl
ključitev novih om
mar meritev elekktrične energije.
vvgradnja in prikl
ključitev števcev električne energgije v izvodne 20
2 kV celice.
ppovezava novegga stikališča s sistemom merjrjenja meritev električne
e
energ
gije in s sistem
mom merjenja kakovosti
k
elektrrične
eenergije.
zzagotovitev prennosa obratovalnni meritev toka izz 20 kV izvodnihh celicah (merilnno jedro) v SCADDA sistem.

-

2.5.5

EEtapnost graddnje

Rekonstrukkcija 20 kV stikkališča, ki je prredmet te projeektne naloge, mora
m
slediti fazzam gradnje, kii so nujno potrrebne za nemoteno
obratovanjje celotne RTP. Nobena od fazz gradnje ne sm
me predstavljati nevarnosti izpada energetskih naprav in s tem
m dobave elektrrične
energije. O
Obstoječe 20 kVV stikališče in priipadajoče napraave, morajo deloovati vse do usp
pešnega zagonaa novih naprav.
Gradnja boo potekala v nasslednjih okvirnih etapah:
-

2.6

PPrestavitev KB kanalizacije
k
IIzgradnja prizidkka novega stikallišča in celotna oobnove stavbe RTP
R
Vgradnja novih omar sekundarnne in druge opre
reme
Vgradnja in zagoon novih stikališšč
D
Demontaža starrega stikališča inn ureditev v rezeervni prostor
IIzklop TR 1 in izzgradnja temeljaa 1 za Petersenoovo dušilko
PPriklop TR 1
IIzklop TR 2 in izzgradnja temeljaa 2 za Petersenoovo dušilko
PPriklop TR 2 in ureditev
u
okolicee stavbe RTP in stikališča 110 kV
k

ELLEKTRIČNI PA
ARAMETRI OBJEKTA

Električni pparametri srednjjenapetostnega stikališča:
Un = 20 kkV AC / 0,4kV AC
C / 230 V AC / 110 V DC; Ik = 20 kA
In= 1250 A / 5A
f = 50 Hz

2.7

TEEHNIČNI POG
GOJI ZA PROJJEKTIRANJE

Skladnost s tehničnimi preedpisi, normativvi, standardi, tipiizacijo, smerniccami.

3

Possebne zahteeve

Pri projektiiranju je potrebnno upoštevati, da
d obstoječe napprave v RTP Ajddovščina obratujjejo nemoteno v času gradnje.
Vse mape in načrti morajoo biti oštevilčenii in označeni po predhodno doggovorjeni sistem
matiki.

3.1

ID
DEJNA ZASNO
OVA

Idejno zasnnovo (IDZ), kateere namen je prridobitev projekktnih pogojev ozziroma soglasij za
z priključitev pr
pristojnih soglasodajalcev, se izzdela
na podlagii izbrane variantee. Ta mora smisselno povzematiti poglavje 2.5 izz projektne nalog
ge (razen 2.5.4)
4).
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P
GRADBENEGA
G
A DOVOLJEN
NJA
PRROJEKT ZA PRIDOBITEV

3.2

PGD mora vsebovati vse sestavite
s
s katerrimi se dokazujee tehnična in proostorska skladnoost z vso izdelanno dokumentacijijo, soglasji, mnnenji,
dovoljenji, elaborati. PGD mora biti izdelaan skladno z zako
konodajo, ki veljaa na področju graditve
g
tovrstnihh objektov. V skklopu dokumentaacije
se izdelajoo tudi vsi potrebbni elaborati zaa pridobitev graadbenega dovoljljenja in s katerrimi bo zagotovvljeno izpolnjevaanje in dokazovvanje
bistvenih zzahtev iz Zakona o graditvi objekktov, ki so podlaaga za pridobiteev gradbenega dovoljenja.
d
PGD naj vssebuje sestavinee, skladno s Praavilnikom o projeektni dokumentaaciji in naj smiseelno povzema vvsebino projektnne naloge.

3.3

PRROJEKTI ZA IZVEDBO

vsebina iz pprojektne nalogge, mora biti smiselno zajeta v nnaslednjih načrtiih:
-

-

-

0: vodilna mapa,
1: načrti arrhitekture,
3: načrti grradbenih konstrrukcij in drugi grradbeni načrti,
− 3/1: stavbaa RTP s pripadajjočo KB kanalizaacijo
− 3/2: temeljji dušilk s pripaddajočo KB kanallizacijo
4: načrti ellektričnih inštalaacij in električnee opreme,
− 4/1: elektroomontažna delaa
− 4/2: načrt sekundarnih
s
po vezav
− 4/3: načrt električnih
e
inštaalacij razsvetljavee in male moči
5: načrti sttrojnih inštalacij in strojne oprem
me,
7: tehnološški načrti,
8: načrti izk
zkopov in osnovnne podgradnje.
− 8/1: stavbaa RTP s pripadajjočo KB kanalizaacijo
− 8/2: temeljji dušilk s pripaddajočo KB kanallizacijo

PZI mora vvsebovati vse seestavine skladnoo s Pravilnikom o projektni dokuumentaciji. PZI mora
m minimalnoo obsegati:
-

-

Vodilno mapo.
PPosamezni načrrti naj vsebujejo:
o tehniččno poročilo poosameznega naačrta mora vsebovati popis deejanskega in noovega stanja, zahteve
z
za lastnnosti
gradbbenih materialovv, opise mest inn načine vgradnjje, popise količinn materiala, dell in opreme,
o risbe,, sheme in detajjle,
o zbirnee risbe vseh inštalacij ter oprem
me,
o shem
me tehnoloških sistemov,
o risbe in detajle tehnoologije gradnje,
o risbe in navodila za vgradnjo
v
konstruukcij in opreme,
o shem
me in prikazi faznnosti gradnje,
o delavvniške in druge tovarniške
t
načrtte,
o drugee potrebne risbee in prikaze.
nnačrti gradbenihh konstrukcij in drugi gradbeni nnačrti naj vsebuujejo še:
o risbe (de)montaže grradbenih elemenntov in sklopov,,
o risbe izkopov in temeeljev,
o risbe dilatacij in ležiššč,
o opažnne risbe,
o armatturne risbe,
o risbe prebojev in preehodov v konstruukcijah,
o risbe notranje in zunaanje ureditve obbjekta,
o detajllne risbe vodov in napeljav s kririžanji in priključevanji, vključno z navezavami nna ozemljitve,
o risbe in opis ureditvee gradbišča morra vsebovati varrnosti načrt,

PROJEKKTNA NALOG
GA ZA
PROJEKKTNO DOKUMENTACIJO

-

3.4

velja od:

izddaja:

20
0.5.2014

4

stran:

7 od 8

Oznaka EP:

O.N0144.2

nnačrti električnihh inštalacij in eleektrične opremee:
 načrti elekttromontažnih deel zajemajo
o tlorisee stikališča, ennopolne sheme,, sheme delovvanja in način povezovanja
p
zaa vgradnjo 20 kV stikališč in vse
pripaddajoče primarnee opreme
o vgraddnjo celotne sekkundarne oprem
me, omar zaščiite in vodenja energetskih
e
TR, omar meritev, omare daljinskkega
vodennja in vseh pripaadajočih navezaav ter dodatnih naprav
n
lastne rabe,
 načrti sekuundarnih povezaav
o shem
me krmiljenja, siggnalizacije, relejjne zaščite in meeritev s kabelskiimi priključki za vsako celico 200 kV stikališča.
o omarr zaščite in vodenja energetskih TR,
o omarr meritev,
o omarre daljinskega voodenja in vseh ppripadajočih navvezav
o dodattnih naprav lastnne rabe,
 načrt elekttričnih inštalacij razsvetljave in male
m moči moraa zajemati
o elektrroinštalacije za razsvetljavo
r
in m
malo moč,
o sistem
m zasilne razsveetljave
o sistem
m alarmiranja, video
v
nadzora inn kontrole vstopaa v objekt
o sistem
m ozemljitev in strelovodno
s
zašščito ter načrt izeenačitve potenciiala in ukrepov EEMS,
o sistem
m kabelske kanaalizacije in kinet,,
 načrti strojjnih inštalacij in strojne opremee morajo zajemaati
o sistem
m za ogrevanje, prezračevanje iin klimatizacijo,
o sistem
m aktivne požarnne zaščite in požžarnega javljanjja

DO
OKUMENTAC
CIJA ZA RAZP
PIS

DZR naj boo smiselno razddeljen na več sm
miselno zaključennih map, pogoj za izdelavo DZR
R je potrjen PZI s strani naročniika. Predvidomaa naj
struktura zaajema naslednjee:
-

iizvedbo pripravlljalnih, rušitveniih del z odvozom
m ruševin in zem
meljskih del,
iizvedbo vseh pootrebnih zemeljsskih del,
ddobavo in vgraddnjo materialov za gradbeno ure
reditev
ddobavo in vgraddnjo materialov zaključnih del inn stavbnega pohhištva
ssanacijo fasade objekta,
m
manjša sanacijsska dela
ddobavo in monttažo razsvetljavee in male moči,
ddobavo in monttažo ozemljitvenega sistema in sstrelovodne zašščite,
ddobavo in monttažo sistema za ogrevanje in klim
matizacijo,
ddobavo in monttažo sistema požžarnega javljanjaa,
ddobavo in monttažo sistema varrovanja objekta.
ddobavo in monttažo opreme 20 kV stikališča skkupaj s sekundarrno opremo,
ddobavo in monttažo omar vodennja in zaščite ennergetskih TR, omare vodenja inn omare meritevv
iizvedbo meritevv električnih inšttalacij in ozemljititvenih povezav

Vsebina DZZR mora zajemaati:
-

3.5

splošne razpisnne pogoje, ki jih zagotovi naročn
čnik in
ttehnične pogojee za dobavo in izzvedbo del, poddrobnejše popise vseh del in materiala ter popiise del s količinaami

PRROJEKT IZVEDENIH DEL

Mora vsebbovati vsa dejannsko izvedena dela in opravlje
jene spremembbe projekta za izvedbo.
i
Vsebo vati mora sestaavine s katerim
mi se
dokazuje nj
njegova tehničnaa in prostorska pravilnost
p
ter skkladnost z že izddelano dokumenntacijo in dejansskim izvedenim stanjem Členiteev in
razdelitev nnačrtov naj sleddi PZI iz poglavjaa 3.3.
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OSSTALA POTREBNA DOKUMENTACIJA

3.6

Vso ostalo potrebno dokuumentacijo in elaaborate je potreebno izdelati sklaadno z veljavno zakonodajo in v obsegu, ki se zahteva za tovrrstne
objekte. Izddela se:
vvarnostni načrt. (koordinacija s koordinatorjem
m iz varnosti in zdravja pri delu v fazi projektirannja).
šštudija požarne varnosti
eelaborat strelovoodne zaščite in ozemljitev
ggeološko poroččilo o pogojih tem
meljenja
ggeodetski načrt
sstrokovno ocenoo o vplivih na okkolje v skladu z uredbo o EMS v naravnem in življenjskem
ž
okoolju
sstrokovno ocenoo hrupa,
pprojektno dokum
mentacijo o obstoječih napravahh in stavbi (zagootovi naročnik)
ddruge zakonskoo določene elaboorate

-

3.7

TTIPIZACIJA

Skladnost z enopolno shem
mo 20 kV.

3.8

VVNOS V BTP IN GIS V FA
AZI PROJEKTTIRANJA

Vse potrebbne podatke vneesti v BTP in GIS
S za fazo projekttiranja.
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Dattum izdelavve, podpis izdelovalc a /in sodelavcev/ pri izdelavi pprojektne naaloge, podpis
o strinjanjuu s projektnno nalogo
voddij / služb, oddelkov/
o

Projektno nnalogo izdelal:

Datum izdelave projektne nalogge:

Uroš Černiigoj

Nova Gorica, Ap
pril 26, 2017

S projektnoo nalogo se strin
injajo:
Andrej Fortrtunat, univ. dipll. inž. el.
Tomislav KKogoj, univ. dipl.. inž. el.
mag . Denis Ferjančič, uniiv. dipl. inž. el.
Klavdij čukk, univ. dipl. inž. el.
Benjamin TTurnšek, univ. dipl.
d inž. el.
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Poddpis direktoorjev sektorjev

Radko Carlrli, univ. dipl. inžž. el.
mag. Tomaaž Slokar, univ. dipl. inž. el
Priloge
Priloga št. 1: Tloris ureditvve stavbe RTP izz IDZ številka 133973 RTP Ajdovvščina 20 kV stikkališče
Priloga št. 2: Enopolna shema 20 kV stikaališča

