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ELEKTRO MARIBOR d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.!. RS, 
št. 17/14, 81/15), Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju 
varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (ULI. RS, št. 101/10), Sistemskih obratovalnih navodil za 
distribucijsko omrežje električne energije - SONDO (ULI. RS, št. 41/11) in 49.b ter 50.a člena Zakona o graditvi 
objektov (ULI. RS, št. 102/04, 126/07, 108/09, 57112, 101/13, 110/13 in 19/15) ter na podlagi vloge z dne 31. 5. 
2018 izdaja 

PROJEKTNE POGOJE št 1126498 (4001-806/2018-2) 

I. UVODNE UGOTOVITVE 

Dokumentacija: IDZ, O - VODILNA MAPA, (NOVA GRADNJA), št. 6V-17257, MARIBOR, APRIL 2018 
Izdelovalec projekta: INSTITUT ZA EKOLOŠKI INŽENIRING D O.O., LJUBLJANSKA ULICA 9,2000 MARIBOR 
Investitor: OBCINA HOCE - SLIVNICA, POHORSKA CESTA 15, 2311 HOČE 
Objekt: ČRPALIŠČE ČRETA 

Katastrska občina Parcelne številke 

704-ČRETA 335/1, 207/3,20711, *67 

II. POTEK OBSTOJEČEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA 

Na obravnavanem območju potekajo naslednji elektroenergetski vodi in objekti v lasti Elektro Maribor d.d.: 

• SN 20 kV daljnovod CRETA ( d-574 OE Slovenska Bistrica) in 

• NN kabelsko in prostozračno omrežje napajano iz TP 20/04 ČRETA 1 (T-531), ki je v lasti Elektro Maribor 
d.d. 

e � EJ ,. Elektro Maribor d.d. fI:! vpisana II sadni register Okrožnega sodi� II Manboru, II vložku št 1100847100 

�I� ��::. ,. Ustanovitveni kapital: 139.773.510.27 EUR ,. Malična �Ievilka: 5231698000,.. 10 za DDV: 5146419853 

",�:mA ... . _ 



m ELEKTRO ITIARIBOR 
podjetje za distribucijo 
električne energije. d.d. 

1. V projektno dokumentacijo PGD je potrebno vrisati obstoječe elektroenergetske vode in naprave. Potek Irase 
naših vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem načrtu oz. si jih je potrebno pridobiti na 
elektrodistribucijskem podjetju ELEKTRO MARIBOR d.d. 

2. Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo naših vodov in 
naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav. 

3. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit) je potrebno 
projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij in veljavnimi 
tehničnimi predpisi in standardi ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora 
biti projektno obdelana v posebni mapi. Najmanj 7 dni pred pričetkom del je potrebno zagotoviti zakoličbo 
kablovodov in nadzor nad izvedbo del s strani upravljavca elektroenergetskega omrežja. Investitor nosi 
odgovornost za časovno usklajenost izvedbe vseh potrebnih del. V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na 
elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati z izkopi in poklicati lastnika elektroenergetskih 
naprav. Lastnik elektroenergetskih naprav ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala na 
obstoječih elektroenergetskih napravah zaradi gradnje obravnavanega objekta. Pri delih v bližini 
elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati: Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. 1. RS št. 56/99, 
64/01),Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. 1. RS št. 29/92),Pravilnik o varnosti in 
zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. 1. RS št. 101/04). 

III. TEHNiČNI POGOJI GLEDE PRIBLIŽEVANJA OBJEKTA OBSTOJEČEMU DISTRIBUCIJSKEMU 
SISTEMU IN NAPRAVAM 

Gradnja objektov v območju varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja je možna ob upoštevanju 
naslednjih pogojev: 

1. Križanja in približevanja predvidenih objektov z obstoječim elektroenergetskim omrežjem je potrebno 
projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji in pridobiti soglasje k projektu. K enotni vlogi za 
soglasje k projektu je potrebno poleg ostale projektne dokumentacije priložit načrt električnih inštalacij in 
električne opreme, ki mora vsebovati najmanj: 

risbo situacije obstoječega stanja z geodetsko posnetimi točkami višin obst. Terena in točkami 
oporišč nadzemnih EE vodov (priporočeno je, da so v sklopu geodetskih meritev geodetsko posnete 
točke vpetij najbližjega vodnika in poves v sredini razpetine); 
risbo situacije predvidenega stanja z vrisanimi zakoličbenimi točkami predvidenih objektov (iz 
vodilne mape projektne dokumentacije) in kotiranimi horizontalnimi odmiki; 
prečni in vzdolžni profil predvidenega stanja v območju križanja (pri SN DV najmanj ena razpetina) z 
kotiranimi odmiki; 
tehnično poročilo iz katerega so razvidni najmanj: opis obstoječega stanja, opis stanja v času 
gradnje, opis predvidenega stanja, povzetek izvedbe križanj iz predpisov, kontrola križanja z 
analitičnim prikazom izračuna, prikaz izpolnjevanja predpisanih izvedb križanja; 
dokazilo, da vrednosti elektromagnetnega sevanja ne presegajo mejnih vrednosti določenih s 
predpisi, ki urejajo varstvo pred elektomagnetnim sevanjem v naravnem in življenjskem okolju 

2. Na mestih križanj in približevanj predmetnega območja z elektroenergetskimi vodi in napravami bo 
potrebno pri izdelavi projektne dokumentacije upoštevati: 

SIST EN 50423-1: Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV in vključno do 45 kV 
1. del: Splošne zahteve - Skupna določila; SIST EN 50423-3-21: Nadzemni električni vodi za 
izmenične napetosti nad 1 kV in do vključno 45 kV - 3-21. del: Nacionalno normativna določila 
(NNA) za državo Slovenijo, 
Pravilnik o tehničnih normativih za gradnjo nadzemnih elektroenergetskih vodov, (Ur.l.SFRJ 
št.51 173 - za nizkonapetostne vode), 

,. Elektro Maribor d.d. JB vpisana IJ sodm register Okrožnega sodišča IJ Manboru, IJ vložku št 1100847100 

,. Ustanovitveni kapital: 139,773,510 27 eUR" Matična številka: 5231698000" ID za DDV: 5146419853 



m ELEKTRO mARIBOR 
podjetje za distribucijo 
električne energije, d.d. 

Pravilnik o tehničnih normativih za elektroenergetske postroje nazivne napetosti nad 1000 V 
(Ur.I.SFRJ št. 4/74), 
Tipizacijo elektroenergetskih kablovodov za napetost 1 kV, 10 kV in 20 kV (Tipizacija DES, januar 
1981 ). 
Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenskem okolju (Ur. 1. RS št. 70/96); 

3. Upoštevanje zgoraj navedenih predpisov, standardov in tipizacije med drugimi pomeni, da je potrebno: 

Medsebojne razdalje (razmak se meri med najbližjimi zunanjimi robovi inštalacij) na mestih približevanj 
oziroma križanj elektroenergetskih kablov ter ozemljil z vodovodno cevjo so: 

minimalni vodoravni razmak, pri paralellnem polaganju kanalizacijske cevi poleg elektroenergetski 
kabel mora biti najmanj 0,5 m, 
polaganje kablov skozi, nad ali ob vodovodnih ventilskih komorah ali hidrantih ni dovoljeno. V tem 
primeru mora biti minimalna razdalja 1,5 m, 
navpični svetli razmak med kablom in cevjo pri križanju, mora biti najmanj 0,5 m oziroma 0,3 m v 
primeru priključnega cevovoda, 
v primeru, da minimalnih razmakov pri paralelnem polaganju kanalizacijske cevi poleg 
elektroenergetskega kabla ne bo mogoče doseči, bo potrebno kable zaščititi s polaganjem v 
kabelsko kanalizacijo, 
v primeru, da minimalnih razmakov pri križanju kanalizacijske cevi s kablom ne bo mogoče doseči, 
bo potrebno kable mehansko zaščititi s cevjo, ki mora segati vsaj 3 m na vsako stran križanja, 
postavitev čistilnih in prezračevalnih jaškov, nad kablovode in ozemljila ter poleg njih, na manjšo 
oddaljenost kot je predpisana, ni dovoljena, 
pri izkopu jarka za polaganje kanalizacijske cevi, globljega od paralel no položenega energetskega 
kabla, je potrebno na predpisan način zavarovati posedanje zemlje pod energetskim kablovodom, 

4. Na območju, po katerem potekajo elektroenergetski vodi (nadzemni, podzemni) ni mogoče 
graditi novih objektov. V primeru da gornjih zahtev ne bo možno izvesti, bo potrebno vode 
prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno: 

za predvideno gradnjo objektov pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo; 
za morebitno rekonstrukcijo obstoječih EE vodov pridobiti ustrezno projektno in upravno 
dokumentacijo ter pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bo potekala trasa novih 
elektroenergetskih vodov; 
pri križanj ih in približevanjih zagotoviti minimalne varnostne odmike ter ustrezno stopnjo električne 
in mehanske izolacije; 

IV. POGOJI ZA PRIKLJUČiTEV OBJEKTA NA DISTRIBUCIJSKI SISTEM 

Odjem 
- Predvidena priključna moč: 14 kW 

- Nazivna napetost na prevzemno-predajnem mestu: 400 V 

- Priključno mesto: Priključek se izvede iz obstoječega nizkonapetostnega omrežja, iz najbližjega 
razpoložljivega oporišča NNOP014, do predvidene prostostoječe priključno merilne omarice. 
(razvidno iz grafične priloge) 

- Transformatorska postaja T-531 ČRETA 1 se napaja z električno energijo iz razdeliine transformatorske postaje 
RTP-16 RAČE 110/20 KV, SN izvod J 13 DV 20 KV MARIBOR. Kratkostična moč na zbiralkah 20 kV znaša 
201,7 MVA, velikost toka enopolnega zemeljskega kratkega stika pa je 170 A. V primeru, da nastane okvara 
na 20 kV distribucijskem sistemu, deluje naprava za avtomatski ponovni vklop s časovno zakasnitvijo 0,3 s 
(prva stopnja) in 30 s (druga stopnja). 

-Distribucijski sistem v točki priključitve omogoča TN sistem zaščite. 
- Predvideno leto priključitve: 2018 

> Elektro Maribor d.d. Je vpisana v sodni register Okroinega sodišča II Manboru, v vložku št. 1f00847fOO 

> Ustanovitveni kapital: 139,773.51027 EUR > Matična številka: 5231698000 > ID za DDV; 5146419853 
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PO izdaji gradbenega dovoljenja in pred začetkom izgradnje priključka je potrebno na osnovi 147. člena 
Energetskega zakona (Ur.I. RS, št. 17/14, 81/15) pridobiti soglasje za priključitev. 

V. OSTALI POGOJI 

1. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit in 
novogradnje), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami 
distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. 
Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi. 
V kolikor naštetih pogojev ne bo mogoče izpolnjevati je potrebno elektroenergetske vode prestaviti oz. jih 
rekonstruirati. 

2. Priporočamo, da v izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije, investitor že pred 
začetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture, kar pomeni, da 
morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da 
ima ELEKTRO MARIBOR d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene 
infrastrukture v zemljiško knjigo. 

3. PO izdaji gradbenega dovoljenja in pred začetkom izgradnje priključka je potrebno na osnovi 147. člena 
Energetskega zakona (Ur.I. RS, št. 17/14) pridobiti soglasje za priključitev. 

4. Investitorja bremenijo stroški morebitnih prestavitev obstoječih elektroenergetskih vodov, ki so last Elektro 
Maribor d.d., ter vsi stroški, zaradi neupoštevanja navodil iz teh pogojev. 

5. Za vse elektroenergetske vode in objekte, ki so predmet teh projektnih pogojev in bodo last Elektro 
Maribor d.d., mora investitor pri Elektro Maribor d.d. pridobiti ustrezno upravno in projektno 
dokumentacijo. Investitor nosi odgovornost za časovno usklajenost izvedbe vseh potrebnih del. 

6. Izvedba del na elektroenergetskih vodih, ki so last Elektro Maribor d.d., ne more biti predmet javnega razpisa. 
Omenjena dela mora investitor naročiti pri Elektro Maribor d.d .. 

Slovenska Bistrica, 1. 6. 2018 
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- INSTITUT ZA EKOLOSKI INŽENIRING 0.0.0., LJUBLJANSKA ULICA 9,2000 MARIBOR 
- Arhiv 

Priloge: 
- Grafični prikaz obstoječih in predvidenih elektroenergetskih vodov in naprav 

> Elektro Maribor d.d. Je vpisana" sodni register Okrožnega soclišCa � M<lriboru, v vložku št 1100847/00 

> Ustanovitveni kapital: 139,773,51027 eUR:> Matična stevilka: 5231698000:> 10 za DDV; 5146419853 
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