
 

 

PRILOGA II: Konstrukcijske zahteve za priključke 
 
Visoko in srednjenapetostni zunanji priključek morata biti izvedena kot kabelski 
priključek, posebno v urbanih naseljih  in sicer kot: 
 
- kabelski zunanji priključek, ki obsega kabelski vod od omrežja do kabelske glave 

v uporabnikovem elektroenergetskem objektu, vključno s kabelsko glavo; 
- kabelski zunanji priključek v zazankanem omrežju z možnostjo dvostranskega 

napajanja, ki obsega kabelski vod od omrežja do kabelskih glav v uporabnikovem 
elektroenergetskem omrežju, vključno s kabelskima glavama. 

 
Če ni možnosti za izvedbo kabelskega priključka, se mora visoko in srednenapetostni 
zunanji priključek izvesti kot nadzemni zunanji priključek, ki obsega nadzemni vod do 
elementov na uporabnikovem elektroenergetskem objektu, vključno z izolatorji.  
 
Srednjenapetostni zunanji priključek se lahko izvede tudi kot skupinski zunanji 
priključek, ki napaja dve ali več transformatorskih postaj ali eno transformatorsko 
postajo, ki napaja dva ali več odjemalcev. Upravljalec omrežja odloča, v katerih 
primerih se lahko srednjenapetostni zunanji priključek izvede kot skupinski priključek. 
 
V sestav zunanjega priključka spadajo tudi pragovni ločilnik in pragovni odklopni 
ločilnik, prenapetostni odvodniki, zaščitne naprave in ozemljitveni sistem, naprave za 
omejevanje toka odcepov, prenapetostni odvodniki in ozemljitve. 
 
Nizkonapetostni zunanji priključek se praviloma izvede kot kabelski priključek, ki 
obsega kabelski vod od omrežja do kabelske glave ali do končnika v merilno 
priključni omarici, vključno s kabelsko glavo ali končnikom. 
 
Nizkonapetostni zunanji priključek se lahko izvede kot skupinski zunanji priključek, ki 
napaja več posameznih priključkov. 
 
Strešni nosilci, zidni nosilci, kabelske omarice in konzole, ki služijo tudi omrežju, so 
sestavni del omrežja ali pa skupinskega priključka. 
 
Če ni možnosti za izvedbo kabelskega priključka, se ga izvede kot nadzemni 
priključek s samonosilnim kabelskim snopom (SKS), ki obsega SKS od omrežja do 
obešališča na uporabnikovem objektu (stavbi). 
 
Strešni nosilci, zidni nosilci, kabelske omarice in konzole, ki služijo tudi omrežju, so 
sestavni del omrežja ali pa skupinskega priključka. 
 
Priključna mesta, napeljave in naprave uporabnikov se morajo zgraditi in izpolnjevati 
predpisane standarde, predpise in tehnične normative ali druge pogoje, s katerimi se 
zagotavlja njihovo nemoteno delovanje ter varnost ljudi in premoženja. 
 
Naprave proizvajalcev morajo biti usposobljene za obratovanje z omrežjem. 
 
Naprave uporabnikov morajo biti projektirane, zgrajene, vzdrževane in morajo 
obratovati tako, da so njihovi povratni vplivi skladni z zahtevami te priloge.  
 



 

 

Za priključitev posamezne vrste uporabnikov in njihovih naprav morajo biti izpolnjeni 
naslednji tehnični pogoji in sicer: 
 
- priključek elektrarne mora biti izveden tako, da pri obratovanju z maksimalno 

močjo in s faktorjem moči 0,95 padec napetosti med elektrarno in 
transformatorsko postajo ne presega 3 % nazivne napetosti; 

 
- naprave proizvajalcev z nazivno močjo do 36 kVA morajo biti izvedene tako, so 

praviloma priključene na nizkonapetostno omrežje; 
 
- naprave proizvajalcev z nazivno močjo med 36 kVA in 250 kVA se lahko izvedejo   

tako, da so priključene bodisi na nizkonapetostno bodisi na srednjenapetostno  
omrežje, glede na izvedljivost in smotrnost priključitve na posamezni napetostni 
nivo; 

 
- naprave proizvajalcev z nazivno močjo od 125 kVA do 10 MVA se izvedejo tako,  

da so praviloma priključene na srednjenapetostno omrežje; 
 
- naprave proizvajalcev z nazivno močjo večjo od 10 MVA se izvedejo tako, da so 

praviloma priključene na visokonapetostno omrežje. 

Priključno mesto med proizvajalcem in prenosnim omrežjem mora biti praviloma 
izvedeno na 400 kV, 220 kV ali 110 kV nivoju na visokonapetostni strani 
energetskega transformatorja. Pri odjemalcih mora biti priključno mesto izvedeno 
praviloma na napetostnem nivoju 110 kV v RTP-jih 110/x kV na visokonapetostnem 
transformatorskem ločilniku, kjer simbol x označuje nazivno napetost sekundarne 
strani transformatorja. 


