
Prijave: udeležba na strokovni delavnici je 
BREZPLAČNA, pogoj je pravočasna prijava pre-
ko spletnega obrazca na strani ZSIS ali preko 
e-naslova: info@siplin.si najkasneje do vključ-
no srede 10. 4. 2019.

NAJAVA IN VABILO K PRIJAVI UDELEŽBE NA STROKOVNI DELAVNICI

Protieksplozijska zaščita, postopki za 
varno delo z zemeljskim plinom in 

najsodobnejše metode ugotavljanja puščanj

9.00 – 9.45 Ex - elaborat prihodnosti – danes, dr. Zdravko Kramar, SIQ
9.45 – 11.15  - Izdelava elaborata eksplozijske ogroženosti; dr. Aleš Arnšek, IPZ, d.o.o.

 - Izdelava postopkov za varno delo z zemeljskim plinom
 - Načrtovanje protieksplozijske zaščitne opreme 
 - Zakonski in podzakonski temelji, dokumentacija
 - Izvajanje rednih vzdrževalnih del in izvajanje izrednih del na plinovodnih 

sistemih
11.15 – 11.45 Vprašanja, izmenjava mnenj, razprava 

(dr. Zdravko Kramar, dr. Aleš Arnšek, sodelujoči)
11.45 – 12.15 Odmor
12.15 – 13.00 Najsodobnejše laserske metode in naprave ugotavljanja puščanj; 

Aleksander Krnja, Pergam Suisse AG
13.00 – 13.15 Zaključek strokovne delavnice

Organizator: Skupina za plin in plinske tehno-
logije pri ZSIS v soorganizaciji z družbo Plinovodi 
d.o.o. in GIZ DZP

Lokacija: Družba Plinovodi d.o.o.

Kreditne točke IZS: pooblaščeni inženirji z 
udeležbo na strokovni delavnici pridobijo 3 kre-
ditne točke iz izbranih vsebin

Opis:
Strokovna delavnica z nazivom «Protieksplozijska zaščita, postopki za varno delo z zemeljskim plinom 
in metode ugotavljanja puščanj« je eden izmed strokovnih dogodkov v organizaciji Skupine za plin 
in plinske tehnologije pri Zvezi strojnih inženirjev Slovenije ob pomembnem sodelovanju z družbo 
Plinovodi d.o.o. in GIZ DZP, s katerim želimo strokovnjakom slovenske plinske industrije, predvsem 
operaterjem plinovodnih sistemov,  njihovemu vzdrževalnemu in tehnološkemu osebju ter večjim 
končnim uporabnikom in izvajalcem, predstaviti pomembnost delovnih postopkov, ex. elaboratov ter 
ocen tveganja in ustreznega načrtovanja zaščitne opreme pri delu z zemeljskim plinom in napravami 
na plinovodnih sistemih ter z napravami na zemeljski plin. Delavnica bo obsegala predstavitev mož-
nih posledic in nepredvidenih ter izrednih dogodkov na sistemih. Poseben poudarek bo namenjen 
temeljem ter strokovni praksi in pristopom za ureditev postopkov za delo z zemeljskim plinom ter nji-
hovemu izvajanju. Delavnica bo vključevala tudi strokovno razpravo udeležencev z izmenjavo izkušenj 
ter podajo zaključkov ter usmeritev za delo. V popoldanskem delu delavnice bo švicarska družba Per-
gam predstavil nekaj novih pristopov ter načinov detekcije in ugotavljanja puščanj zemeljskega plina.

Program delavnice:


