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1. UVOD 

 
Elektrotehniška zveza Slovenije in Inženirska zbornica Slovenije se zavedata pomena 

poglobljenega strokovnega izobraževanja tudi na področju protieksplozijske zaščite in to za 

vse sodelujoče stroke pri graditvah novih in obnovah obstoječih objektov, ki so zaradi 

tehnološkega procesa eksplozijsko ogroženi. 

 

Poznavanje tega zahtevnega tehničnega področja je pomembno že na samem začetku 

nekega novega objekta, ko se šele rojevajo njegovi obrisi tako v gradbeni in celo 

arhitektonski, kot tudi tehnološki zasnovi. In to niso samo morebitne evakuacijske poti, 

ampak tudi in predvsem ustrezna gradbena/arhitektonska/tehnološka zasnova s pravilno 

izbiro materialov. Vsega tega se mora zavedati gradbeni projektant ali arhitekt, da že ob 

začetku tovrstne investicije ali pa ob prenavljanju objekta pravilno pristopi k zasnovi 

objekta ali njegovi rekonstrukciji. Seveda mora potem slediti dobro poznavanje samega 

tehnološkega procesa in njegovih težav povezanih z eksplozijsko ogroženostjo, kar je 

področje, ki ga morajo obvladovati projektanti tehnologije in projektanti strojnih 

naprav. Električna energija je danes prisotna povsod tako kot pogonska energija, kot tudi 

nujna za avtomatsko obratovanje postrojev in celo komunikacije zaposlenih in naprav, kar 

pomeni, da morajo tudi projektanti električnih naprav in sistemov dobro poznati to 

področje. 

 

Eden od zelo pomembnih ukrepov za doseganje varnosti v samih tehnoloških procesih, ki so 

eksplozijsko ogroženi in je zato lahko ogrožena tudi širša okolica, je tudi poglobljeno 

strokovno izobraževanje. Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS št. 41/2016) že 

zahteva, da morajo izvajalci, ki vgrajujejo, vzdržujejo, servisirajo in popravljajo opremo v 

eksplozijsko ogroženih prostorih, svojo usposobljenost dokazovati s certifikatom o 

usposobljenosti, ki ga izda za to akreditirani organ za ugotavljanje skladnosti. V tem smislu 

je priporočeno poglobljeno strokovno izobraževanje tudi pooblaščenim inženirjem različnih 

strok, kot projektantom in vodjem del ter nadzornikom del pri graditvi objektov ter naprav 

in postrojev v eksplozijsko ogroženih prostorih. To poudarja tudi SIST EN 60079 – 14 v 

dodatku A, ko v točkah A.2.3 in 3.4 določa tudi zaželena znanja, usposobljenost in 

pristojnosti projektanta. Potrebno se je namreč zavedati odgovornosti, ki spremlja delo 

projektanta, nadzornika in tudi investitorja (kar se rado pozablja) na področju Ex okolij. Na 

tem izobraževanju si bodo udeleženci pridobili poglobljeno znanje o protieksplozijski 

zaščiti, ki ga je potrebno upoštevati pri načrtovanju in graditvi ter obnavljanju objektov, 

katerih tehnološki procesi so take narave, da lahko pri njih nastanejo eksplozivne atmosfere 

in sta s tem ogrožena varnost in zdravje ljudi, ki delajo v takih okoljih, a tudi širše! 

 

Zato Inženirska zbornica in Elektrotehniška zveza prirejata večdnevno poglobljeno 

strokovno izobraževanje, ki je namenjeno: 

1) projektantom gradbene stroke (tudi arhitektom) – dvodnevni dogodek, 

2) projektantom tehnologije in strojnih naprav ter sistemov – tridnevni dogodek in 

3) projektantom električnih naprav in sistemov – tridnevni dogodek. 



2. PROGRAM 
 

Zaradi široke palete različnih področij smo se odločili, da bo poglobljeno strokovno  

izobraževanje strukturirano po dnevih in sicer takole: 

1. dan: za projektante vseh strok zaradi osnovnega spoznavanja s problematiko 

eksplozijske ogroženosti in nevarnosti elektrostatike (prah ni samo sovražnik čistoče, 

ampak je lahko tudi ZELO nevaren!); 

2. dan: za projektante vseh strok z nadaljevanjem spoznavanja novih zakonov, ki tudi 

vplivajo na graditev in obnovo tovrstnih objektov/naprav ter spoznavanja osnov 

opremljanja takšnih objektov in njihovih tehnoloških procesov ter s tem povezane 

zakonodaje; 

3. dan: za projektante električnih naprav in sistemov s pogledom v specifičnosti 

projektiranja električnih sistemov v eksplozijsko ogroženem okolju (kjer so tudi 

blodeči tokovi lahko problem) in 

4. dan: za tehnologe in projektante strojnih naprav in sistemov zaradi spoznavanja 

osnov tehnoloških naprav v eksplozijsko ogroženih okoljih. 

 

 
I. PROGRAM SKUPNEGA  DELA SPECIALISTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 

POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV ZA VSE STROKE 

 

Prvi dan 

800 – 1015 Mihael Čokl : Osnove protieksplozijske zaščite: 

- eksplozivne atmosfere, viri vžigov ter organizacijski ukrepi za njihovo 

preprečevanje, 
- primeri eksplozij in analiza vzrokov, 

- elaborat eksplozijske ogroženosti, 

- protieksplozijska zaščita in odgovornost delodajalca. 

1015 – 1045    Odmor 

1045 – 1215 Marjan Kreslin (Bureau Veritas): Pravna ureditev protieksplozijske zaščite v 

državah Evropske unije in predpisi za protieksplozijsko zaščito v Sloveniji. 

1215 - 1345    Ivan Leban (IZS): Prikaz pomembnejših sprememb in novosti zaradi novih 

zakonov in umestitev EX področja. 

 

Drugi dan 

800 - 930 mag. Ivan Božič (ZVD Ljubljana): Nevarnost elektrostatike v eksplozijsko 

ogroženih prostorih. 

 930 – 1000  Odmor 

1000 – 1300 Marjan Kreslin, Franc Udovč (Bureau Veritas): Tehnološki procesi in 

protieksplozijska zaščita: 

- tehnološke naprave in oprema za vgradnjo v različne eksplozivne atmosfere, 

- dokazila o ustreznosti. 

- prepoznavanje eksplozijske ogroženosti in ocena tveganja, 

- principi zaščite pred nevarnostjo eksplozij.  

1300 – 1315    Odmor 

1315 – 1530  Marjan Kreslin (Bureau Veritas): Skladnost vgraditve in skladnost vzdrževanja 

EX opreme.  

1530 Zaključek skupnega dela izobraževanja 

 

 

II.  PROGRAM NADALNJEGA SPECIALISTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA POOBLAŠČENIH 

INŽENIRJEV ELEKTRO STROKE 

 

Tretji dan – elektro stroka 

800 – 1015 (Jure Božič ali Leopold Lovšin in Franc Udovč): Tehnološke naprave in oprema 

v eksplozijsko ogroženem okolju:  

- električne naprave in oprema v eksplozijsko ogroženih prostorih,  

- neelektrične naprave in oprema ter inštalacije v eksplozijsko ogroženih. 

1015 – 1045    Odmor 



1045 – 1215 Jure Božič (ELSING INŽENIRING): Električne inštalacije v EX prostorih – 

splošno, 

1215 – 1345 Janez Kokalj (ELSING INŽENIRING) Lastnovarne Exi inštalacije,  

1345 – 1515 Leopold Lovšin (PLINOVODI): Katodna zaščita in blodeči tokovi ter strelovodna 

zaščita.  

1515  Zaključek  

 

 
III.  PROGRAM NADALNJEGA SPECIALISTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA POOBLAŠČENIH 

INŽENIRJEV STROJNE STROKE IN TEHNOLOGOV 
 

Tretji dan – strojna stroka in tehnologi 

800 – 1145  Vili Granda (ELSING INŽENIRING), Franc Udovč (BUREAU VERITAS): 

Tehnološke naprave, oprema in inštalacije v eksplozijsko ogroženem okolju:  

- električne naprave, oprema in inštalacije v eksplozijsko ogroženih prostorih, 

- neelektrične naprave in oprema v eksplozijsko ogroženih prostorih,  

- neelektrične inštalacije v eksplozijsko ogroženih prostorih, 

1145 – 1215    Odmor 

1145 – 1215  Andrej Arhar (PLINOVODI): Inertizacija tehnoloških naprav.  

1215 Zaključek 

 

 

Kratka predstavitev vsebin seminarja 
 

V prvem predavanju skupnega dela poglobljenega specialističnega izobraževanja se bodo 

udeleženci seznanili z definicijami pojmov: vnetljive snovi in okolja v katerih obstaja možnost 

pojava eksplozivnih atmosfer, ukrepi za preprečevanje njihovega nastanka, eksplozijsko 

ogroženi prostori, cone eksplozijske ogroženosti in ocena tveganj za nastanek eksplozij, viri 

vžiga, protieksplozijska zaščita in omejitev možnih posledic eksplozije, pomen elaborata 

eksplozijske ogroženosti, organi za ugotavljanje skladnosti in njihove pristojnosti. Prikazani 

bodo primeri eksplozij in analiza njihovih vzrokov. Seznanili se bodo tudi z zakonskimi 

zahtevami v povezavi z eksplozijsko ogroženimi prostori. 

 

Poznavanje tehniške regulative in standardizacije je osnovnega pomena za pravilno graditev, 

obratovanje in vzdrževanje naprav in postrojev v objektih, katerih tehnološki procesi so take 

narave, da obstaja nevarnost nastajanja eksplozivnih atmosfer. Ti se z razvojem tehnike zelo 

hitro spreminjata in izpopolnjujeta. Predavatelji bodo udeležencem celovito predstavili 

problematiko tehniške regulative in standardizacije na področju protieksplozijske zaščite, 

poseben poudarek pa namenili novostim, ki jih na tem področju prinašajo evropski standardi in 

slovenska zakonodaja. 

 

Elektrostatika je zelo pogost vzrok vžiga eksplozivnih atmosfer in z njo se srečujemo na vsakem 

koraku. Zato ji je potrebno posvečati posebno pozornost. V predavanju bodo predavatelji 

pojasnili, kako se snovi in predmeti naelektrijo, kako pride do razelektritve, katere vrste 

razelektritev poznamo, kdaj lahko elektrostatična razelektritev povzroči vžig eksplozivne 

atmosfere in kateri so zaščitni ukrepi, da se to prepreči. 

 

Z razvojem tehnike se veliko novosti dogaja tudi na področju tehnološke opreme in inštalacij, ki 

so primerne za uporabo v eksplozijsko ogroženih okoljih. Predavatelji bodo osvetlili naslednje 

pojme: oprema kot potencialni vir vžiga, razvrščanje opreme v skupine in kategorije, tehnične 

rešitve za zaščito pred eksplozijami, označevanje opreme, certificiranje opreme, dokumentacija 

za opremo, kontrola skladnosti opreme, itd. Podali bodo osnovna navodila za izvedbo inštalacij 

v eksplozivno ogroženih prostorih.  

 

Ena od pomembnih nalog pri graditvi objektov v protieksplozijski zaščiti je ocena tveganja za 

nastanek eksplozij. Opredeliti je potrebno prostore, kjer obstajajo tveganja za eksplozije in jih 

razvrstiti v cone. Izdelati je potrebno elaborat eksplozijske ogroženosti, ki podrobno določa 

prostore s tveganji za nastanek eksplozivnih atmosfer in tudi opredeljuje potrebne ukrepe za 

zmanjševanje teh tveganj. Eden od teh ukrepov je inertizacija tehnoloških naprav. Udeleženci se 



bodo seznanili tudi s posebnostmi pri izdelavi projektne dokumentacije za tovrstne objekte: 

katere dokumente je treba pridobiti že v fazi načrtovanja teh objektov, kateri subjekti so 

vključeni v njeno izdelavo in na kaj mora biti investitor pozoren, da se izogne kasnejšim 

zapletom pri pridobivanju uporabnega dovoljenja. 

 

Pomemben del protieksplozijske zaščite je tudi pravilna vgradnja, vzdrževanje in servisiranje 

naprav in postrojev v eksplozijsko ogroženih okoljih. Predavatelji bodo udeležencem predstavili 

postopke in pravila, ki jih je treba upoštevati pri vgradnji, vzdrževanju in servisiranju naprav in 

postrojev v protieksplozijski izvedbi, kot so: priprava in izvedba vgradnje ter posegov pri 

pregledu in servisiranju opreme, dokumentacija v zvezi s tem, zahteve glede kakovosti dela in 

varstva pri delu, zahteve za usposobljenost kadrov, ki vgrajujejo, servisirajo in vzdržujejo 

opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih in drugo. 

 

V nadaljevanju izobraževanja se bodo udeleženci ločeno seznanjali s specifičnimi temami 

njihovega strokovnega področja. Pooblaščeni inženirji elektro stroke se bodo podrobneje 

seznanili s električno opremo, ki je primerna za vgradnjo v eksplozivno ogroženo okolje in z 

električnimi  inštalacijami v takem okolju. Podrobneje bodo obravnavane naslednje teme: lastna 

varnost, katodna zaščita in zaščita pred delovanjem strele in prenapetostmi, v delu tehnoloških 

naprav pa se bodo okvirno seznanili tudi s strojnimi inštalacijami. Pooblaščeni inženirji strojne 

stroke in tehnologi pa se bodo podrobneje seznanili s strojno tehnološko opremo in inštalacijami 

v Ex okolju, okvirno pa tudi z električno opremo in inštalacijami v takem okolju.   

 

V razpravi, ki bo sledila predavanjem, bodo imeli udeleženci priložnost predstaviti probleme, s 

katerimi se v praksi srečujejo in pridobili od predavateljev  pojasnila ter nasvete za njihovo 

reševanje. Od kandidatov pričakujemo, da aktivno sodelujejo v razpravi. 

  

 

3. PREIZKUS PRIDOBLJENEGA ZNANJA 
 

Preizkus usposobljenosti bo pisni deset do štirinajst dni (po dogovoru s kandidati) po zaključku 

seminarja. Usposobljenost kandidatov bo na osnovi pisnih testov preverila Komisija za 

preizkus znanja pri IZS. Komisija bo ob pozitivni oceni testa udeležencem izdala potrdilo o 

opravljenem prizkusu. Potrdila bodo tudi vložena v osebne mape pooblaščenih inženirjev, ki jih 

hrani IZS. To naj bi jim zagotavljalo dodatno referenco in določeno prednost na tržišču njihovih 

storitev.  

 

 

 

Ljubljana, februar 2018 


