
DOPRINOS MEĐUNARODNOGA ZNANSTVENO-STRUČNOG SUSRETA STRUČNJAKA ZA PLIN PLINSKOM GOSPODARSTVU RH

plin - broj 3 - godina XIV - rujan 2014.4

O
SV

RT
 U

RE
D

N
IK

A

DOPRINOS MEĐUNARODNOGA 
ZNANSTVENO-STRUČNOG SUSRETA 
STRUČNJAKA ZA PLIN PLINSKOM 
GOSPODARSTVU REPUBLIKE HRVATSKE

1. UVODNE NAPOMENE
Prvi međunarodni znanstveno-stručni skup održan 

je 1985. godine u Novom Vinodolskom, dok su svi ostali 
održani u Opatiji. Prvih pet skupova održano je na razini 
bivše države Jugoslavije. Skup je redovito funkcionirao i za 
vrijeme ratnih zbivanja u Republici Hrvatskoj.

Plinsko se gospodarstvo prije u pravilu baziralo na proiz-
vodnji i korištenju gradskog plina (Zagreb, Rijeka, Pula, 
Ljubljana i Maribor), mješavini butan-propana (Pula, Rije-

ka, Novska i dio Zagreba), dok se prirodni plin koristio u to 
vrijeme u dijelu nizinskog područja Hrvatske (slika 1.).

Organiziranost plinskoga gospodarstva (posebno u po-
dručju korištenja plina) dugo je vremena bila na razini ko-
munalnoga gospodarstva, dok su istraživanje, proizvodnja, 
transport, skladištenje i uvoz plina bili u sustavu INA–Naf-
taplina.

Razina priključenosti potrošača na plinsku mrežu bila 
je 10 do 12% u odnosu na ukupni mogući broj potrošača, 

dok je transportna mreža prirodnog 
plina pokrivala manje od trećine 
površine Hrvatske.

Već na prvi pogled uočava se ne-
razvijenost plinske mreže u područ-
ju dijela Slavonije, Korduna, Like, 
Istre, Hrvatskog primorja i Dal-
macije. Prije su otkrivena nalazišta 
plina u Sjevernom Jadranu. Tada 
se i moglo postaviti pitanje plinofi-
kacije cijele Hrvatske. Zašto i kako 
trebali su odgovoriti znanje i stru-
ka. U tom odgovoru znanja i struke 
imao je i skup u Opatiji znatan udio. 
Skup je poticao izradu nove Ener-
getske strategije te raznih studijskih 
materijala i programa rada i razvoja 
i plinskog dijela i ukupnog energet-
skog sustava Hrvatske.

Poruke i razmišljanja navedenog 
skupa bili su različiti u odnosu na 
rezultate studijskih materijala (npr. 
Studija opskrbe Zagreba energijom) 
koja je predlagala ugljen za energet-
sku bazu Zagreba.

2. BAZA SKUPA
Skup je baziran na znanstvenim 

spoznajama, stručnim znanjima i 
iskustvu, tj. razmjeni znanja na raz-

U povodu trideset godina održavanja skupa u Opatiji 1985. – 2015
Prvi dio: Početak rada

Slika 1. Transportna plinska mreža Republike Hrvatske (stanje 1995.)

2000 km VISOKOTLAČNE  
PLINSKE MREŽE
2,5 mlrd. m3/god. potrošnja
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nim predavanjima, okruglim stolovima, panel-diskusija-
ma te upoznavanju s raznom plinskom opremom poznatih 
proizvođača iz raznih krajeva Europe i svijeta.

Plinska regulativa, redovito obrazovanje i stručna lite-
ratura nisu u najvećem dijelu bili raspoloživi. Plinska re-
gulativa, posebno u području korištenja plina, bila je vrlo 
skromna. Uglavnom su se koristili razni prijevodi iz razvi-
jenih zemalja zapada, i to u samo nekoliko većih plinara i 
distributera plina.

Studijski materijali iz područja energetike vrlo su malo 
razmatrali plinsku struku. Veoma malen broj plinskih 
stručnjaka bio je spreman sudjelovati u njihovoj izradi.

Skup se samostalno financirao na osnovi uplaćenih 
kotizacija, sponzorstva, rijetkih donacija te raznih naknada 
za komercijalne poruke i iznajmljivanje izložbenog prostora 
proizvođačima plinske opreme. Na prvim skupovima naj-
veći broj izlagača opreme i komercijalnih poruka bio je iz 
razvijenih zemalja zapadne Europe. U to je vrijeme osnovna 
preokupacija bila prelazak od gradskog plina na prirodni 
plin ili butan-propan te njegova supstitucija prirodnim ili 
miješanim plinom.

3. OBRAZOVANJE I LITERATURA
Organiziranost redovitog obrazovanja u Hrvatskoj na bazi 

osnovnog (instalaterskog), srednjoškolskog i visokoškolskog 
sustava djelomično je postojala. Nužno je trebalo mijenjati 
obrazovne programe, što je zahtijevalo izradu tih programa 
te obuku kadra za predavanje ili korištenje tehničkog osoblja 
iz raznih distributerskih poduzeća i plinara. Nešto slično 
trebalo je poduzimati za srednje, više ili visoko obrazovanje. 
U pravilu obrazovanje se provodilo po poduzećima u obliku 
prekvalifikacije putem raznih seminara koje su obično drža-
li proizvođači plinske opreme ili netko od tehničkog osoblja 
iz većih plinskih poduzeća.

Prve stručne knjige u obliku skripata ili raznih priručnika 
javljaju se 1980-ih godina. Uglavnom su ih napisali rijetki 
stručnjaci za plin, i to većinom kao prijevode strane lite-
rature koja je bila nedostatna i u razvijenim zemljama Eu-
rope. Stoga su Zbornik radova opatijskog skupa i prevođenje 
stranih predavača bili osnova i stručna podloga za plinsku 
struku. Veći broj zaključaka skupa bio je osnova za daljnje 
stručne rasprave oko pojedinih rezultata studijskih materi-
jala ili sadržaja u energetskim strategijama. Stručni članci u 
Zborniku, prezentacijski materijali te prijevodi prospektnih 
materijala za pojedine plinske dijelove i uređaje, posebno 
za područje korištenja plina, bili su najčešća literatura u to 
vrijeme.

4. STRUKTURIRANJE SKUPA I NJEGOVO TRAJANJE
Skup traje tri dana, a održava se svake godine u isto vri-

jeme i na istome mjestu u Opatiji. Važno je znati da se uspjelo 
s održavanjem skupa i za vrijeme rata u Hrvatskoj uz znatne 
kadrovske teškoće (dovođenje predavača iz inozemstva).

Skup se organizira na bazi određenog broja tematskih cjeli-

na koje je potrebno obrađivati, a one su ovisile o mogućnosti 
dolaska raznih stručnjaka iz inozemstva, raznih energetskih 
instituta, udruženja te većih plinskih poduzeća posebno iz 
inozemstva. Na prvim skupovima najviše stručnjaka bilo je 
iz Austrije, Njemačke, Italije i Nizozemske te današnje Hr-
vatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine.

Prva predavanja na pojedinom skupu bila su u pravi-
lu pozivna, a držali su ih eminentni stručnjaci s posebnim 
naglaskom na ukupnu energetiku i njezino povezivanje s 
raznim vrstama plinova i drugih energenata te ekologije i 
ekonomije. Druge različite teme bile su u pravilu specijali-
stičke kao na primjer mjerenje plina, regulacija tlaka, plinske 
mreže, tehnička i zakonska regulativa itd.

Ovakav pristup u održavanju skupa davao je neke stručne i 
znanstvene poruke te bio osnova za buduće planiranje i razvoj 
plinskog i energetskoga gospodarstva. Pozitivne posljedice 
bile su sudjelovanje u izradi Energetskih strategija u kojima 
je bio zastupljen plin (razne vrste), izrada raznih studijskih 
materijala te izrada raznih programa razvoja izgradnje i po-
jedinih dijelova i cjelokupnoga plinskog sustava.

5. PORUKE I AKTIVNOSTI TIJEKOM I  
NAKON NEKOLIKO ODRŽANIH SKUPOVA

Sudionici skupa stručnjaci su različite razine i profila obra-
zovanja. U pravilu su to zaposlenici u plinskim i energetskim 
tvrtkama, raznim projektnim i obrazovnim institucijama, 
agencijama te različitim organiziranim udruže njima.

Osim stručnog kadra na skupu sudjeluju i novinari iz raz-
nih medija (tiska, radija i televizije) te različitih usmjerenja 
kao što su gospodarstvo, ekologija pa i energetika. Za novi-
nare svakodnevno su održavane tiskovne konferencije, pri-
premani dnevni izvještaji te realizirani intervjui i slično.

Ovim načinom ostvarena je stručna popularizacija plina i 
energetske odnosno plinske struke. Sve to skupa utjecalo je 
na javnost u svrhu stvaranja javnog mišljenja o pojedinom 
energetskom odnosno plinskom problemu i njihovu rješa-
vanju.

Na skupovima se raspravljalo o energetskim, ekološkim i 
gospodarskim problemima, dok su novinari svoje izvještaje 
prilagodili za širu javnost. Nakon nekoliko godina nastala 
je novinarska energetska jezgra koja je bitno utjecala na ra-
zumijevanje problematike u široj javnosti.

Ovakvim radom stvarani su preduvjeti (stručni i javni) 
za drugačiji pristup i izradu Energetske strategije, raznih 
studij skih i programskih materijala te potrebne nužne iz-
mjene u obrazovnim programima različitih razina obrazo-
vanja. Istodobno dolazi do interesa većeg broja stručnjaka 
za plin, plinsku struku i energetiku u općem smislu. Osim 
toga, stvorena je i interdisciplinarnost u pristupu pojedinom 
energetskom problemu.
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