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NAVODILA ZA VKOP PLINOHRAMOV (REZERVOARJEV) 

1.  Splošne določbe: 
S podzemnimi plinohrami so mišljeni popolnoma vkopani plinohrami ali plinohrami postavljeni v komore, pri katerih je zgornji del plašča vsaj 60 cm pod ravnijo terena 
ter plinohrami v podzemnih jamah, kjer geološke razmere to dovoljujejo Akcija oziroma ponudba ne velja za odjemalce, ki imajo pogodbo o dostopu do omrežja 
zemeljskega plina z operaterjem distribucijskega sistema (v nadaljevanju: ODS) sklenjeno na območju Sežane in Dobovca pri Rogatcu.

2. Lokacija in postavljanje: 
Pri določanju globine vkopa se mora upoštevati globino zamrzovanja tal. 

Za postavljanje popolnoma vkopanega podzemnega plinohrama morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 
 - izdelan in opremljen za podzemno vgraditev, 

 - da je pred vkopom preizkušen, 

 - da so njegove zunanje površine zavarovane pred korozijo z izolacijskim materialom, 

 - da je položen v 20 cm debel sloj opranega in nabitega peska, ki mora biti pri polaganju suh, brez prsti, kamenja in gramoza in nato prekrit z zemljo, 

 - da je zavarovan pred premikanjem in potiskom talnih voda, 

 - da je najmanj 1% nagnjen proti odvzemu – vstopni odprtini na kateri so nameščeni vsi priključki, 

 - da je vrh jaška, ki ima pokrov s ključavnico in v katerem je oprema plinohrama, najmanj 20 cm dvignjen nad terenom. 

Za postavljanje v komoro morajo poleg že naštetih zahtev biti izpolnjeni še naslednji pogoji: 
 - da so dno in stene komore nepropustne in  

 - da je v komori zagotovljeno naravno prezračevanje

3. Posebni pogoji za podzemne plinohrame: 
 - v bližini plinohrama mora biti zakopana kontrolna plošča iz materiala iz katerega je izdelan plinohram ter se kontrola stanja zunanje površine opravlja na tej plošči vsako šesto 

leto, 

 - pregled zunanje površine plinohrama v komori se kontrolira vsake tri leta, 

 - napisana ploščica plinohrama mora biti pritrjena na plinohramu tako, da je možna kontrola, 

 - nad podzemnimi plinohrami ni dovoljeno graditi nobenih objektov in cest 

 - podzemni plinohrami ne smejo biti postavljeni drug nad drugim, - zaščitni jašek ne sme biti globok več kot 1,0 m in ne sme imeti večjo prostornino kot 1m3. 

4. Pri vkopavanju moramo poleg naštetega predvsem paziti na teren s talno vodo in izbrati enega od načinov, 
ki so prikazani na skicah.


