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PREDSTAVITEV PROJEKTA 
 

»Biogas Regions« je projekt, ki ga sofinancira Evropska zveza v okviru njenega 
programa »Intelligent Energy for Europe. Projekt se je za�el novembra 2007 in traja 
tri leta. Osredoto�en pa je na promocijo in razvoj proizvodnje bioplina v sedmih 
evropskih regijah.  
 
 

2. SESTANEK PROJEKTNE SKUPINE IN 
SEMINAR »TRAIN THE TRAINER« 
 
Partnerji na projektu Biogas 
Regions smo se zbrali 14. in 15. 
aprila 2008 v Graz-u (Avstrija). 
Na sre�anju smo analizirali do 
tedaj opravljeno delo na 
posameznih sklopih projekta. 
Predstavniki posameznih držav 
pa so predstavili dosedanje 
primere dobre prakse na 
podro�ju kmetijskih bioplinskih 
naprav v svojih regijah. 
Slovenija je predstavila 
bioplinsko napravo Marjana 
Kolarja iz Logarovcev. 
Predstavili so tudi pogoje za 
postavitev bioplinske naprave ter strategije rezvoja bioplinskih naprav za posamezne 
regije oziroma države. 16. in 17. aprila pa smo ravno tako v Graz-u nadaljevali z 
izobraževalnim seminarjem »Train the Trainer«, kjer so nam predavali ekspertni 
partnerji iz Avstrije. Glavne teme na seminarju so bile: tveganja oziroma nevarnosti 
ob delovanju bioplinske naprave (eksplozijska zaš�ita, CO2, požarna varnost), 
okoljska in ekološka problematika bioplinskih naprav (higienizacija, podtalnica, 
vrednost predelanega substrata). Predstavljeni so  bili postopki za hitro preverjanje 



možnosti izgradnje bioplinske naprave, nadalje postopki za izvedbo študije 
izvedljivosti bioplinskih naprav (potencial bioplina, uporaba energije in predelanega 
substrata, lokacija bioplinske naprave, ekonomska ocena in grobo dimenzioniranje 
bioplinske naprave). Predstavljena je 
bila tudi obdelava gospodinjskih 
odpadkov na Dunaju, kjer je ena 
najsodobnejših bioplinskih naprav. V 
prakti�nem delu seminarja smo si 
ogledali dve bioplinski napravi z 
osnovnim substratom gnojevko, kot 
dodaten substrat pa je ena 
uporabljala energetske rastline, 
druga pa poleg energetskih rastlin še 
substrate, kot so klavniški odpadki, 
oljna poga�a, odpadki predelave 
sadja itd. (ta bioplinska naprava 
dobiva substrat tudi iz Slovenije in iz 
pivovarne v Karlovcu na Hrvaškem). 
 
 

1. SESTANEK SVETOVALNEGA ODBORA 
 
V okviru projekta smo imeli 27. 5.2008 1. 
sestanek svetovalnega odbora. Na 
sre�anju je dr. Jej�i� predstavil projekt 
BIOGAS REGIONS, mag. Poje pa stanje 
na podro�ju kmetijskih bioplinskih naprav v 
Sloveniji ter bolj podrobno bioplinsko 
napravo Kolar iz Logarovcev. Nato smo 
imeli razpravo o nalogah svetovalnega 
odbora. Zapisnik sestanka je dostopen na 
spletni strani http://www.kis.si 
 
 

POGOJI ZA POSTAVITEV BIOPLINSKE 
NAPRAVE 
 
Na spletni strani www.kis.si so v okvirju posebne študije »Pogoji za postavitev 
bioplinske naprave« opredeljeni specifi�ni pogoji za postavitev bioplinske naprave v 
Sloveniji. Študijo je v okvirju projekta »Biogas regions« pripravil »Center za 
energetsko u�inkovitost« iz Inštituta »Jožef Stefan«. V njej je detajlno predstavljena 
struktura lastnikov bioplinskih naprav, upravljavcev bioplinskih naprav, izbira lokacije, 
zakonski okvirji (licence, dovoljenja), izbira substratov, izraba bioplina, uporaba 
predelanega substrata, tveganja, ki se javljajo v okviru proizvodnje bioplina itn. 
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Namenjena je uporabnikom, ki se zanimajo za postavitev nove bioplinske naprave, 
kmetijskim svetovalcem, lokalnim skupnostim, strokovnjakom s podro�ja obnovljivih 
virov  energije iz biomase, ekspertnim strokovnjakom za obnovljive vire energije iz 
biomase, raziskovalcem, študentom in ostalim, ki se zanimajo za obnovljive vire 
energije iz biomase v kmetijstvu.  
 

NOVOSTI 
 
V testnem obratovanju sta trenutno dve bioplinarni Lendava in Motvarjevci, gradijo ali 
na�rtujejo pa se tudi nove bioplinske naprave. 

  
  

  
 

 

Kontakt: 
dr. Viktor Jej�i�,  
predstojnik Oddelka za kmetijsko tehniko 
Kmetijski inštitut Slovenije  
Hacquetova 17 
1000 Ljubljana 
tel.: ++386 – (0)1- 2805262 
fax.: ++386-(0)1-2805255 
www.kis.si  
E-mail: bioplin@kis.si  
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