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PREDSTAVITEV PROJEKTA 
 

»Biogas Regions« je projekt, ki ga sofinancira Evropska zveza v okviru njenega 
energetskega programa »Intelligent Energy for Europe. Projekt se je začel novembra 
2007 in traja tri leta. Osredotočen pa je na promocijo in razvoj proizvodnje bioplina v 
v Sloveniji in šestih evropskih regijah.  
 
 

ČETRTI SESTANEK PROJEKTNE SKUPINE  
 
Partnerji na projektu Biogas 
Regions smo se 27. in 28. 
aprila 2009 zbrali v Pescari pri 
projektnem partnerju ARAEN 
(lokalna energijska  agencija) 
iz Italije. Na sestanku smo 
predstavili slovensko verzijo 
BIOGAS Quick Check 
računalniškega orodja za  
odločitev glede smotrnosti 
gradnje bioplinske naprave. 
Ekspertni nemški partner pa 
nam je predstavil novo 
delovno varianto orodja 
»BIOGAS CALCULATOR«, ki 
ga bomo uporabljali kot orodje 
za študijo izvedljivosti izgradnje bioplinske naprave. Glede na program projekta bomo 
v letošnjem letu organizirali dva informacijska seminarja glede bioplina, organizirali  
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pa tudi ogled bioplinskih naprav  pri nas in v Avstriji. V izdelavi imamo tudi strokovno 
publikacijo o bioplinu in bioplinskih napravah, ki bo izdana v prvi polovici junija. V 
okviru tega projekta bomo predstavili domača podjetja, ki lahko sodelujejo pri 
projektiranju, gradnji, dobavi procesne opreme, izdelavi programske opreme, 
nadzorovanju, vzdrževanju, dobavi substrata, itn. za  bioplinske naprave in njihovo 
kontinuirano obratovanje. Pogovarjali smo se tudi o potencialnih partnerstvih, ki 
nastajajo ob bioplinskih napravah ter o transferju tehnologije, pripravljena bo 
ustrezna strategija za take oblike sodelave pri nas. V pregledu in analizi 
diseminacijskih aktivnosti smo se slovenski partnerji pokazali kot odlični saj smo imeli 
v dosedanjem obdobju projekta kar 22 posameznih aktivnosti (prispevki na domačih 
in tujih simpozijih, predavanja na seminarjih, intervjuji za televizijo ali radio itd.). 
 
 

NOVOSTI NA NAŠI SPLETNI STRANI 
 

Substratna lista 
 
Na spletni strani projekta www.kis.si  se nahaja tudi substratna lista z 90 različnimi 
substrati iz katerih se lahko proizvaja bioplin. V tabeli so podane osnovne lastnosti 
substratov in izplen bioplina.  
 
Slovenski BIOGAS REGIONS Quick Check Tool  
 

Quick Check je računalniško orodje, ki se uporablja za hitro odločitev glede 
smotrnosti gradnje bioplinske naprave na lokaciji uporabnika. 
 
Primerjava plačil za proizvedeno električno energijo 
 
Partnerji na projektu smo pripravili primerjavo plačil za proizvedeno električno 
energijo v bioplinskih napravah za države partnerice na projektu Biogas Regions. 
 

 
NOVOSTI GLEDE BIOPLINA 

 

Na Ministrstvu za gospodarstvo pripravljajo novo zakonodajo glede pravil za 
določitev cen in za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne 
energije. Bioplinske naprave bodo sedaj razdeljene po nazivni moči. 
 
Tabela: Delitev bioplinskih naprav po nazivni moč 
 
Velikostni razred 
proizvodne naprave 

Nazivna moč naprave 

1.  Mikro  < 50 kW  
2.  Male  < 1000 kW  
3.  Srednje  1 – 10 MW  
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V prihodnje bomo imeli RSEE – referenčne stroške električne energije. Ta podpora 
ima za cilj zagotoviti ustrezne ekonomske pogoje zanimive za investitorje. RSEE je 
razdeljena v dva dela. Nespremenljivi del se bo določal na vsakih 5 let. Spremenljivi 
del pa letno. 
 
 
Tabela: Izračun RSEE za l. 2009 za kmetijske bioplinske naprave (predlog) 
 
 Nespremenljivi del 

RSEE (EUR/MWhel) 

Spremenljivi del 
RSEE 

(EUR/MWhel) 

Skupaj 
(EUR/MWhel) 

 
do 50 
kW 

do 1 
MW 

do 
10 

MW 

do 50 
kW 

do 1 
MW 

do 
10 

MW 

do 50 
kW 

do 1 
MW 

do 10 
MW 

Bioplinska 
naprava – 
mešanica 
substratov  

99 95 80 56 55 55 155 150 135 

 
 
Tabela: Obratovalna podpora za bioplin (predlog) 
 
 Obratovalna podpora (EUR/MWel) 
 Do 50 kW Do 1 MW Do 10 MW 
Bioplinska naprava  98 91 75 
 
 
 
Bonusi - dodatki k podporam (predlog) 
 
+10% za koristno izraba toplote v obsegu več kot 15% vhodne energije bioplina,  
 
+10% za bioplinske naprave kjer gnoj in gnojevka predstavljata volumsko več kot 
30% substrata 
 
+20% za bioplinske naprave z močjo do 200 kWe kjer gnoj in gnojevka predstavljata 
volumsko več kot 70% substrata  
 
 

Vrednosti v tabelah so predlogi Ministrstva za gospodarstvo, celoten sklop predpisov pa mora 
v kratkem sprejeti vlada.  
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PROMOCIJA BIOPLINA 
 

V okviru izvajanja promocijskih aktivnosti smo sodelavci Oddelka za kmetijsko 
tehniko februarja 2009 sodelovali na 37. simpoziju »Aktualne naloge kmetijske 
mehanizacije« v Opatiji na Hrvaškem. Predstavili smo prispevek »Stanje in 
perspektive na področju bioplinskih naprav v Sloveniji«. V okviru tega simpozija smo 
tudi soorganizirali okroglo mizo na temo »Alternativna energija iz kmetijstva«. Na 
okrogli mizi, ki jo je vodil dr. Jejčič je mag. Poje predstavil uvodno predavanje 
»Bioplinske naprave, izkušnje in bodočnost«, kar je bila osnova za živahno razpravo 
na okrogli mizi. 
 
Za kabelsko televizija INFO TV smo imeli 
trudi intervju o možnosti proizvodnje 
bioplina v Sloveniji. 12. marca pa smo na 
konferenci “Obnovljiva in učinkovita raba 
energije za Slovenijo do 2030” v 
organizaciji “Zveze društev za biomaso 
Slovenije” predstavili »Akcijski načrt za 
proizvodnjo bioplina« Z dvemi predavanji 
pa smo sodelovali tudi na strokovni 
delavnici “Bioplin za elektriko in toploto", ki 
je bila v Mirni Peči 7. aprila. Stanje na 
področju bioplinskih naprav pa smo predstavili tudi na strokovnem delu rednega 
letnega občnega zbora “Društva kmetijske tehnike Slovenije” na “Biotehniškem 
centru” v Šentjurju.  
 
 

GRADNJA NOVIH BIOPLINSKIH NAPRAV 
 
V Prekmurju, ki ima največji 
potencial na področju kmetijskih 
bioplinskih naprav pri nas  je 
razveseljiva novica da se 
pospešeno gradijo nove 
bioplinske naprave. Ena od 
naprav je tako imenovana 
bioplinska naprava »KOLAR 2«.  
Kot že ime pove, je njen lastnik 
g. Marjan Kolar, ki je že leta 
2007 zagnal svojo prvo 
bioplinsko napravo v Logarovcih. 
Razveseljivo je, da se na prvi 
napravi pridobljeno  
 
 

Stran 4 Projekt sofinancira 
 



 
znanje sedaj vpeljuje na novi napravi. Nova 
naprava je blizu kraja Turnišče – Ginjevec.  
Kot substrat pa se bo za njeno delovanje 
uporabljala goveja gnojevka iz farme na 
kateri stoji bioplinska naprava in energetske 
rastline. Nova bioplinska naprava ima 
vgrajen kogeneracijski motor električne moči 
1,2 MWe.  
G. Marjan Kolar je postal tudi vodja oddelka 
za obnovljivo energijo pri firmi »KETER 
d.o.o.«.  
 
 

 
V bližnjem Dobrovniku pa je 
trenutno veliko gradbišče za 
novo bioplinsko napravo moči 1 
MWe. Nahaja se v neposredni 
bližini rastlinjakov podjetja  
»Ocean Orchids«, v katere se 
bo kasneje lahko oddajala 
toplotna energija. Tu sicer 
pridelujejo orhideje. 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Kontakt: 
dr. Viktor Jejčič,  
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  
Avtor novic: Mag. Tomaž Poje 
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