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Zapisnik  
1. sestanka Svetovalnega odbora  
za projekt BIOGAS REGIONS 

 
 
Datum sestanka: 27.5.2008 
Kraj sestanka: Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana  
Čas sestanka: začetek 1300, zaključek 1540 

Prisotni: glej seznam prisotnih 
 
Dnevni red: 

1. Predstavitev projekta BIOGAS REGIONS (dr. Viktor Jejčič) 
2. Predstavitev stanja na področju kmetijskih bioplinskih naprav (mag. Tomaž 

Poje) 
3. Naloge svetovalnega odbora 

 
 

Ad 1) Dr. Viktor Jejčič je kot vodja projekta BIOGAS REGIONS za Slovenijo, na 
Kmetijskem inštitutu Slovenije predstavil evropski projekt za alternativne vire energije 
BIOGAS REGIONS, ki je sofinanciran znotraj področja Intelligent Energy Europe. 
Projekt se je začel novembra 2007 in traja tri leta, v njega je vključeno sedem držav 
EU (Slovenija, Francija, Italija, Belgija; Poljska, Avstrija, Nemčija). Osredotočen je na 
promocijo in uvajanje bioplina (razbijanje socialno ekonomskih in tehničnih ovir za 
njegovo pospešeno razširitev). V uvodu je tudi predstavil stanje na področju bioplina 
v Sloveniji, kjer je v zadnjih letih bioplin doživel razcvet predvsem na področju velikih 
bioplinskih naprav.  
Sam projekt Biogas Regions koordinira Rhonealpenergie Environment iz Francije 
(Regionalna energetska agencija za regijo Rhonealp). V projekt so vključeni 
ekspertni partnerji iz Nemčije in Avstrije oziroma njihovih regij, kjer je bioplin dosegel 
najvišji razvojni nivo v EU. Partnerji iz ostalih držav so promocijski partnerji in bodo 
sodelovali pri prenosu »know-how-a« v svoje regije, ki so na področju bioplina manj 
razvite. Slovenski partner je Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko 
tehniko. Predstavljene so bile dosedanje aktivnosti sodelavcev inštituta na projektu 
ter definirane nadaljnje naloge. 
 
 
Ad 2) Mag. Tomaž Poje; Kmetijski inštitut Slovenije je predstavil stanje na področju 
kmetijskih bioplinskih naprav v Sloveniji. Omenil je tudi dve najnovejši, ki pa kot 
substrat uporabljata organske odpadke (Koto in Biotera). Povzetek je predstavljen v 



tabeli 1. Bolj podrobno je tudi predstavil tehnične karakteristike bioplinske naprave 
Marjana Kolarja iz Logarovcev. 
 
Ad 3) Dr. Jejčič, Kmetijski inštitut Slovenije je v nadaljevanju predstavil vlogo in 
pomen svetovalnega odbora, ki je osnovan v okviru projekta. V svetovalni odbor smo 
povabili različne strokovne predstavnike: potencialne uporabnike iz kmetijstva, 
predstavnike Kmetijsko gozdarske zbornice, ministrstva, lokalne in državne uprave in 
oblasti, predelovalno industrije, načrtovalce bioplinskih naprav, zavarovalnice, banke 
itd. Svetovalni odbor bo seznanjen z aktivnostmi na projektu Biogas Regions in jih bo 
lahko nadgradil ter vključil v svoje dejavnosti. Svetovalni odbor se mora sestati 
najmanj dvakrat letno (v času trajanja projekta najmanj pet krat). Posebno 
pomembno je da so v svetovalnem oboru tudi finančne institucije. Svetovalni odbor 
se lahko imenuje tudi »bioplinski promocijski klub« in je lahko platforma za izmenjavo 
mnenj za področje bioplina.  
 
Sledila je diskusija: 

-  Aleš Zver, Biotehniška fakulteta Ljubljana, je opozoril na pomen sonaravnega 
načina pridelave bioplina in kratkih poti za transport substratov. Kot dober 
poznavalec bioplina je prikazal svoj pogled na problematiko bioplina. Tako v Nemčiji 
polovica bioplinskih naprav zaradi visoke cene substratov (koruze) ne deluje najbolj 
uspešno. Poudaril je tudi na problematiko smradu, ki se lahko tudi še pojavlja pri 
bioplinskih napravah.  
 

- dr. Fouad Al-Mansour, Institut Jožef Stefan – Center za energetsko 
učinkovitost, je izpostavil problematiko plačil za elektriko proizvedeno v bioplinskih 
napravah ter pomen projekta Biogas regions za izobraževanje ljudi tako morebitnih 
investitorjev kot lokalne in državne oblasti.   

 
- Nataša Černila Zajc, Ekosklad 

V okviru projekta BIOGAS REGIONS vidi tudi vlogo Ekosklada, ki nudi kredite za 
naložbe v varstvo okolja. Do sedaj so kreditirali 3 bioplinske naprave. Ker je v 
razpravi bil pojasnjen tudi pomen državne pomoči za investitorje bioplinskih naprav 
smo jo naknadno zaprosili za pisno izjavo, da ne bo razprava napačno zapisana: 
 
Pisna izjava predstavnice Ekosklada:  
 

»Ekosklad nudi kredite za naložbe v varstvo okolja. Tudi bioplinske naprave so 
naložbe v varstvo okolja – ker v procesu kot surovino uporabljajo tudi odpadke 
(stranske živalske proizvode, gnojevko, zeleni odrez,...). 
Razgradni produkt anaerobnega procesa je tudi bioplin (predvsem mešanica 
metana in ogljikovega dioksida), ki se ju lahko uporabi kot gorivo v plinskih 
motorjih z generatorji električne energije. 
  
Skladno z Smernicami skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja in Zakonom 
o spremljanju državnih pomoči je Eko sklad dolžan ob dodelitvi kredita izračunati 
tudi državno pomoč. Delež državne pomoči je izračunan skladno z metodologijo, 
ki jo je potrdilo Ministrstvo za finance.  
Državna pomoč je vezana na razliko med referenčno obrestno mero (ROM) (za 
posamezno obdobje jo objavlja Ministrstvo za finance) in obrestno mero 
dodeljenega kredita, ki je za Eko kredite z oznako 35OB06A, 37OB07A in 



40OB08A je 3mesečni EURIBOR + 0,3%. 3mesečni euribor je objavljen dnevno 
na strani Banke Slovenije.  
Tako je bila državna pomoč v letu 2006, ko je bila ROM (1.3.2006) 4,43%, 
3mesečni Euribor na dan 3.3.2006 pa 2,732% znatna, saj je bila razlika med 
obrestnima merama opazna. 
Razlik v vrednosti kredita, ki bi bil dodeljen po referenčni obrestni meri oz. je 
dodeljena po obrestni meri navedeni v kreditni pogodbi se šteje kot prejeta 
državna pomoč za naložbo, ki je predmet dodeljenih sredstev. 
 
Z Eko skladovimi krediti so bile izvedene tri bioplinske naprave, sicer v različnih 
letih vendar je na zadnjih treh razpisi enaka obrestna mera (Euribor+0,3%), zato 
je imelo na višino dodeljene državne pomoči pri enakih pogojih kreditiranja 
največji vpliv dnevno dvigovanje vrednosti Euriborja.  
 
V letošnjem letu, ko objavljena referenčna obrestna mera znaša 5,19%, Euribor 
(3mesečni) na današnji dan pa znaša 4,932% znaša obrestna mera kredita Eko 
sklada 5,232% in je višja od REF, zato kredit ne vključuje državne pomoči.«  
V sled razmer na trgu pa nam je Ministrstvo za finance dne 7.4.2008 posredovalo 
mnenje k shemi »de minimis« pomoči, in odslej se naši krediti dodeljujejo 
skladno z odobreno shemo pomoči po pravilu »de minimis«. 

 
- Marko Marin, Ferment d.o.o, je kot potencialni investitor v bioplinsko 

napravo prikazal problematiko pridobivanja ustreznih dovoljenj za postavitev 
bioplinske naprave, nadalje delitev različnih pooblastil in področij delovanja na 
različna ministrstva (MKGP; MOP; MG). Opozoril je na pomanjkljive in tendenciozne 
informacije v medijih. Poudaril je, da ni tipskih projektov za bioplinske naprave. 
Predstavil je tudi svoje izkušnje glede javnih obravnav o bioplinski napravah.  

 
- Barbara Lobe, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Zavod Celje, je 

predstavila študijo o potencialih (nosilec g. Pšaker), ki so jo opravili na njihovem 
Zavodu, možnih energetskih rastlinah za pridobivanje bioplina. Po njihovi študiji so 
ravninski deli primerni za pridelavo energetskih rastlin. Problem je tudi ne znanje 
kmetov o bioplinskih napravah. Mnenja je, da imajo veliki kmetije že zelo intenzivno 
kmetijsko pridelavo in ne morejo namenjati kmetijskih površin za pridelavo 
energetskih rastlin za proizvodnjo bioplina. Potencial pa je še velik pri manjših 
kmetih, ki bi dobavljali substrat ali pa se ustrezno združevali, kot skupni lastniki 
bioplinskih naprav (kot je primer v avstrijskem Muereck-u) 
 

- Marta Hrustel, MKGP, je izpostavila trajnostni vidik, ki ga je potrebno 
upoštevati tudi pri proizvodnji bioplina, pomenu ravninskih območij za proizvodnjo 
hrane. Podarila je tudi pomen ne ravninskih površin za pridelavo energetskih rastlin. 
 

- dr. Viktor Jejčič, KIS, se je na koncu diskusije zahvalil prisotnim za udeležbo 
na sestanku svetovalnega odbora. Na kratko je predstavil naslednje aktivnosti 
odbora  s sestankom septembra ali oktobra 2008 in obravnavo razmer za bioplinske 
naprave in regionalne strategije. 

-  
Zapisal: mag. Tomaž POJE 

-  
Ljubljana, 16.7.2008 



Tabela 1: Glavni podatki za predstavljene kmetijske bioplinske naprave v Sloveniji 
 
 
Ime 
  

Začetek 
delovanja 

Status 
  

Substrat 
  

Količine substrata 
 

Dobava 
substrata 

 

Velikost 
digestorja 

(m
3
) 

Proizvodnja 
bioplina 

(m3/dan) 

Kogenracijska 
naprava 

Uporaba 
substrata 

 

Investicijski 
stroški 
(EUR) 

Moč 
kWel 

Toplota 
kWth 

BIOPLINARNA 
Nemščak 

2006 d.o.o. 

prašičja 
gnojevka, 

koruzna silaža, 
klavniški odpadki 

85 000 t lastni viri 
2 x 3 200 

m
3
 

11 800 m
3
 1460 1600 

gnojilo 

7.083.000 

Bioplinarna 
Nemščak 
(starejša) 

2002 d.o.o. Gnojevka 90.000 lastni viri 2 X 620 1500 109 160 5.000.000 

BIOTERM D.O.O. - 
KMETIJA FLERE 

2003 d.o.o. 

gnojevka, 
mlekarniški 

odpadki, 
kuhinjski 

organski odpadki 

1900 gnojevka, 
1800 hišni org. 

odpadki, 30 
mlekarniški odpadki 

lastni viri 2 x 314 840 2 x 62 300 600.000 

BIOPLINARNA 
FARMA IHAN 

1995, 
posodoblje

na 2006 
d.d. prašičja gnojevka 

  
5000 (4 

digestorji) 
4000 220 

  
5.000.000 

BIOPLIN KOLAR 
MARJAN s.p. 

2006 s.p 

prašičja 
gnojevka, 

koruzna in travna 
silaža 

10.000 gnojevka, 
20.000 koruzna 

silaža 
lastni viri 2 X 4400 8800 980 1200 gnojilo 5.000.000 

KOTO D.D.* 2007 d.d. 
organskih 

kuhinjski odpadki 
8000 ton na leto zbiranje 2 x 500 5000 526 580 

čistilna 
naprava  

BIOTERA* 2007 d.o.o. organski odpadki 28000 ton zbiranje 
2 

digestorja 
testna faza 1500 1800 gnojilo 

 

* -  v testnem obratovanju 

 



 

Lista prisotnih 
na 1. sestanku Svetovalnega odbora za projekt BIOGAS REGIONS 

Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana 27.5.2008 
 
 
Ime in priimek Institucija Naslov Telefon E-mail 
Marjan Dremelj 

Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

Dunajska 58, 
Ljubljana 

01-4789317 Marjan.dremelj@gov.si  
Marta Hrustel 01-4789124 Marta.hrustel@gov.si  
Boštjan Berložnik 01-3094249 Bostjan.berloznik@gov.si  

Jože Dular 
Društvo kmetijske tehnike 
Slovenije – MKGP 

Einspilerjeva 6, 
Ljubljana 

041-619970 joze.dular@gov.si  

Fouad Al-Mansour 
Institut Jožef Stefan – Center za 
energetsko učinkovitost 

Jamova 39, Ljubljana 01-5885329 Fouad.al-mansour@ijs.si  

Tončka Jesenko 
Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije 

Celovška 135, 
Ljubljana 

01-5136636 Toncka.jesenko@kgzs.si  

Boštjan Kajtna Zavarovalnica Triglav d.d. 
Miklošičeva cesta 19, 
Ljubljana 

01-5806261 Bostjan.kajtna@triglav.si  

Marko Marin Ferment d.o.o. Jarška 51, Domžale 040-344549 
Marko.marin@amis.net 
 

Nataša Černila Zajc Eko sklad, j.s. 
Tivolska cesta 30, 
Ljubljana 

01-2414846 ncernila@ekosklad.si  

Aleš Zver Biotehniška fakulteta 
Jamnikarjeva 101, 
Ljubljana 

041-287272 Ales.zver@bf.uni-lj.si  

Albin Luin 
IMP d.d. Dunajska 7, Ljubljana 

041-534519 Albin.luin@imp.si  
Borut Jurca 041-750924 Borut.jurca@imp.si  

Barbara Lobe 
Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije – Zavod Celje 

Trnoveljska 1, Celje 03-4255524 Barbara.lobe@ce.kgzs.si  

Viktor Jejčič 
Kmetijski inštitut Slovenije 

Hacquetova 17, 
Ljubljana 

01-2805102 Viktor.jejcic@kis.si  
Tomaž Poje 01-2805100 Tomaz.poje@kis.si  
 


