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Zapisnik  
2. sestanka Svetovalnega odbora 

za projekt BIOGAS REGIONS 
 
 
Datum sestanka: 23.10.2008 
Kraj sestanka: Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana  
�as sestanka: za�etek 1000, zaklju�ek 1430 

Prisotni: glej seznam prisotnih 
 
Dnevni red: 

1. Kratka predstavitev projekta BIOGAS REGIONS in 1. sestanka 
svetovalnega odbora (dr. Viktor Jej�i�)  

2. Predstavitev Pregleda pogojev za postavitev bioplinskih naprav (dr. Fouad 
Al-Mansour, Center za energetsko u�inkovitost IJS) 

3. Predstavitev Regionalne strategije za razvoj kmetijskih bioplinskih naprav 
(dr. Fouad Al-Mansour, Center za energetsko u�inkovitost IJS) 

4. Iniciativa za ustanovitev »Združenja upravljavcev (kmetijskih) bioplinskih 
naprav« 

5. Razno 
 
 

Ad 1) Dr. Viktor Jej�i�, predstojnik Oddelka za kmetijsko tehniko na Kmetijskem 
inštitutu Slovenije, je kot vodja projekta BIOGAS REGIONS za Slovenijo predstavil 
evropski projekt za alternativne vire energije BIOGAS REGIONS, ki je sofinanciran 
znotraj podro�ja Intelligent Energy Europe. Projekt se je za�el novembra 2007 in traja 
tri leta, v njega je vklju�eno sedem držav EU (Slovenija, Francija, Italija, Belgija; 
Poljska, Avstrija, Nem�ija). Osredoto�en je na promocijo in uvajanje bioplina 
(razbijanje socialno ekonomskih in tehni�nih ovir za njegovo pospešeno razširitev). 
Predstavljene so bile dosedanje aktivnosti sodelavcev inštituta na projektu. Na kratko 
je predstavil tudi zapisnik 1. sestanka svetovalnega odbora za projekt BIOGAS 
REGIONS, ki je bil 27.5.2008. 
 
Ad 2) dr. Fouad Al-Mansour iz Centra za energetsko u�inkovitost Inštituta Jožef 
Stefan je predstavil študijo (narejena v okvirju projekta BIOGAS REGIONS), 
»Pregled pogojev za postavitev bioplinskih naprav«. V njej so zahteve za upravljavce 
energetskih naprav, ki proizvajajo elektri�no energijo in (ali) toploto ter sam 
energetski objekt. Pri izbiri lokacije za bioplinsko napravo je analiziral ob�inske 
lokacijske na�rte, potrebna soglasja sosedov oziroma lastnikov mejnega ozemlja, 
lokacijsko informacijo in reševanju smradu. Predstavil je potrebne licence, soglasja in 



dovoljenja (licenca za opravljanje energetske dejavnosti, okoljevarstveno soglasje, 
gradbeno dovoljenje, varstvo pred požarom, uporabno dovoljenje, odobritev 
veterinarske uprave, pridobitev kvalificiranega proizvajalca elektri�ne energije). 
Nadalje je predstavil izbiro substrata s poudarkom na živalskih stranskih proizvodih. 
Glede izrabe bioplina je predstavil izkoriš�anje elektri�ne energije, toplote, ter kot 
pogonskega goriva za vozila. Predstavljene so bile zahteve za uporabo predelanega 
substrat kot gnojila. 
 
Celotna študija »Pregled pogojev za postavitev bioplinskih naprav« je v prilogi 
številka 1. 
 
Po predstavitvi dr. Al – Mansourja je sledila razprava. 
 
 Peter Pšaker, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Zavod Celje, je 
izpostavil, da pri izbiri lokacije v »junijski« uredbi ni konkretnega kriterija za 
oddaljenost bioplinske naprave od naselja. Na�rtovalcem bioplinskih naprav bi bili 
taki kriteriji v pomo�. Toplota za ogrevanje naj bi sicer nastajala �im bliže naselij. 
Avstrijci in Nemci še nimajo eksplicitno dolo�enih kriterijev.  
 
 Marko Marin, Ferment d.o.o., je dejal, da bi umeš�anje bioplinske naprave 
moralo potekat v dveh smereh, ena je pri umeš�anju v novo okolje, druga pa je 
umeš�anje v že »degradirano« okolje. Po njegovih izkušnjah pote�e 4 do 5 let, da je 
bioplinska naprava umeš�ena v prostor, majhne spremembe pri konstrukciji zaradi 
izboljšave tehnologije pridobivanja bioplina pa potegnejo za sabo ponovitev postopka 
pridobivanja gradbenega dovoljenja. V nadaljevanju je poudaril, da je nesprejemljivo, 
da ima beseda posameznika na javni razpravi enako vrednost kot študije, ki so jih 
naredile ustrezne institucije za relativno velik denar. 
 
 mag. Drago Papler, Gorenjske elektrarne, je poudaril, da mora svetovalni 
odbor vzpodbuditi državo, da s pravilniki dolo�i (definira) razmere za postavitev 
bioplinskih naprav. Poudaril je pomen in interes Gorenjskih elektrarn za pridobivanje 
elektri�ne energije iz bioplina in druge biomase. 
 
 Aleš Zver, Biotehniška fakulteta, je izpostavil, da kmetijska biomasa 
(energetske rastline) ne povzro�ajo smradu, ampak da smrdijo živalske odpadki 
(živalski stranski proizvodi - ŽSP) in da se lahko smrad tudi rešuje z ustreznim 
sprejemom teh substratov. 
 
 
 
 
Ad 3) dr. Fouad Al-Mansour, Center za energetsko u�inkovitost - Inštitut Jožef 
Stefan, je predstavil študijo (narejena v okvirju projekta BIOGAS REGIONS) 
»Regionalna strategija za razvoj kmetijskih bioplinskih naprav«.  V njej je ocena 
potenciala za pridobivanje bioplina z analizo proizvodnje elektri�ne energije iz OVE in 
stanja na podro�ju bioplina v Sloveniji. Analizirana je možnost uporabe bioplina v 
Sloveniji in strategija za razvoj proizvodnje bioplina v Sloveniji s poudarkom na 
zakonskih ukrepih, informiranju in izobraževanju, ekonomskih in finan�nih ukrepov, 
tehni�nih in organizacijskih ukrepov ter sprejemljivosti za javnost. 
 



Celotna študija »Regionalna strategija za razvoj kmetijskih bioplinskih naprav« je v 
prilogi številka 2. 
 
Po predstavitvi dr. Al – Mansourja je sledila razprava. 
 

Aleš Zver, Biotehniška fakulteta, je poudaril pomen ozaveš�anja javnosti, da 
bioplin ni okoljsko problemati�en. Predlagal je izdelavo dokumentarnih filmov za 
bioplin za lažje osveš�anje ljudi, potrebo po nastopih na televiziji in radiu s 
strokovnimi prispevki, da se vzpostavi »globalno ozra�je«, ki ne bo apriori 
nasprotovalo bioplinskim napravam. 

 
dr. Viktor Jej�i�, Kmetijski inštitut Slovenije, je predstavil avstrijski SEEG iz 

Cmureka, kjer so zelo veliko napravili na promociji alternativnih virov energije 
(bioplin, biodiesel, rastlinsko olje in lesni sekanci), na prodaj pa imajo celo DVD film o 
svojih aktivnostih in prednostih njihovega delovanja. 

 
mag. Drago Papler, Gorenjske elektrarne, je prisotne seznanil z razpisom 

MOP-a za sofinanciranje ozaveš�evalnih, promocijskih in izobraževalnih projektov za 
u�inkovito rabo in obnovljive vire energije v letu 2009 in dobre izkušnje, ki jih je imel 
na tem podro�ju z Biotehniškim centrom Naklo ter pripravljenost za sodelovanje na 
tem podro�ju.  

 
Janko Rode, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, ki je zastopal interese 

zainteresirane javnosti, je izpostavil da Center RS za poklicno izobraževanje 
pripravlja poklicni standard »Proizvajalec bioplina«, ki bi ga pou�evali na srednjih 
kmetijskih (biotehniških) šolah.  Pravilno je, da šole posodabljajo svoje programe in 
uvajajo tudi znanja, ki šele prihajajo.  

 
mag. Tomaž Poje, Kmetijski inštitut Slovenije, je seznanil prisotne, da smo v 

okviru projekta popisali kmetijske bioplinske naprave v Sloveniji in nekatere izmed 
njih bodo predstavljene v skupnem katalogu bioplinskih naprav vseh evropskih 
partnerjev na projektu Biogas Regions. Po angleški verziji bo nastal tudi prevod 
kataloga v slovenski jezik, ki bo odli�no promocijsko gradivo. 

 
Peter Pšaker, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Zavod Celje, je 

spregovoril o potencialu za bioplin iz kmetijstva. Prikazal je potrebo po dodatni 
podpori bioplinskih naprav, ki bi uporabljale samo gnojevko (tako kot je to urejeno v 
Nem�iji). Glede energetskih rastlin je kmetijska stroka razdeljena, svojo študijo o 
potencialih za bioplin pa bo z veseljem predstavil na naslednjem sestanku 
svetovalnega odbora. Njegova ocena potenciala temelji na minimalnem poseganju v 
primarno kmetijsko pridelavo (za hrano). Za energetske rastline bi bilo potrebno 
izkoristit strniš�ne površine, ki jih je 50.000 ha. Njegova študija je pokazala, da ve�je 
število »popoldanskih« kmetov razpolaga v povpre�ju z 2 do 3 ha površine na katerih 
zaradi razmer dejansko ne vejo kaj pridelovat, lahko pa bi energetske rastline. 
Nadaljnji razvoj bioplinskih naprav vidi tudi v možnosti kooperacije kmetov kot 
pridelovalcev substrata za znano bioplinsko napravo, ki jo upravlja en kmet oziroma 
investitor. Poudaril je, da mora za razvoj bioplina tudi stroka veliko ve� narediti.  
 

Marjan Kolar, Bioplin s.p., je kot eden izmed že obstoje�ih operaterjev 
bioplinskih naprav izpostavil, da v Sloveniji že imamo izkušnje s proizvodnjo bioplina. 



Država pa bi morala tako regulirati zadeve, da se bodo obstoje�e bioplinske naprave 
lahko obdržale v obratovanju, šele nato pa bi morala vzpodbujati nastanek novih 
bioplinskih naprav. Glede na lastne izkušnje naj bi imel zagotovljen 10 letni odkup 
elektri�ne energije na za�etku pred samo izgradnjo naprave. Danes po dveh letih 
obratovanja pa ima pogodbo o odkupu podpisano le za eno leto. Glede razprave o 
smradu je poudaril, da bioplinska naprava ne povzro�a smradu. Potrebno pa je imeti 
ustrezen zadrževalni �as substrata v digestorju. �e gre substrat prehitro skozi 
digestor, ostane nepredelan in smrdi. Glede promocije bioplina je omenil »jumbo« 
plakate o bioplinu, ki so na Madžarskem, o potrebi  predstavitve bioplina v kmetijski 
oddaji. Z uporabo energetskih rastlin pa se tudi izboljša vrednost predelanega 
substrata kot gnojila.  
 
 
Ad 4) Jože Pavlinjek iz podjetja INOKS je predstavil ZPB – Združenje proizvajalcev 
bioplina in njihovo izjavo. Prikazal je pogled upravljavcev bioplinskih naprav glede na 
dogajanja na finan�nem, energetskem in kmetijskem trgu. Na samo poslovanje 
bioplinskih naprav ima namre� zelo velik vpliv »Uredba o pravilih za dolo�itev cen in 
za odkup elektri�ne energije od kvalificiranih proizvajalcev elektri�ne energije« in 
»Sklepi o cenah in premijah za odkup elektri�ne energije od kvalificiranih 
proizvajalcev elektri�ne energije«. V imenu združenja proizvajalcev bioplina je 
predlagal predlagateljem »Uredbe« delitev bioplinskih naprav po mo�i (do 1MW, od 1 
MW naprej), predstavil je izhodiš�ne stroške obratovanja bioplinskih naprav oziroma 
specifi�ne vrednosti investicije glede na mo� bioplinske naprave. Na osnovi 
stroškovne cene obratovanja predlaga nove odkupne cene in spremembo enotne 
letne premije. Obstoje�e proizvajalce bioplina moti tudi predvideni predlog, da mora 
bioplinska naprava imeti 70 % toplotni izkoristek skozi celotno leto. Po eni strani naj 
bi bioplinarne bile zaradi takih in druga�nih zahtev locirane izven bližine naselij, po 
drugi strani pa taka lokacija onemogo�a u�inkovito rabo toplotne energije za 
ogrevanje naselij ali �esa drugega. Proizvajalce bioplina skrbi tudi �asovna dolžina 
pogodb za odkup elektri�ne energije od kvalificiranih proizvajalcev, saj se pogodbe 
sedaj podpisujejo za eno leto in tako ni mogo�e daljno ro�no predvideti poslovanja že 
delujo�ih bioplinskih naprav, negotove pa postajajo tudi investicije za nove naprave. 
 
Celotna izjava Združenja proizvajalcev bioplina je podana v prilogi 3 in bo skupaj s 
celotnim zapisnikom poslana na Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za okolje in 
prostor in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
 
 
 
 
Ad. 5) Pod to�ko razno se je dejansko nadaljevala razprava o problematiki bioplina 
 

Marjan Kolar, Bioplin s.p., je izpostavil možnost pridelave energetskih rastlin na 
površinah kjer je pred leti rastla sladkorna pesa. Kot proizvajalcu bioplina mu je 
problemati�no zmanjšanje premije zaradi državne pomo�i pri gradnji.  

 
mag. Drago Papler, Gorenjske elektrarne, je predlagal organizacijo tiskovne 

konference s katero bi seznanili medije ter o potrebni izjavi, ki jo je potrebno poslati 
medijem.  

 



mag. Jože Dular, Društvo kmetijske tehnike Slovenije in Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je poudaril, da mora svetovalni odbor slediti 
dogajanju in usmerjati razvoj. Program razvoja bi morali poslati v presojo in potrditev 
na MKGP, kjer se sicer pripravlja strategija razvoja kmetijstva. 

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

izpostavila izobraževanje tako kmetov kot tudi kmetijskih svetovalcev. V svetu so 
namre� že nove kmetijske prakse, kot je pridelava energetskih rastlin kot mešanih  in 
strniš�nih posevkov ipd.  Potrebno je definirati dobre in okolju prijazne prakse.  

 
Jože Križan, samostojni svetovalec, je poudaril, da bi se morali vsi postopki 

glede dovoljenj opraviti v 6 mesecih (kot se dogaja v Nem�iji) in na enem mestu, pri 
gradnji bioplinskih naprav bi morali ve�jo vlogi igrati tudi Skladi.  

 
Dejan Štrbenk, BIOENERG d.o.o., je izpostavil problematiko dokaj 

problemati�nih mejnih vrednostih težkih kovin, da se predelan substrat iz bioplinske 
naprave uporablja kot gnojilo. 

 
dr. Viktor Jej�i�, Kmetijski inštitut Slovenije, se je na koncu diskusije zahvalil 

prisotnim za udeležbo na sestanku svetovalnega odbora.  
 
 
Ad 6) Opomba zapisnikarja: 
 
V okviru sestanka partnerjev na projektu Biogas Regions, ki je bil 30. in 31. oktobra 
2008 so tudi ekspertni partnerji iz Avstrije analizirali naš »Pregled pogojev za 
postavitev bioplinskih naprav« in »Regionalne strategije za razvoj kmetijskih 
bioplinskih naprav«. Svetovali so dolo�ene dopolnitve pri akcijskem planu. Nasvete 
ekspertnih partnerjev in sugestije svetovalnega odbora bomo upoštevali in vklju�ili v 
kon�no varianto teh dveh dokumentov. Prilogi 2 in 3 sta sedaj še z ne vnešenimi 
spremembami. Kon�ne variante Vam bomo poslali, ko bodo pripravljene.  
 
 
 
 
 
 
Zapisal: mag. Tomaž POJE, Kmetijski inštitut Slovenije 

 
 
 
 

Ljubljana, 6.11.2008 
 
Priloga 1: Pregled pogojev za postavitev bioplinskih naprav 
Priloga 2: Regionalna strategija za razvoj kmetijskih bioplinskih naprav 
Priloga 3: Stališ�e združenja proizvajalcev bioplina 
 



 
Lista prisotnih 

na 2. sestanku Svetovalnega odbora za projekt BIOGAS REGIONS 
Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana 23.10.2008 

 
 
Ime in priimek Institucija Naslov Telefon E-mail 

Bogdan Pungartnik Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

Dunajska 58, 
Ljubljana 

01-4799059 Bostjan.berloznik@gov.si  

Marta Hrustel 01-4789124 Marta.hrustel@gov.si  

mag. Jože Dular Društvo kmetijske tehnike 
Slovenije – MKGP 

Einspilerjeva 6, 
Ljubljana 041-619970 joze.dular@gov.si  

dr. Fouad Al-Mansour Institut Jožef Stefan – Center za 
energetsko u�inkovitost Jamova 39, Ljubljana 01-5885329 Fouad.al-mansour@ijs.si  

Janko Rode  Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije 

Celovška 135, 
Ljubljana 01-5136636 janko.rode@kgzs.si  

Boštjan Kajtna Zavarovalnica Triglav d.d. Mikloši�eva 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 �ernila 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  

Barbara Lobe Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije – Zavod Celje Trnoveljska 1, Celje 

03-4255524 Barbara.lobe@ce.kgzs.si  

Peter Pšaker 03-4255624 Peter.psaker@ce.kgzs.si  
dr. Viktor Jej�i� Kmetijski inštitut Slovenije Hacquetova 17, 

Ljubljana 
01-2805102 Viktor.jejcic@kis.si  

mag. Tomaž Poje 01-2805100 Tomaz.poje@kis.si  

Dejan Štrbenk BIOENERG d.o.o. Cesta talcev 8, 
Domžale 041-720620 Dejan.strbenk@siol.net  



 

mag. Drago Papler Gorenjske elektrarne Stara cesta 3, 4000 
Kranj 031-325-138 

Drago.papler@gorenjske
-elektrarne.si 
Drago.papler@gmail.co
m  

Lea Lavri� KOTO d.d. Agrokombinatska 80, 
Ljubljana 01-5878117 Lea.lavric@koto.si  

Marjan Kolar Bioplin s.p. Logarovci19, 9242 
Križevci 041-728071 Marjan.kolar@gmail.com  

Jože Pavlinjek  ECOS d.o.o. 
Gori�ka ulica 150, 
�ernelavci, Murska 
Sobota 

031-681728 Jp@inoks.si  

Simon Guštin Farme Ihan d.d. Breznikova 89, 
Domžale 

041-705908 sgustin@ihan.si  
Marko Verbi� 051-669766 mverbic@ihan.si  

Jože Križan Samostojni svetovalec Griblje 81, 8332 
Gradac 040-888057 krizanjoze@gmail.com  

Katarina Vertin APE Litijska 45, Ljubljana 02-5863870 Katarina.vertin@ape.si  
 


