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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 SVETOVALNEGA ODBORA 
 
Desetega decembra smo na 
Kmetijskem inštitutu Slovenije imeli 
četrti sestanek svetovalnega odbora 
za projekt »Biogas Regions«. Na njem 
nam je ga. Irena Koteska, ARSO, 
predstavila dejavnosti njene institucije 
na področju okoljskih dovoljenj za 
emisije snovi v zrak pri bioplinskih 
napravah. Enako tematiko je ga. 
Koteska predstavila tudi na seminarju 
na KIS-u (tako da je vsebina njenega 
prispevka opisan v poglavju o 
seminarju), več informacij pa lahko o 
tem dobite na www.kis.si   
Marko Mahne iz Veterinarske uprave RS je predstavil veterinarske predpise in pogoje 
za uporabo živalskih stranskih proizvodov pri proizvodnji bioplina. Zlasti okoljska 
dovoljenja in trenutna razlaga ARSO-ta o IPPC dovoljenjih za bioplinske naprave so  
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pri udeležencih sestanka povzročile kar 
precej slabe volje in pokazale potrebo, da 
tudi Združenje proizvajalcev bioplina postavi 
svoje stališče glede tega tudi do resornega 
zakonodajalca. Celotni zapisnik o sestanku je 
na voljo na spletni strani Kmetijskega 
inštituta Slovenije www.kis.si  
 
 
 
 
 
 

ZAČETEK IZVAJANJA UREDBE O PODPORAH 
ELEKTRIČNI ENERGIJI PROIZVEDENI IZ 
OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE (bioplina) 
 
Z novembrom se je začela izvajati Uredba o podporah električni energiji proizvedeni 
iz obnovljivih virov energije (bioplina). Ta uredba uvaja kar precej novosti za 
bioplinske naprave. Te se sedaj delijo po velikosti, važen pa je tudi vhodni substrat 
od katerega so odvisne odkupne cene za proizvedeno električno energijo. Uvaja pa 
se tudi bonuse – dodatke, ki jih do sedaj ni bilo. Celotno uredba je dosegljiva na 
spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo. 

 
SEMINAR O BIOPLINU 
 
V okviru evropskega projekta »Biogas Regions« je Kmetijski inštitut Slovenije, 
Oddelek za kmetijsko tehniko 26. novembra organiziral že svoj tretji seminar na temo 
bioplina. Tudi ta seminar je bil zelo dobro obiskan, kar kaže na aktualnost 
predstavljene tematike. Udeležilo se ga je okrog 60 udeležencev, tako od kmetov – 
investitorjev v bioplinske naprave kot do univerzitetnih profesorjev.  
Dr. Viktor Jejčič (KIS; Oddelek za kmetijsko tehniko) je po predstavitvi projekta 
»Biogas Regions« govoril o možnostih pridobivanja bioplina in njegovi rabi (vrste 
bioplinskih naprav, proces nastanka bioplina, kogeneratorske enote itd.). Mag. 
Tomaž Poje (KIS, Oddelek za kmetijsko tehniko) je najprej predstavil stanje na 
področju kmetijskih bioplinskih naprav v Sloveniji. Trenutno je 11 bioplinskih naprav 
(od tega so tri pogojno kmetijske). Njihova skupna nazivna električna moč 
kogeneratorskih enot pa je skoraj 14 MW. Razcvet bioplinskih naprav v Sloveniji pa 
se je začel po letu 2002, ko je vlada RS sprejela ustreznejše odkupne cene za 
elektriko proizvedeno iz obnovljivih virov energije (bioplina).  
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Predstavil je tudi novo Uredbo o 
podporah električni energiji 
proizvedeni iz OVE (bioplina). Ta je 
bila v Uradnem listu sicer objavljena 
že maja letos, vendar je v veljavo 
stopila šele s 1.11.2009. Glavne 
novosti glede na staro uredbo pa je 
delitev bioplinskih naprav glede na 
nazivno moč, delitev glede na vrsto 
vhodnega substrata, ki prihaja v 
bioplinsko napravo (kmetijsko 
poreklo, komunalna ali industrijsko 
poreklo). Nova uredba uvaja tudi 
bonuse ali dodatke, ki pa so vezani 
na oddajanje toplote zunanjim porabnikom, na količino gnojevke ali gnoja v skupnem 
substratu in na samo velikost naprave.  
V okviru predstavitve potenciala je bilo povedano, da je kmetijski potencial za bioplin 
dobrih 45 MW po scenariju, kjer se najmanj posega v primarno kmetijsko pridelavo 
oziroma dobrih 78 MW po scenariju, kjer je za kmete bolj ugodno prodati rastlinsko 
biomaso za bioplin kot pa za hrano ljudi ali krmo živali. Največji delež potenciala v 
Pomurski, Podravski in Osrednje slovenski regiji. Gradi, projektira, umešča v prostor 
pa se še večje število bioplinskih naprav s skupno močjo več kot 30 MW. V okviru 
predavanja o družbeni sprejemljivosti bioplinskih naprav je mag. Poje izpostavil, da je 
za sprejemljivost (okoljskih in energetskih) projektov potrebno zadostiti trem 
pogojem: 1. fizična izvedljivost (in strokovna tehnična utemeljenost) projekta, 2. 
ekonomska upravičenost projekta, 3. kulturna - družbena sprejemljivost: skladnost 
projekta z obstoječimi družbenimi običaji in normami. Vsak od treh pogojev je nujen, 
ne pa tudi zadosten pogoj za uspešnost projekta. Nadalje pa je govoril o konkretnih 
komunikacijskih napotkih, ki bi jih moral upoštevati investitor oziroma upravljavec 
bioplinske naprave. 
 
Dr. Rok Mihelič iz Biotehniške 
fakultete Ljubljana pa je predstavil 
»Možnosti gnojenja z 
fermentacijskimi ostanki glede na 
njihovo kakovost«. V bioplinski 
napravi predelana gnojevka se med 
procesom fermentacije razsluzi, zato 
se pri gnojenju bolje vsrka v tla in ne 
maši talnih por ter zato ne škodi 
talnim organizmom. Zmanjša se 
vsebnost škodljivih (patogenih) 
mikroorganizmov in semen plevelov 
(zmanjšanje odvisno od temperature 
fermentacije), razgradijo pa se 
fitotoksične substance, zato je bioplinska gnojevka manj škodljiva za korenine rastlin.  
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Poveča se vsebnost dostopnih hranil (predvsem dušika in deloma fosforja), s čimer 
se poveča izkoristljivost hranil, ob pravilnem gnojenju je zato manjša nevarnost izgub 
hranil v okolje. Predelana gnojevka manj smrdi, kar je ena bistvenih prednosti pri 
gnojenju v bližini naselij. 
 
Predstavnica Agencije RS za okolje ga. Irena Koteska je govorila o emisijah snovi v 
zrak na bioplinskih napravah. Za bioplinske naprave velja kar nekaj Zakonov in 
uredb, katerim mora zadostiti bioplinska naprava. Pred pridobitvijo gradbenega 
dovoljenje mora investitor zadostiti zahtevam »Uredbe o emisiji snovi v zrak iz 
nepremičnih virov onesnaževanja objavljene v Ur. l. RS, št. 31/07, 70/08 in 63/09. Do 
sedaj je moral investitor pridobiti ali strokovno oceno vplivov emisije snovi v zrak ali 
okoljevarstveno dovoljenje a emisije snovi v zrak ali IPPC dovoljenje. Upravljavci 
bioplinskih naprav morajo tudi zagotoviti izvajanje prvih meritev in obratovalnega 
monitoringa emisije snovi v zrak. Mag. Aleš Zver iz Biotehniške fakultete Ljubljana je 
veliko pozornost posvetil vhodnemu substratu za pridobivanje bioplina  ter 
dejavnikom, ki vplivajo na uspešen nastanek bioplina. Po koncu strokovnih predavanj 
je sledila predstavitev ponudnikov domačih proizvajalcev in prodajalcev (Weltec 
tehnologija, Isele – N & N Hlevska oprema, Kancler Sistemi, Top Podeželje, MEWA, 
PIVOT, PIONEER in KETER). 
 

PROMOCIJA BIOPLINA 
 

V okviru izvajanja promocijskih aktivnosti na področju bioplina smo sodelavci 
Oddelka za kmetijsko tehniko imeli v obdobju od septembra kar precej aktivnosti. Z 
vwečimi predavanji smo sodelovali na delavnici Bioplin v Kmeitjstvu, ki ga je 
organizral KOSTAK, ravno tako na seminarju, ki ga je organizirala skupina Kancler 
sistemi.  na konferenci Biomasse in Sűdosteuropa, Berlin, smo predstavili slovensko 
stanje na področju bbioplina in novo uredbno o odkupe električne energije. Na 
simpoziju v organizaciji Slovensko-nemške gospodarske zbornice - Obnovljivi viri 
energije - bioplin in biomasa, Ljubljana, pa smo predstavili stanje na področju 
kmetijskih bioplinskih naprav v Sloveniji. 
 

BIOPLINSKA NAPRAVA ODDAJA TOPLOTO 
 
V Dobrovniku je najnovejša bioplinska naprava 
»Bioplinarna Gjerkeš« nazivne moči 1 MWe. Z 
svojim bližnjim sosedom »Ocean Orchids« so se 
dogovorili za oddajanju toplotna energije za 
potrebe pridelave orhidej v rastlinjakih. To je prvi 
primer v Sloveniji, da kmetijska bioplinska naprava 
oddaja toplotno energijo izven same bioplinske 
naprave in pripadajočih poslopij. S tem bodo lahko 
lastniki bioplinske naprave izkoristuili bonus iz 
nove uredbe:  
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Če se letno koristno izrabi toplota v obsegu več kot 15 % vhodne energije bioplina, je 
proizvodna naprava OVE upravičena do izplačila dodatka v višini 10 % obratovalne 
podpore. Toplota iz bioplinarne, ki se porabi za pridobivanje bioplina, se ne šteje za 
koristno toploto. 

 
STROKOVNA EKSKURZIJA Z OGLEDOM 
BIOPLINSKIH NAPRAV 
 
V okviru številnih aktivnosti na projektu »Biogas Regions« za pospešeno uvajanje 
bioplina je Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko 12. in 
13.11.2009 organiziral strokovno ekskurzijo z ogledom delovanja bioplinskih naprav v 
Sloveniji in Avstriji. Namen 
ekskurzije je bil spoznavanje 
strokovne javnosti s sodobno 
tehnologijo za proizvodnjo 
bioplina in izmenjava izkušenj 
pridobljenih na uspešno 
delujočih bioplinskih napravah 
pri nas in v tujini. Ogledali smo si 
Bioplinsko naprava Lendava, 
KOLAR 2, BIOPLIN GJERKEŠ, 
SEEG - Avstrija (bioplinska 
naprava, stiskalnica za olje, 
proizvodnja biodizla, peč na 
lesno biomaso) in bioplinsko 
napravo na kmetiji FLERE. 
 
 
 
 

 

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, 
tomaz.poje@kis.si  
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