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PREDSTAVITEV PROJEKTA 
 

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

OTOVORITEV NOVIH BIOPLINSKIH NAPRAV 
 
Mesec junij 2010 je bil uspešen za področje kmetijskih bioplinskih naprav. Investitorja 
sta odprla kar dve novi bioplinski napravi. Celotno tehnologijo pa je pri obeh 
zagotovilo slovensko podjetje Keter Organica. 
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V Sobetincih pri Markovcih je bila 
16. junija odprta bioplinska 
naprava »Vargazon 1«. Nahaja 
se na farmi za vzrejo govejih 
pitancev. Velikost površine na 
kateri je zgrajena bioplinarna 
znaša 10.600 m2. Nazivna 
električna moč kogenerarske 
enote je 1 MW, toplotna moč pa 
je 1,2 MW. Načrtovana letna 
prozvodnja bioplina je 4.100.000 
m3, iz katerega bodo proizvedli 
8.550.000 kW električne energije. 

Glavni predvideni vhodni substrati za bioplinsko napravo so: silaža koruze, sirka, žita 
in trav ter dodatno še gnojevka iz lastne farme. Zgrajeni so štirje digestorji 
(fermentorji) z neto volumnom 10.800 m3. V njih se odvija mezofilni proces pri 
temperaturi 39°C. Predelan substrat iz bioplinske naprave se bo separiral – ločil se 
bo trdni in tekoči del. Trdni del se bo posušil v sušilnici, peletiral in zapakiral v 
transportno embalažo. Nato pa se ga prodajalo kot kvalitetno gnojilo ali pa kot 
energent. 
 
Na obrobju Zgornjih  Pirnič zraven 
Medvod pa je bila 14. junija odprta 
bioplinska naprava »Bioplinarna 
Petač«. Tudi njena električna moč 
kogenaratoske enote znaša 1 MW. 
Velikost površine na kateri je 
zgrajena bioplinarna znaša 
11.200m2 Njene glavne vhodne 
surovine bodo (so): silaža koruze, 
sirka, žita in trav. Ima ravno tako 
štiri digestorje z neto volumnom 
10.800 m3, proces nastanka 
bioplina pa se bo odvijal pri 
temperaturi 39°C. Tudi tu se bo 
predelan substrat precejal 
(separiral). Posebnost te naprave 
je, da so nekateri digestorji 
popolnoma vkopani v zemljo. V 
času otvoritve sama bioplinska 
naprava še ni delovala. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stran 2 Projekt sofinancira 
 



SESTANEK PROJEKTNE SKUPINE  
 
Partnerji na projektu Biogas Regions 
smo se 29. junija 2010 sestali v Bruslju 
pri partnerju FEDARENE. Na sestanku 
je bil prisoten tudi tehnični komisar iz 
Evropske komisije, ki skrbi za pravilno 
izvajanje projekta. Analizirali smo do 
tedaj opravljeno delo na projektu ter 
sprejeli še nekaj sugestij za uspešno 
dokončanje projekta. 
 
 
 
 
 

EVROPSKI SEMINAR 
 
FEDARENE, partner na našem IEE projektu je 30. junija v Bruslju organiziral 
evropski seminar »Biogas in 
European Regions«. Kar štirje 
seminarji iz področja biomase 
so bili organizirani, kot 
predkonferenčni dogodek 
AEBIOM evropske konference o 
bioenergiji. Naš seminar je bil 
zelo dobro obiskan, saj so bile 
predstavljene teme zelo 
aktualne. Del seminarja je bil 
namenjen tudi predstavitvam 
rezultatov našega IEE projekta 
BIOGAS REGIONS. Ciljna 
publika pa širša javnost, 
evropska združenja za biomaso (bioplin) in predstavniki evropske komisije. Christian 
Sakulin iz avstrijskega Graza oziroma Landesenergieverein Steiermark je med 
posebnimi dosežki na področju bioplina v zadnjem času na prvem mestu omenil tudi 
razcvet bioplinskih naprav v Sloveniji v zadnjih letih s poudarkom ravno na odprtju 
dveh novih bioplinskih naprav v mesecu juniju pri nas.  
 
Sicer pa je predstavnica Evropske komisije ga. Adina Georgescu predstavila EU 
zakonodajo na področju bioplina, predstavnik Evropskega bioplinskega združenja g. 
Sebastian Stolpp pa je predstavil perspektive glede bioplina v Evropi. Nadalje so 
predstavili tudi stanje v Franciji glede bioplina, ki izvira iz kmetijskih substratov, 
bioplinsko tehnologijo kot priložnost za kmetijski sektor ter bioplin kot novo nišo za 
živilsko predelovalno industrijo. 
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AEBIOM KONFERENCA 
 
V Bruslju je bila 30.6. in 1.7.2010 AEBIOM konferenca o bioenergiji. Poleg 
plenarnega dela, kjer so bili 
predstavljeni prispevki 
pomembni za vsa področja 
biomase in bioenergije, je bila 
organizirana tudi posebna 
sekcija posvečena bioplinu.  Tu 
je bilo prikazano stanje na 
področju bioplina v celotni 
Evropi, najnovejše tehnologije 
za pridobivanje bioplina na 
čistilnih napravah, vbrizgavanju 
očiščenega bioplina (biometan) 
v plinovode z zemeljskim 
plinom in okoljska problematika 
pri različnih bioplinskih projektih.  
 
 

NAJAVA SEMINARJA 
 
Predvidoma 16. septembra bomo imeli na Kmetijskem inštitutu Slovenije enodnevni 
seminar iz področja bioplina. Tudi ta seminar organiziramo v okviru IEE projekta 
BIOGAS REGIONS. Seminar je delno namenjen tudi diseminaciji projekta. Tako 
bomo prikazali poglavitne rezultate projekta, poseben poudarek bo dan malim 
bioplinskim napravam, novemu kmetijskemu potencialu za bioplin, koruzi kot 
energetski rastlini in tudi drugim aktualnim temam iz področja bioplina. Predstavili se 
bodo tudi ponudniki bioplinskih tehnologij, komponent in storitev. Natančen program 
seminarja je v pripravi, dostopen pa bo tudi na spletni strani Kmetijskega inštituta 
Slovenije www.kis.si  
 

DAN KORUZE 
 
KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana skupaj s Centrom za razvoj kmetijstva 
in podeželja Jable organizira 15. septembra v Jablah tradicionalen »Dan koruze«, 
kjer bo ena izmed tem tudi bioplinska in sicer »Koruza kot energetska rastlina«. 
 
 

NAJAVA SVETOVALNEGA ODBORA 
 
Predvidoma septembra bomo organizirali sestanek svetovalnega odbora na katerem 
bomo obravnavali aktualne naloge (probleme) na področju bioplinske tehnologije. 
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PROMOCIJA BIOPLINA 
 
V okviru izvajanja promocijskih aktivnosti na področju bioplina smo sodelavci 
Oddelka za kmetijsko tehniko imeli v obdobju od maja 2010 do konca julija 2010 
veliko projektnih aktivnosti. Kot predavatelji smo sodelovali v izobraževalnem 
programu EUREM – Evropski energetski menedžer za področje bioplina, ki ga sicer 
izvaja Inštitut Jožef Stefan. Sodelovali smo aktivno na delavnici Vzpon in padec 
odvisnosti od nafte, ki ga je 1. Jjnija organizirala UMANOTERA  v okviru Plana B za 
Slovenijo. Ob otvoritvi bioplinske naprave Petač pa smo imeli tudi več izjav za 
različne tiskane in elektronske medije.  
 

KONFERENCA OBNOVLJIVI VIRI IN 
UČINKOVITA RABA ENERGIJE 
 
Osmega junija 2010 je bila v Hotelu Mons, Ljubljana  4. konferenca o obnovljivih virih 
in učinkoviti rabi energije. Uvodno predstavitev stališče države oziroma ministrstva za 
gospodarstvo je predstavil mag. Janez Kopač, generalni direktor Direktorata za 
energijo. Področju bioplina pa sta bila posvečena dva obsežna referata. Več 
informacij na spletni strani: http://www.energije.si 
 

KONFERENCA SLOBIOM 2010 

 
V okviru te dvodnevne mednarodne konference smo 8. julija predstavili stanje na 
področju kmetijskih bioplinskih naprav v Sloveniji, zakonske vzpodbude in ovire za 
razvoj tega obnovljivega vira energije itd.  
 

 

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  
Vir fotografije 1, 2, 3 in 4: 
Mediaspeed 
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