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PREDSTAVITEV PROJEKTA 
 

»Biogas Regions« je projekt, ki ga je sofinancirala Evropska zveza v okviru njenega 
energetskega programa »Intelligent Energy Europe. Projekt se je začel novembra 
2007 in je trajal tri leta. Osredotočen pa je bil na promocijo in razvoj proizvodnje 
bioplina v Sloveniji in šestih evropskih regijah. Slovenski partner je bil Kmetijski 
inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko. Sodelavci Kmetijskega Inštituta 
Slovenije; Oddelka za kmetijsko tehniko so uspešno izvedli svoje naloge v okviru 
projekta. Partnerji na projektu pa smo prijavili tudi nov projekt v katerem bomo 
nadaljevali aktivnosti na področju bioplina. Ena izmed aktivnosti na projektu Biogas 
Regions so tudi priložene Novice. Kmetijski inštitut Slovenije se je odločil, da bo z 
njimi nadaljeval, kljub temu, da se je projekt Biogas Regions formalno konec oktobra 
2010 končal. Dogajanja na področju bioplina so namreč, kar živahna in zaradi 
pomembnosti tega področja je potrebno nadaljevati z rednim obveščanjem. 
 

SEMINAR 1 
 
V okviru evropskega projekta 
»Biogas Regions« je Kmetijski 
inštitut Slovenije, Oddelek za 
kmetijsko tehniko 28. septembra 
organiziral seminar na temo 
bioplina. Tudi ta seminar je bil 
zelo dobro obiskan, kar kaže na 
aktualnost predstavljene 
tematike. Udeležilo se ga je 67 
udeležencev, od lastnikov kmetij 
– potencialnih investitorjev v 
bioplinske naprave, 
strokovnjakov s področja 
bioplina, bioplinskih naprav, 
predstavnikov vladnih institucij 



pa do univerzitetnih učiteljev itn. »Biogas Regions« je evropski projekt v sklopu 
»Intelligent Energy for Europe«, Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko 
tehniko pa je partner na tem projektu. Projekt je osredotočen na promocijo in 
uvajanje bioplina (razbijanje socioekonomskih in tehničnih ovir za njegovo 
pospešeno razširitev v prakso). 
 
Dr. Viktor Jejčič (Kmetijski inštitut Slovenije; Oddelek za kmetijsko tehniko) je po 
predstavitvi projekta »Biogas Regions« govoril o študijah izvedljivosti dveh bioplinskih 
naprav (ena nazivne moči 37 kWe, druga nazivne moči 1 MWe). Mag. Tomaž Poje 
(Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko) je predstavil stanje na 
področju kmetijskih bioplinskih naprav v Sloveniji, problematiko, ki se lahko javlja ob 
bioplinskih napravah. Govoril je tudi o malih bioplinskih napravah (do 200 kWe), 
zakaj jih v Sloveniji (razen ene v Savinjski dolini) ni več, kljub temu, da država z 
ustreznimi odkupnimi cenam električne energije bolj podpira manjše bioplinske 
naprave, večji delež uporabe gnojevke v skupnem vhodnem substratu in oddajo 
toplote izven bioplinske naprave. Predstavil je tudi možne razvojne poti za večjo 
razširitev malih bioplinskih naprav v Sloveniji. Poseben poudarek je dal tudi različnim 
partnerstvom, ki nastajajo zaradi bioplinskih naprav. Eno izmed teh je tudi 
partnerstvo pri zagotavljanju substrata od kmetov. Tu je poudaril, da mora biti tako 
partnerstvo vzpostavljeno preko dolgoletnih pogodb, kjer morajo biti definirani številni 
parametri (kot so kvaliteta substrata, usklajevanje cen itd.). Le s takim načinom 
pogodbenega partnerstva obe strani (ponudnik in kupec biomase) imata zadovoljiv 
medsebojni odnos, saj so definirani (in v naprej določeni) medsebojni odnosi.  
 
V okviru predstavitve potenciala za bioplin je g. Peter Pšaker iz KGZS; Zavoda Celje, 
predstavil kmetijski potencial za proizvodnjo bioplina v prihodnosti. Ta je izračunan iz 
potenciala iz živinskih gnojil in rastlinske biomase. Izdelal je tri različne scenarije 
potenciala. Po prvem scenariju, ki dejansko najmanj posega v primarno kmetijsko 
pridelavo, je kmetijski potencial za bioplin 86 MWe. Po tretjem scenariju je za 
kmetijsko gospodarstvo ugodneje prodati rastlinsko biomaso za bioplin kot za hrano 
ljudi ali kot krmo za živali (tu znaša kmetijski potencial 147 MWe).  
V dokaj burni razpravi, ki je sledila, je predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano povedal, da na MKGP razmišljajo o uvedbi ukrepov v smeri 
zmanjšanja uporabe glavnih posevkov na njivskih površinah v substratih bioplinskih 
naprav. Na MKGP so mnenja, da bi bilo potrebno v bioplinskih napravah zagotoviti 
večji delež gnoja in gnojevke in ostalih odpadkov iz kmetijstva. Pretežni del 
energetskih rastlin pa naj bi se pridelal kot strniščni posevek. 
 
Po koncu strokovnih predavanj je sledila predstavitev ponudnikov bioplinskih 
tehnologij in komponent (ECHO, Weltec tehnologija, MEWA, PIONEER in KETER 
ORGANICA, Capston mikroturbine). Na spletni strani Kmetijskega inštituta 
www.kis.si je tudi podmeni projekta Biogas Regions, kjer je veliko koristnih informacij 
o bioplinu. 
 

SEMINAR 2 
 
Kmetijski inštitut Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije sta v okvirju projekta IEE 
AGROFORENERGY organizirala 15.12.2010 seminar Obnovljivi viri energije na 
kmetijah s poudarkom na bioplinu in lesni biomasi. Seminarja se je udeležilo preko 
90 udeležencev. Dr. Nike Krajnc je predstavila pridobivanje, predelavo in rabo lesa v  



 
energetske namene, kar je ekonomska priložnost za lastnike gozdov. Tomaž Poje je 
predstavil dve temi: prva je bila o stanje na področju bioplinskih naprav v Sloveniji, 
druga pa o biometanu. Andreja Sivec, Geateh d.o.o. je govorila o potrebnih okoljskih 
dovoljenjih. Aleš Zver iz Biotehniške fakultete pa je predstavil substrate za 
proizvodnjo bioplina. Viktor Jejčič je govoril o tehnologijah proizvodnje bioplina, kakor 
tudi o mikro in malih bioplinskih napravah. Lea Lavrič iz podjetja KOTO je predstavila 
njihovo bioplinsko napravo nazivne moči 500 kWe (deluje po termofilnem načinu s 
temperaturo do 60 °C), letos pa so jo tudi dodatno nadgradili. To napravo smo si po 
seminarju tudi ogledali. Na koncu seminarja je sledila tudi predstavitev ponudnikov 
bioplinske tehnologije, komponent in storitev. 
 
 

NOVINARSKA KONFERENCA O BIOPLINU 
 
Na pobudo GIZ Bioplin smo imeli novinarsko konferenco na temo bioplina. G. Marjan 
Kolar je kot predstavnik GIS Bioplina predstavil dejstva o bioplinskih napravah z željo 
po oblikovanju državne strategije, ki bi omogočala razvoj bioplinske tehnologije v 
Sloveniji. Peter Pšaker, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski 
zavod Celje je predstavil svojo študijo z naslovom: Kmetijski potencial za proizvodnjo 
bioplina v Sloveniji. Z njo je ugotovil, kakšen potencial predstavljajo živinska gnojila, 
ki nastajajo v reji domačih živali in koliko kmetijskih površin bi lahko namenili za 
pridelavo rastlinske biomase za proizvodnjo bioplina. Pričakuje, da bo ta študija v 
pomoč Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pri pripravi strokovnih 
podlag za strategijo razvoja bioplinskih naprav v Sloveniji. Na številnih delavnicah so 
namreč rezultati študije odprli odkrito razpravo o vlogi kmetijstva pri pridobivanju 
surovin za obnovljive vire energije. Po študiji g. Pšakerja je prav pridelava rastlinske 
biomase za potrebe bioplinskih naprav lahko priložnost za slovenske kmete, da se 
postavijo v boljši položaj pri dogovorih o odkupnih cenah kmetijskih pridelkov. Zato je 
še toliko bolj pomembno, da si Slovenija postavi jasen cilj, koliko kmetijskih površin 
lahko namenimo rastlinski pridelavi za proizvodnjo bioplina. Mag. Tomaž Poje, KIS, 



pa je na novinarski konferenci predstavil aktualno stanje na področju kmetijskih 
bioplinskih naprav v Sloveniji. 
 
 

NOVOSTI PRI PODPORAH ELEKTRIČNI 
ENERGIJI PROIZVEDENI IZ BIOPLINA 
 
V Uradnem listu RS, št. 94 / 26. 11. 2010 je bila objavljena UREDBA o spremembah 
in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov 
energije. Njen 7. Člen se glasi takole: 
“V 13. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Proizvodne naprave na bioplin, ki za proizvodnjo bioplina uporabljajo substrat, ki 
vsebuje več kot 40 prostorninskih odstotkov zrnja oziroma silaže koruze in drugih 
žitaric, niso upravičene do podpore po tej uredbi.««. 
To spremembo je predstavnik MKGP najavil že septembra na seminarju o bioplinu na 
KIS-u.  
 
V Državnem zboru RS je bila 9.12.2010 25. seja Odbora za kmetijstvo DZ. Točka 2 je 
imela naslov: Ali zelena energija ogroža prehransko varnost?. Poslanci tega 
Odbora in vabljeni gostje so razpravljali o dilemi kmetijstva ali pridelovati za hrano ali 
tudi za energijo. Predstavniki MG so najavili novo sprememba Uredbe o podporah, ki 
se dotika bioplina v smislu prehodnega obdobja za tiste, ki že imajo gradbeno 
dovoljenje in gradijo bioplinske naprave. Nadalje je bilo najavljeno znižanje 
spremenljivega dela odkupne cene, kakor tudi upoštevanja 40 %  energetskih rastlin 
(koruza, žita) v vhodnem substratu.  Ta predlog je sedaj v usklajevanju po različnih 
ministrstvih..  
 
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano g. Dejan Židan je 23.11.2010 imenoval 
Strokovna skupina za pripravo strategije o uporabi kmetijske biomase v 
energetske namene. V njej so strokovnjaki iz različnih institucij. Namen skupine je 
priprava strategije uporabe kmetijskih surovin za proizvodnjo bioenergije in umestitev 
uporabe biomase  v okvir strateških usmeritev za zagotavljanje trajnostne izrabe 
kmetijskih zemljišč in gozdov. Sprejeta strategija bo osnova za nove spremembe 
Uredbe o podporah električni energiji pridobljeni iz OVE. 
 
 

PROMOCIJA BIOPLINA 
 
V okviru izvajanja promocijskih aktivnosti na področju bioplina smo se sodelavci 
Oddelka za kmetijsko tehniko udeležili dveh poljedelskih posvetov s prispevki na 
temo bioplina. Prvi poljedelski posvet pa je bil 8. decembra v Mariboru v organizaciji 
KGZS, Zavoda Maribor, drugi posvet pa je bil posvet: Novi izzivi v poljedelstvu, ki je 
bil v Rogaški Slatini na začetku decembra. Razprava na posvetih je pokazala vse 
dileme, ki jih poraja bioplin oziroma uporaba energetskih rastlin. 
 
 
 
 



 
 
 
Na Jesenicah pa smo 21. oktobra 2010 na 
posvetu o metanu predstavili bioplin – biometan, 
ki izvira iz kmetijstva.  
 
 
 
 

 
Kmetijsko gozdarski zavod Celje je za 
predsednika KGZS, direktorje posameznih 
kmetijsko gozdarskih zavodov in druge 
vabljene pripravil predstavitev študije g. 
Pšakerja z naslovom: Kmetijski potencial za 
proizvodnjo bioplina v Sloveniji. Sodeloval sta 
tudi mag. Tomaž Poje s predstavitvijo stanja 
na področju bioplina v Sloveniji ter g. Branko 
Gjerkeš s predstavitvijo svojih osebnih 
izkušenj ob bioplinski napravi.  
 

 
 

 
Z bioplinom smo aktivno sodelovali tudi na obeh dnevih koruze, tako v Jablah pri 
Mengšu, kot v Murski Soboti – Rakičanu.  



 

 

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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