
Predstavitveni obrazec:  

Podjetja, vključena v mrežo BIOGAS 
 
 

Ime podjetja: Kmetijska gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski 

zavod Celje (KGZS-Zavod CE) 
 

Naslov: Trnoveljska cesta 1 

Poštna številka:  3000  

Mesto: Celje  

Tel.: 03 42 55 500  

Fax.: 03 42 55 530 Datum ustanovitve: 2001 

E-mail: peter.psaker@ce.kgzs.si Direktor: Stanko Jamnik 

Internetna stran: Promet:  

Kontakt (ime in priimek, položaj): Peter 

Pšaker, specialist za živinorejo 

Število zaposlenih: 110 

Vrsta organizacije: svetovalna, razvijalna, 

laboratorij,… Kmetijska svetovalna služba 

Podružnica skupine: 

 

Delovna področja 
× Kmetije � Odlagališča - 

deponije 

� Gospodinjstvo 

× Mlekarstvo, Sirarstvo � Industrija � Čistilna naprava za 
odpadne vode 

Minimalna velikost naprave: 

 
 

Ponudba oziroma storitve na področju bioplinskih naprav 

ŠTUDIJE: OBDELAVA BIOPLINA IN 
SUBSTRATOV: 

� Ozemeljski pristop � Čiščenje bioplina 

× Študija in raziskava ponudbe substratov � Stopenjska separacija 

× Študija možnosti  � Granulacija 

× Študija o izvedljivosti � Sušenje 
� Administrativni pristop OMREŽJA: 



× Strokovno znanje in izkušnje � Ustvarjanje daljinskega 
(toplotnega) ogrevanja 

× Pomoč lastniku � Ustvarjanje bioplinskega omrežja 

× Upravljanje projektov � Oddajanje v omrežje 
zemeljskega plina 

LABORATORIJ: � Povezava z električnim 
omrežjem 

� Substrati, Predelan substrat, Bioplin DRUGA OPREMA:  
� Svetovanje v laboratoriju � Obdelava kosubstratov 

GRADNJA: � Trosenje 
� Gradbeništvo � Drugo:      
� Poslopja za raztovarjanje… RAZVOJ PROJEKTA 
� Tehnični prostori � Soudeležba v projektnih 

podjetjih 
� Industrijska higiena � Financiranje 
� Predobdelava gnojevke � Bančno posojilo 
� Digestor: � Iskanje finančnih partnerjev 

� Kovinski � Betonski � Drugo: � Financiranje delovnih mest 

 Uporabljena tehnologija:  Skupinski projekti 

� Tekoča � pasta � Suha POMOČ: 

� Skladiščenje digestatov/mulja � Usposabljanje za vodenje 
bioplinske naprave 

� Skladiščenje bioplina � Začetek proizvodnje  
� Bakla � Vodenje kogeneracijske naprave 

CHP 
� Kogeneracijska naprava CHP � Biološko spremljanje naprave 

 
� Bioplinski grelec   
� Računalniško upravljanje   

 

Posebnosti v zvezi s podjetjem 

• KGZS-Zavod CE s svojim delovanjem pokriva 
območje 40 občin v savinjski in koroški regiji, 
v katerih je okrog 15.000 kmetijskih 
gospodarstev. Poleg številnih nalog v okviru 
javne službe kmetijskega svetovanja lahko 
naši strokovnjaki na področju obnovljivih 
virov energije zagotovijo: (1) ugotavljanje 
konkretnega kmetijskega potenciala -
pridelava rastlinske biomase, uporaba 
živinskih gnojil, kolobar, razvoz fermentirane 
gnojevke,…, ob upoštevanju kmetijske in 
okoljske zakonodaje, (2) izbiro najprimernejše 
tehnologije za proizvodnjo bioplina 
(samostojne ali skupinske BPN), (3) preveritev 
poslovne ideje ter pripravo poslovnih načrtov 
in vlog za različne razpise MKGP oz. 

 



ARSKTRP…  

•  •  

Cilji podjetja : 

 
 

Patenti in tehnologije 

Ime tehnologije Lokacija v procesu Princip, cilj 

   

   

   

 



 

Navedbe referenc: 

Bioplinska naprava na kmetiji Flere, 2002 

Študija: Kmetijski potencial v Savinjski regiji za proizvodnjo bioplina, 2006 

Študija: Optimiranje delovanja bioplinske naprave z izrabo produktov bioplinskega procesa v Savinjski regiji, 

2007 

Študija: Potencial v kmetijstvu za proizvodnjo bioplina v Sloveniji, 2007 

Študija: Kmetijski potencial v občini Mirna Peč za proizvodnjo bioplina, 2008 

Študija: Komunikacijska podpora za izgradnjo bioplinske naprave v Savinjski regiji, 2009 

 

  

 

 

 

 

Realizacije 

Bioplinska naprava na kmetiji Flere, 120 kW 

V………………….……… : št.  

Tekoče v…………………..: št. 

Drugi kraji v Evropi……… : št.  

 

 

Opis in fotografije 

 

 

 

Povezana podjetja 



Del procesa Povezano podjetje S kontaktom oziroma 

internetno stranjo 

   

   

   

   

 

 

Lokalne firme so na splošno povezane z realizacijo naslednjih del : 

•  •  

•  •  

 

 

  Ali želite bit navedeni? 

Kontakt: : peter.psaker@ce.kgzs.si 

 

 


