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Zapisnik  
3. sestanka Svetovalnega odbora 

za projekt BIOGAS REGIONS 
 
 
Datum sestanka: 29.5.2009 
Kraj sestanka: Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana  
Čas sestanka: začetek 1200, zaključek 1430 

Prisotni: glej seznam prisotnih 
 
Dnevni red: 

1. Kratka predstavitev projekta BIOGAS REGIONS in dosedanjega delovanja 
svetovalnega odbora (dr. Viktor Jejčič, KIS - Oddelek za tehniko)  

2. Kmetijski potencial za proizvodno bioplina v Sloveniji (g. Peter Pšaker in ga. 
Barbara Lobe, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski 
zavod Celje) 

3. Predstavitev nove zakonodaje glede odkupa električne energije (mag. 
Tomaž Poje, KIS – Oddelek za tehniko) 

4. Predstavitev »Quick check« orodja (mag. Tomaž Poje, KIS – Oddelek za 
tehniko) 

5. Predstavitev »Biogas calculator« (dr. Viktor Jejčič, KIS – Oddelek za 
tehniko) 

6. Predstavitev novih (kmetijskih) bioplinskih naprav pri nas (mag. Tomaž Poje, 
KIS – Oddelek za tehniko) 

7. Predstavitev podjetij, ki ponujajo opremo za bioplinske naprave in druge 
storitve s področja bioplina 

8. Razno 
 
 

Ad 1) Po kratki predstavitvi prisotnih je dr. Viktor Jejčič, predstojnik Oddelka za 
kmetijsko tehniko na Kmetijskem inštitutu Slovenije, kot vodja projekta BIOGAS 
REGIONS za Slovenijo, predstavil evropski projekt za alternativne vire energije 
BIOGAS REGIONS, ki je sofinanciran znotraj področja Intelligent Energy Europe. 
Projekt se je začel novembra 2007 in traja tri leta, v njega je vključeno sedem držav 
EU (Slovenija, Francija, Italija, Belgija; Poljska, Avstrija, Nemčija). Osredotočen je na 
promocijo in uvajanje bioplina (razbijanje socialno ekonomskih in tehničnih ovir za 
njegovo pospešeno razširitev). Predstavljene so bile dosedanje aktivnosti sodelavcev 
inštituta na projektu. Predstavil je tudi slovensko spletno stran projekta, ki je na 
www.kis.si . Na njej je veliko koristnih informacij za potencialne investitorje v 
bioplinske naprave v tehnologijo bioplina. 



1. Ad 2) Peter Pšaker iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Kmetijsko 
gozdarskega zavod Celje je predstavil »Kmetijski potencial za proizvodno bioplina v 
Sloveniji«. V študijo je zajel živinska gnojila (gnojevka, kokošji gnoj, hlevski gnoj) in 
rastlinsko biomaso (glavne posevke, strniščne dosevke, trajne travnike). V 
obravnavanje so vključili večje kmetije določene po izbranih kriterijih. Po njihovi 
metodiki dela so izdelali tri scenarije potenciala. Po prvem se najmanj posega v 
primarno kmetijsko pridelavo, po drugem se poveča produktivnost živinoreje in 
računa na spremenjene prehranske navade ljudi v prihodnosti. Po tretjem scenariju 
pa je za kmetije ugodneje prodati rastlinsko biomaso za proizvodnjo bioplina, kot pa 
za hrano. Končni izračuni kažejo potencial po prvem scenariju za 45,1 MW, po 
drugem za 61,7 MW in po tretjem 78,1 MW električne moči. Raziskava je bila 
opravljena po regijah in znotraj le teh obstaja velika razlika glede potenciala.  
 
Po predstavitvi g. Pšakerja je sledila razprava. 
 
 mag. Drago Papler, Gorenjske elektrarne, je razpravljal o prehranskih 
navadah ljudi, kako se spreminjajo. Opozoril je tudi na Zeleno knjigo, ki jo pripravlja 
Ministrstvo za gospodarstvo in potrebe po skupnem nastopu za področje bioplina 
oziroma drugih virov alternativne energije. Z dosedanjo politiko Slovenija po Paplerju 
ne more doseči zahtevanih ciljev glede deleža OVE.  
 
 g. Marjan Kolar, KETER INVEST, je predstavil problematiko 7500 ha njivskih 
površin, ki so bile pred leti pod sladkorno peso. Na njih bi lahko pridelovali tudi 
energetske rastline za OVE. Predstavil je tudi načrte za proizvodnjo bioetanola na 
bioplinski napravi KOLAR 2, kjer bo zelo koristno izkoristil toploto iz bioplinske 
naprave, surovine pa uporabil tako za bioetanol kot za bioplin.  
 

g. Jože Križan, samostojni svetovalec, je poudaril, da je razen v treh regijah, 
povsod drugje po Sloveniji primeren potencial za manjše bioplinske naprave.  
 
Ad 3) mag. Tomaž Poje, Kmetijski inštitut Slovenije, je predstavil novo zakonodajo 
glede odkupa električne energije proizvedene v bioplinskih napravah. Ta nova 
zakonodaja je bila objavljena v Uradnem listu R št. 37/2009, dne 18.5.2009. Uredba 
o podporah električni energiji proizvedeni iz obnovljivih virov energije določa: 

- vrste energetskih tehnologij proizvodnih naprav za proizvodnjo električne 
energije iz obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: proizvodne 
naprave OVE), ki lahko prejemajo podpore,  

– razvrstitev proizvodnih naprav OVE, ki lahko prejemajo podpore po tej uredbi, 
v velikostne razrede,  

– podrobnejšo opredelitev podpor,  
– način določanja referenčnih stroškov proizvodnje električne energije iz OVE,  
– način določanja cen za zagotovljeni odkup električne energije, proizvedene v 

proizvodnih napravah OVE,  
– način določanja višine podpor, ki se izvajajo kot finančna pomoč za tekoče 

poslovanje proizvodnih naprav OVE,  
– pogoje za pridobitev podpore,  
– način pridobitve podpore,  
– način prejemanja podpor ter druga vprašanja, povezana s podporami električni 

energiji, proizvedeni iz OVE.  
 



Mag. Poje je predstavil pomen vhodnih substratov za bioplinsko napravo, kajti od le 
teh je odvisna tudi višina odkupne cene električne energije. 
 
B 1 Energetske rastline 

• Energetske rastline so lesni ali nelesni pridelek gojen posebej v energetske 
namene. 

B 2 Biorazgradljive frakcije izdelkov, ostankov in odpadkov 
• Ta kategorija zajema biorazgradljive frakcije izdelkov, ostankov in odpadkov iz 

kmetijstva, vključno s snovmi rastlinskega in živalskega izvora. 
C 1, C 2 Biološko razgradljivi komunalni in industrijski odpadki 

• Biološko razgradljivi komunalni in industrijski odpadki so biološko razgradljiva 
frakcija industrijskih in komunalnih odpadkov, katerih energetsko uporabo 
dovoljujejo predpisi o ravnanju z odpadki.  

 
Odkupna cena pa se bo oblikovala glede na referenčne stroške. 
 
Tabela: Referenčni stroški proizvodnih naprav OVE na bioplin, proizveden iz biomase 
(velja za biomaso z več kot 75 odstotnim prostorninskim deležem virov B1 in B2 
 

Velikostni razred 

proizvodne 

naprave  

Nespremenljivi 

del RSEE 

(EUR/MWh
el

)  

Spremenljivi 

del RSEE 

(EUR/MWh
el

) 

Skupaj 

(EUR/MWh
el

)  

Mikro (do 50 kW) 118,72  41,33  160,05  

Mala (do 1 MW)  111,75  44,00  155,76  

Srednja (do 10 MW)  96,18  44,59  140,77  

1. Referenčni stroški v proizvodnih napravah na bioplin z uporabo enega ali več vrst substratov. 
2.  Spremenljivi del referenčnih stroškov se letno ali tudi pogosteje usklajuje na podlagi napovedi o 
referenčnih tržnih cenah substrata koruzne silaže. 
3. Stanje spremenljivih stroškov za leto 2009. 

 
Tabela: Obratovalne podpore za električno energijo iz proizvodnih naprav OVE na 
bioplin, proizveden iz biomase 
 

Velikostni razred proizvodne 

naprave  
Obratovalna podpora (EUR/MWh

el
) 

Mikro (do 50 kW) 102,85  

Mala (do 1 MW)  96,61  

Srednja (do 10 MW) 80,79  

 
Bonusi oziroma dodatki pri proizvodnji bioplina: 
 

• 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. 

• Če gnoj in gnojevka letno pomenita prostorninsko več kot 30 % substrata za 
pridobivanje bioplina, je  proizvodna naprava OVE upravičena do izplačila 
dodatka v višini 10 % obratovalne podpore. 

• Če gnoj in gnojevka letno pomenita prostorninsko več kot 70 % substrata za 
pridobivanje bioplina, je proizvodna naprava OVE z nazivno električno močjo 
do 200 kW upravičena do izplačila dodatka v višini 20 % obratovalne podpore.  

 
 
V razpravi so prisotni pokazali kar veliko mero nezadovoljstva z Uredbo, čeprav so 
nekatere pripombe (Združenja lastnikov bioplinskih naprav) bila v pripravi Uredbe 
sicer delno upoštevana. Sugestija prisotnih je bila, da tudi svetovalni odbor zbere 
pripombe in se jih pošlje na Ministrstvo za gospodarstvo.  
 
 
 
Ad 4) mag. Tomaž Poje, Kmetijski inštitut Slovenije, je predstavil orodje »Quick 
check«, ki se delno nahaja tudi na spletni strani projekta, njegov namen pa je 
ugotavljanje smiselnosti postavitve bioplinske naprave za določen kmetijski obrat. 
 
Več informaciji dobite na Oddelku za Kmetijsko tehniko, Kmetijskega inštituta 
Slovenije. 
 
Ad 5) dr. Viktor Jejčič in mag. Tomaž Poje sta predstavila slovensko varianto 
orodja »Biogas Calculator«, ki so ga pripravili nemški partnerji na projektu Biogas 
Regions in ki omogoča vnos različnih substratov, kogeneracijskih naprav ter izračun 
velikosti bioplinske naprave, ekonomsko analizo, izračun količine bioplina ter 
proizvedene električne in toplotne energije. 
 
 
Ad. 6.) mag. Tomaž Poje, Kmetijski inštitut Slovenije, je predstavil nove (kmetijske) 
bioplinske naprave pri nas. To je bioplinska naprava KOLAR 2 v Ginjevcu (Turnišče), 
moči 1 MWe ter bioplinsko napravo v Dobrovniku, enake moči, kjer sedaj potekajo 
zaključna gradbena dela. G. Marjan Kolar je tudi sam predstavil na kratko novo 
bioplinsko napravo in podjetje Keter, ki izvaja dela V Dobrovniku. 
 
 
Ad 6) mag. Tomaž Poje, Kmetijski inštitut Slovenije, je predstavil namen predstavitve 
podjetij, ki ponujajo opremo za bioplinske naprave in druge storitve s področja 
bioplina, Do sedaj se je odzvalo nekaj ponudnikov, s pripravo internetnega kataloga 
pa bomo intenzivno nadaljevali. 
 
 
Zapisal: mag. Tomaž POJE, Kmetijski inštitut Slovenije 

 
Ljubljana, 4.6.2009 
 
 



 

Lista prisotnih 
na 3. sestanku Svetovalnega odbora za projekt BIOGAS REGIONS 

Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana 29.5.2009 
 
 
Ime in priimek Institucija Naslov Telefon E-mail 

mag. Jože Dular 
MKGP  - Društvo kmetijske tehnike 
Slovenije 

Einspilerjeva 6, 
Ljubljana 

041-619970 joze.dular@gov.si  

dr. Fouad Al-Mansour 
Institut Jožef Stefan – Center za 
energetsko učinkovitost 

Jamova 39, Ljubljana 01-5885329 Fouad.al-mansour@ijs.si  

Nataša Černila Zajc Eko sklad, j.s. 
Tivolska cesta 30, 
Ljubljana 

01-2414846 ncernila@ekosklad.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 Jejčič 
Kmetijski inštitut Slovenije 

Hacquetova 17, 
Ljubljana 

01-2805102 Viktor.jejcic@kis.si  
mag. Tomaž Poje 01-2805100 Tomaz.poje@kis.si  

mag. Drago Papler Gorenjske elektrarne 
Stara cesta 3, 4000 
Kranj 

031-325-138 

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

Lea Lavrič KOTO d.d. 
Agrokombinatska 80, 
Ljubljana 

01-5878117 Lea.lavric@koto.si  

Marjan Kolar KETER INVEST. 
Logarovci19, 9242 
Križevci 

041-728071 Marjan.kolar@gmail.com  

Urška Vouri  ECOS d.o.o. 
Gorička ulica 150, 
Černelavci, Murska 
Sobota 

031-681728 Jp@inoks.si  

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

041-705908 sgustin@ihan.si  



Jože Križan Samostojni svetovalec 
Griblje 81, 8332 
Gradac 

040-888057 krizanjoze@gmail.com  

Matjaž Grmek APE d.o.o. Litijska 45, Ljubljana 02-5863870 matjaz.grmek@ape.si  

Matej Kordelič 
Biofutura d.o.o. 

Dunajska 156, 1000 
Ljubljana 

041-794886 
Matej.kordelic@biofutura
.si  

Janja Lukač 051-661920 Janja.lukac@biofutura.si  

Dušan Jug Dušan Jug s.p. 
Podgaj 15 a, 3232 
Ponikva 

051-393307 Dusan.jug@siol.com  

 
 


