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Zapisnik  
4. sestanka Svetovalnega odbora 
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Datum sestanka: 10.12.2009 
Kraj sestanka: Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana  
Čas sestanka: začetek 1200, zaključek 1530 

Prisotni: glej seznam prisotnih 
 
Dnevni red: 

1. Predstavitev dejavnosti na projektu BIOGAS REGIONS (dr. Viktor Jejčič, 
mag. Tomaž Poje, KIS - Oddelek za tehniko)  

2. Bioplinska naprava in emisije snovi v zrak - dovoljenja (ga. Irena Kotesko, 
ARSO) 

3. Veterinarski predpisi in pogoji za uporabo živalskih stranskih proizvodov pri 
proizvodnji bioplina (Marko Mahne,  dr.vet.med., VURS) 

4. 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. S kratko predstavitvijo prikazal tudi stanje na področju bioplina 
pri nas, možnosti različnih kogeneratorskih enot, možnosti čiščenja bioplina in 
prihodnosti bioplina. Predstavil je energetske kmetije, ki se že razvijajo v sosednjih 
državah, podobne zamisli pa so tudi že pri nas. 
 
Fouad Al Mansour iz Centra za obnovljive vire energije na Inštitutu Jožef Stefan je v 
razpravi k tej točki povedal, da je sedaj v fazi investicije gradnja desetih bioplinskih 



naprav po 1 MW. Obstaja pa tudi velik potencial na majhnih kmetijah, ki bi skupaj 
dobavljale substrat bioplinskih napravah.  
 
Jože Dular, MKGP, je na vprašanje Petra Pšakerje o prognozah MKGP za bioplin 
povedal, da na ministrstvu ni stališča. Menil je, da je bioplin treba vključiti v strategijo 
razvoja kmetijstva in da je za kmetijstvo osnovna naloga pridobivanje hrane. 
 
Peter Pšaker, KGZS, Zavod Celje, je predstavil pomen zmanjševanja izpusta 
toplogrednih plinov iz gnojevke, kar se lahko napravi v bioplinskih napravah. Problem 
pa je, ker je samo uporaba gnojevke v bioplinskih napravah nerentabilna in je 
potrebno dodajati še druge substrate, kar je najlažje z energetskimi rastlinami. Velik 
neizkoriščen kmetijski potenciala za bioplin pa je tudi v strniščnih posevkih, travinju. 
Pri sami uporabi njivskih površin pa je potrebno biti previden.  Država oziroma MKGP 
bi morala postaviti okvire za razvoj bioplina iz kmetijskih surovin. Mnenja je da se 
bodo večje bioplinske naprave (cca. 1 MW) razširile v vzhodni Sloveniji, drugod pa 
bodo zrasle manjše (tudi skupinske) z močjo med 50 in 500 kW.  
 
Matjaž Grmek iz APE-ja je na akcijski načrt OVE in potrebo, da se bioplin čim bolj 
vključi v ta načrt.  
 
Jože Križan, samostojni energetski in kmetijski svetovalec, pa je poudaril zlasti za 
področje Bele krajine, da se lahko cca 20 % (koruznih) zemljišč izrabi za energetske 
namene.  
 
Marjan Kolar, KETER, je prikazal možnost pridelave surovin za bioplin  na površinah 
kjer je prej rasla sladkorna pesa, potrebno pa je izkoristi tudi potencial strniščnih 
posevkov.  Bioplinske naprave tudi rešujejo kmete v primeru kakovostno slabih letin, 
ko pridelka ni mogoče uporabljati ne za hrano ljudi, ne za hrano živali.  
 
 
Kot enega od sklepov so navzoči sprejeli, da je treba opozoriti MKGP na potrebo po 
sprejetju stališča glede bioplina, vzpostavitvi skupne strategije razvoja (skupaj z 
drugimi Ministrstvi).  
 
Ad 2) ga. Irena Kotesko, ARSO, je prikazala dejavnost ARSO na področju dovoljenj 
za bioplinske naprave glede na emisije snovi v zrak. 
Aktivnosti ARSO-ta temeljijo na naslednji zakonodaji: 
Zakon o varstvu okolja poleg drugega nalaga povzročitelju onesnaževanja: 

1. obveznost izvajanja ukrepov za preprečevanje in zmanjšanje onesnaževanja, 
tako da emisije v okolje ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti 

2. za napravo, v kateri poteka dejavnost, ki lahko onesnažuje okolje z emisijami, 
mora imeti strokovno oceno ali okoljevarstveno dovoljenje  

 
ARSO pri izdajanju dovoljenj za emisije snovi v zrak upošteva naslednjo zakonodajo: 

1. Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 
31/07, 70/08 in 63/09 )- uredba zrak  

2. Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno 
močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem (Ur.l. 
RS, št. 34/07, 81/07) - uredba nepremični motorji 



3. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz 
nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS 
105/2008) - pravilnik 

 
Bioplinarna spada med naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje zraka. Viri 
onesnaženja zraka so lahko: skladišča vhodnih substratov, mešalna jama, 
fermentorji, pofermentorji s plinohramom, končni zalogovnik, separacija, 
kogeneracijska enota – izpust, bakla 
 
Uvrstitev bioplinske naprave v določeno skupino naprav glede vrste dovoljenja je 
odvisna od vrste vhodnega substrata in količine vhodnega substrata. Do sedaj so bile 
možne tri vrste dovoljenj: strokovna ocena po 45. členu uredbe zrak, OVD po 82. 
členu ZVO,  IPPC OVD po IPPC uredbi. 
 
Strokovna ocena vplivov emisije snovi v zrak je potrebna  za naprave za biološko 
obdelavo odpadkov, kjer je dnevna zmogljivost od 1 - 10 ton/dan (samo rastlinski 
material). Strokovno oceno izdela pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa, 
vsebina je predpisana, investitor jo potrebuje za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
izdelovalec pošlje strokovno oceno na ARSO. 
 
Okoljevarstveno dovoljenje je potrebno za naprave za biološko obdelavo odpadkov, 
kjer je proizvodna zmogljivost 10 ton/dan in več (samo rastlinski material). Za 
okoljevarstven dovoljenje za emisije snovi v zrak po 82. členu ZVO je potrebno vložiti 
vloga na ARSO, preveriti pa je še treba ali potrebuje še OVD za odpadke, vodo, 
hrup, (vonjave). 
 
Okoljevarstveno dovoljenje je potrebno za naprave za biološko obdelavo odpadkov, 
kjer je proizvodna zmogljivost (rastlinskih do 10 t ali več kot 10 t/dan, živalskih do 10 
t/dan) oziroma za naprave za odstranjevanje ali recikliranje živalskih trupel ali 
odpadkov živalskega izvora vključno z napravami, kjer se živalska trupla ali odpadki 
živalskega izvora zbirajo ali skladiščijo ali obdelujejo pred nadaljnjim odstranjevanjem 
ali predelavo. ). Za okoljevarstveno dovoljenje za emisije snovi v zrak po 82. členu 
ZVO je potrebno vložiti vloga na ARSO, preveriti pa je še treba ali potrebuje še OVD 
za odpadke, vodo, hrup, (vonjave). 
 
V primeru, da se v napravi uporabi več kot 10 ton gnoja/gnojevke na dan  
(odstranjevanje ali predelava (živalskih trupov in) živalskih odpadkov z zmogljivostjo 
predelave več kot 10 t na dan) pa je potrebno IPPC dovoljenje. Investitor mora za to 
dovoljenje oddati vlogo na ARSO. 
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Uredba za zrak v svojem 33., 34., 35. Členu govori tudi o preprečevanje in 
zmanjševanje emisij. Upravljavec (bioplinske) naprave mora izbrati tehniko, ki je 
enakovredna najboljši referenčni razpoložljivi tehniki. Potrebni ukrepi pa so:  

� redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja naprave, 
� tesnjenje delov naprave in zajemanje odpadnih plinov, 
� učinkovito izrabo surovin in energije ter druge ukrepe za izboljšanje 

tehnološkega procesa, 
� prekritje skladiščnih površin na prostem in uporaba delno ali popolnoma 

zaprtih načinov skladiščenja, 
� uporaba zaprtih posod, cistern za transport vhodnih surovin, 
� manipulacija vhodnih surovin  
� čim krajše poti, zaprti prostori,fermentorji, končni zalogovnik,…..  
� pokriti oz. urejeni na način, ki preprečuje in zmanjšuje razpršeno emisijo v zrak 

 
Uredba nepremični motorji - uredba zrak določata mejne vrednosti za izpust iz 
kogeneracije   
 
Mejne vrednosti emisije snovi v zrak 
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Po 37. Členu Uredbe za zrak mora upravljavec naprave zagotoviti izvajanje prvih 
meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak. To mora biti v skladu s 
programom obratovalnega monitoringa, ki je določen v OVD ali v strokovni oceni. 
Prve meritve, obratovalni monitoring in oceno letne emisije snovi v zrak lahko izvaja 
samo pooblaščeni izvajalec - pooblastilo ARSO za opravljanje te dejavnosti. 
 
Upravljavec ima tudi obveznosti iz poročanja.  
Poročilo o prvih in občasnih meritvah: 

� izdela izvajalec najkasneje v 60 dneh (v skladu s standardom SIST EN 15259) 
po opravljenih meritvah in ga v elektronski obliki pošlje upravljavcu 

� upravljavec ga predloži ARSO v 10 dneh po prejemu 
Oceno o letnih emisijah snovi v zrak:  

� izdela izvajalec za vsako leto do 10. marca (pisno in elektronsko) 
� upravljavec ga predloži ARSO do 31. marca tekočega leta za preteklo leto 

 

 
Po predstavitvi je sledila razprava, kjer je g. Simon Guštin iz Farme Ihan poudaril, 
da je razlaga ARSO-ta glede potrebnih okoljskih dovoljenj glede bioplinskih naprava 
zelo rigorozna oziroma da IPPC dovoljenje za večino novih bioplinskih naprav lahko 
zamakne začetek del najmanj za pol leta. Čiste kmetijske bioplinske naprave na 
gnojevko hitro presegajo mejo za IPPC dovoljenje. Tudi napovedan poziv ARSO-ta, 
da bodo obstoječe bioplinske naprave morale pridobiti IPPC dovoljenje ni našlo 
ravno dobrega odmeva. Dejansko po novi razlagi ne bi bilo razlike med obrati, ki 
uporabljajo gnojevko za bioplin in obrati s »kadavri«. Na koncu je bili poudarjeno, da 
treba pri tovrstni zakonodaji opredeliti kaj je gnoj, gnojevka in jih izvzeti iz IPPC 
dovoljenja. Kot član Združenja proizvajalcev bioplina je zatrdil, da bodo v Združenju 
pripravili ustrezno stališče in ga poslali na MOP kot resornemu zakonodajalcu, pa 
tudi na ARSO. 
 
Marjan Kolar iz podjetja KETER oziroma lastnik 2 bioplinskih naprav je potrdil, da bo 
taka razlaga zakonodaje uničila obstoječe bioplinske naprave, pa tudi zaustavila 
nove investicije na tem področju. Po njemu namen tovrstne zakonodaje ni dosežen.  
 
Peter Pšaker iz KGZS, Zavoda Celje, je poudaril da je »približna» meja za IPPC 
dovoljenje  140 GVŽ, kar je prehitro in bo dejansko zavrla razvoj bioplinskih naprav.  
 



Ad 3) Marko Mahne iz Veterinarske uprave RS je predstavil veterinarske predpise in 
pogoje za uporabo živalskih stranskih proizvodov pri proizvodnji bioplina. Tozadevna 
dejavnost VURS-a temelji na evropski in slovenski zakonodaji (Uredba Evropskega 
Parlamenta in Sveta št. 1774/2002, z vsemi dopolnili, izvedbenimi predpisi in 
derogacijami; Uredba (ES) št. 1069/2009 (4. marec 2011) + implementacijska 
uredba, Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Ur.l. RS št. 93/05), Uredba o 
izvajanju Uredbe (ES) o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, 
ki niso namenjeni prehrani ljudi, in njenih izvedbenih predpisov Skupnosti in določitvi 
prekrškov za kršitve njenih določb (Ur. l. RS št. 100/2006), Uredba o načinu, 
predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi 
živalskimi proizvodi kategorije 1 (Ur.l. RS št. 134/06), Pravilnik o zbiranju, prevozu, 
skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih 
stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi (122/07). 
 
Uredba (ES) 1774/2002 določa zdravstvena pravila za zbiranje, prevoz, skladiščenje, 
ravnanje z, predelavo in uporabo ali odstranitev, da ŽSP ne predstavljajo tveganja za 
zdravje ljudi in živali; dajanje na trg, uvoz in izvoz. Loči se tri kategorije  
 
Snovi kategorija 1 so: 

• okužene ali domnevno okužene živali s TSE in živali ubite zaradi izvajanja 
ukrepov za izkoreninjenje TSE; 

• tkiva s specifičnim tveganjem (SRM) vključno s poginulimi sesalci, ki vsebujejo 
ta tkiva; 

• ostanki s čistilnih naprav iz objektov za obdelavo materialov kategorije 1 in iz 
prostorov, kjer se odstranjujejo SRM; 

• hišne živali, živali iz živalskih vrtov in cirkusov; 
• poskusne živali; 
• proizvodi živali, ki vsebujejo prepovedane nedovoljene substance iz Direktive 

96/22/ ES in določene škodljive ostanke iz Direktive 96/23/ES, če presegajo 
dovoljene vrednosti; 

• odpadki iz gostinskih dejavnosti iz mednarodnega prometa 
 
Uredba Komisije (ES) št. 92/2005 s spremembami dovoljuje POSTOPEK 
VISOKOTLAČNE HIDROLIZE V BIOPLIN. Namenjen predelavi snovi, ki pridejo iz 
običajnih kafilerij z metodo 1 (220 °C, 20 min., 25 bar), nato pa sledi anaerobna 
predelava v bioplin. Nastali bioplin se hitro sežge v istem obratu pri 900 °C. Celoten 
postopek poteka na istem mestu, v zaprtem sistemu. 
 
Snovi kategorija 2 so: 

• gnoj in vsebina prebavnega trakta sesalcev, 
• ostanki s čistilnih naprav za odpadne vode iz obratov za predelavo snovi 

kategorije 2 in 3 ter klavnic,  
• proizvodi, ki vsebujejo ostanke veterinarskih zdravil in določenih 

onesnaževalcev iz priloge 1 Direktive 96/23/ES, če presegajo dovoljene 
vrednosti; 

• proizvodi živalskega izvora iz tretjih držav, zaplenjeni pri veterinarskem 
pregledu na meji (z izjemo snovi kategorije 1); 
stranski živalski proizvodi, ki niso razvrščeni v kategorijo 1 ali kategorijo 3, kot 
so:  - poginule domače živali, 
 - ribe s kliničnimi znaki nalezljivih bolezni, ipd 



Snovi kategorija 3 so: 
• vsi deli zaklanih živali, primernih za prehrano ljudi (opravljen pregled pred in 

po zakolu), 
• kri ne-sesalcev, koža in krzno, črevo in roževina, svinjske ščetine in perje 

zaklanih živali, pri katerih je bil opravljen pregled pred zakolom, 
• lupine, stranski proizvodi valilnic, počena jajca živali, ki ne kažejo kliničnih 

znakov bolezni, ki se prenašajo na človeka ali živali; 
• surovo mleko zdravih živali, 
• živila, ki so namenjena za prehrano živali iz komercialnih razlogov ali napak, ki 

ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi ali živali, 
• ribe, ujete na odprtem morju in drobovina rib,  kot odpadek pri predelavi rib, 
• kri, koža in krzno, črevo, roževina, perje, volna, dlaka in kožuh živali, ki na 

kažejo kliničnih znakov bolezni, ki so prenosljive na človeka ali živali, 
odpadki iz gostinskih dejavnosti, vključno z jedilnim oljem. 

 
Po Uredbi (ES) št. 1774/2002 pomeni »obrat za pridobivanje bioplinov" obrat, kjer 
poteka biološka razgradnja proizvodov živalskega izvora pri anaerobnih pogojih za 
pridobivanje in zbiranje bioplinov. Tak obrat mora pridobiti odobritev v skladu s 
členom 15 Uredbe (ES) št. 1774/2002. Veterinarska uprava RS odobri obrate za 
pridobivanje bioplinov v skladu s 15. členom Uredbe (ES) št. 1774/2002, v delu, kjer 
se uporabljajo kot surovina živalski stranski proizvodi  
 
Glede na kategoriji 2 ali 3 so v veljavi standardi predelave, kjer so zahteve glede 
velikosti delcev, minimalne temperature in minimalnega časa obdelave. Za snovi 
kategorija 2: po toplotni obdelavi v kafileriji - 133°C/3 bari/20 min. Za snovi kategorije 
3 (pasterizacijska enota) mora biti max. velikost delcev: 12 mm,  min. temperatura v 
reaktorju: 70°C, min. čas obdelave celotne snovi: 60 min. 
Obstaja možnost odobritve drugih standardiziranih postopkovnih parametrov, v 
kolikor prosilec dokaže, da se zaradi teh biološka tveganja kar najbolj omejijo  
 
Marko Mahne je predstavil tudi uredba 1069/2009 in novosti, ki jih prinaša za 
podorčje bioplinske tehnologije, kjer je določeno katere snovi grejo laho v bioplinsko 
napravo brez predhodne obdelave, dodane pa so tudi nekatere novosti kot stubstrati 
za določene kategorije. .  
 
Ad 4) Pod točko Razno je Tomaž Poje izpostavil problematiko kakovosti 
predelanega substrata in možnosti njegove uporabe kot gnojila na kmetijskih 
površinah. Nekatere bioplinske naprave v Sloveniji ima tovrstne probleme s 
predelanim substratom iz bioplinske naprave kot gnojilom za kmetijske površine. 
Veliko težav imajo tudi kmetijski svetovalci glede samega svetovanja uporabnosti 
takega substrata kot gnojila iz omenjenih bioplinskih naprav.  
 
Sklep je bil, da se tudi za to problematiko napiše stališče in ga pošlje na resornega 
zakonodajalca MOP. 
 
 
Zapisal: mag. Tomaž POJE, Kmetijski inštitut Slovenije 

 
Ljubljana, 24.12.2009 
 



 
Lista prisotnih 

na 4. sestanku Svetovalnega odbora za projekt BIOGAS REGIONS 
Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana 10.12.2009 

 
 
Ime in priimek Institucija Naslov Telefon E-mail 

mag. Jože Dular 
Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

Dunajska 58, 
Ljubljana 031-619970 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  

Peter Pšaker Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije – Zavod Celje 

Trnoveljska 1, Celje 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  

Dejan Štrbenk BIOENERG d.o.o. 
Cesta talcev 8, 
Domžale 
 

041-720620 Dejan.strbenk@siol.net  

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

031-325-138 

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

Marjan Kolar Keter Organica. Titiova 2, 2000 
Maribor 

041-728071 marjan@keter.si  
Marjan.kolar@gmail.com  

Štefan Skledar  ECOS d.o.o. - INOKS 
Gorička ulica 150, 
Černelavci, Murska 
Sobota 

031-681728 Stefan.skledar@inoks.si  



Simon Guštin Farme Ihan d.d.,  FI – EKO d.o.o. 
Breznikova 89, 
Domžale 041-705908 sgustin@ihan.si  

Jože Križan Samostojni svetovalec 
Griblje 81, 8332 
Gradac 040-888057 krizanjoze@gmail.com  

Matjaž Grmek APE Litijska 45, Ljubljana 01-5863872 Matjaz.grmek@ape.si  

Marko Mahne VURS 
Parmova 53, 
Ljubljana 01-3001329 Marko.mahne@gov.si  

Igor Vodopivec BIOFUTURA Motnica 2, trzin 051-644779 
Igor.vodopivec@biofutur
a.si  

Irena Koteska ARSO Vojkova 1 b, 1000 
Ljubljana 

01-4784546 Irena.koteska@gov.si  

Franc Antlej BRC Tivolska cesta 30, 
1000 Ljubljana 

051-648414 BRC@TOSCA.SI  

 
 


