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Zapisnik  
5. sestanka Svetovalnega odbora 

za projekt BIOGAS REGIONS 
 
 
Datum sestanka: 7.4.2010 
Kraj sestanka: Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana  
Čas sestanka: začetek 1200, zaključek 1600 

Prisotni: glej seznam prisotnih 
 
Dnevni red: 

1. Predstavitev zadnjih aktivnosti na projektu BIOGAS REGIONS 
2. Predstavitev študij možnosti za nove bioplinske naprave, opravljenih v 

okvirju projekta BIOGAS REGIONS (dr. Viktor Jejčič, KIS - Oddelek za 
tehniko)  

3. Problematika okolje varstvenih dovoljenj za bioplinske naprave 
4. Problematika gnojenja s fermentacijskimi ostanki iz bioplinskih naprav (dr. 

Rok Mihelič, Biotehniška fakulteta) 
5. Predlog ustanovitve grozda podjetij s področja bioplinske tehnologije (g. 

Štefan in g. Marko Oreškovič) 
6. Razno 

 
 
Ad 1) dr. Viktor Jejčič, predstojnik Oddelka za kmetijsko tehniko na Kmetijskem 
inštitutu Slovenije, je 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).  
 
V nadaljevanju je predstavil aktivnosti sodelavcev Oddelka za kmetijsko tehniko na 
projektu v zadnjem obdobju, kjer je bilo glavno delo posvečeno izvedbi 
izobraževalnih seminarjev, izdelavi študij možnosti za interesente za gradnjo 
bioplinskih naprav itd. Vse glavne informacije pridobljene z delom na projektu so tudi 
dostopne na slovenski spletni stran projekta, ki je na www.kis.si. S kratko 
predstavitvijo je prikazal tudi stanje na področju bioplina pri nas in nove tendence pri 



bioplinskih tehnologijah (čiščenje bioplina za biometan, tehnologija skladiščenja, 
možnost pogona vozil in vbrizgavanja biometana v plinsko omrežje). 
 
Ad 2) dr. Viktor Jejčič in mag. Tomaž Poje (KIS) sta predstavila izsledke študij 
možnosti, ki so bile izdelane za interesente (investitorje) za gradnjo bioplinskih 
naprav. Študije so bile izdelane na osnovi orodja Biogas Calculator, ki ga je izdelal 
ekspertni projektni partner iz Nemčije. Ugotovitve študij so pokazale bolj ali manj 
zadovoljivo ekonomsko upravičenost investicije, le pri mikro in malih bioplinskih 
napravah se trenutno ekonomika ne izide. 
 
Ad 3) mag. Tomaž Poje je predstavil problematiko okoljevarstvenih dovoljenj za 
bioplinske naprave glede na emisije škodljivih snovi v zrak. ARSO sedaj izdaja tri  
vrste dovoljenj: strokovno oceno, okoljevarstveno dovoljenje in IPPC dovoljenje. 
ARSO sedaj veže okoljevarstvena dovoljenja na količino in vrsto vhodnega substrata 
v bioplinsko napravo. Stališče ARSO oziroma njihova razlaga tozadevne zakonodaje 
ima naslednje možnosti glede na količino in vrsto vhodnega substrata:  
 
1. Če se na napravi predeluje samo rastlinski material do 10 t na dan, naprava 

sodi med naprave 8.6 - naprave za biološko obdelavo odpadkov s proizvodno 
zmogljivostjo večjo od 1 t in manjšo od 10 t odpadkov na dan, in 1.4b. V tem 
primeru je dovolj strokovna ocena. 

 
2. Če se v napravi predeluje samo rastlinski material in sicer 10 ton ali več na 

dan, naprava sodi naprave 8.6 - naprave za biološko obdelavo odpadkov s 
proizvodno zmogljivostjo 10 t odpadkov na dan ali več in 1.4b. V tem primeru je 
potrebno okoljevarstveno dovoljenje po 82. členu zakona o varstvu okolja.  

 
3. Če se v napravi predeluje poleg rastlinskega materiala še do 10 t gnoja ali 

gnojevke, naprava sodi med naprave 7.11 - naprave…., kjer se odpadki 
živalskega izvora (…) skladiščijo (…) pred nadaljnjim odstranjevanjem ali 
obdelavo, napravo 8.6 in napravo 1.4b. Zato je potrebno okoljevarstveno 
dovoljenje po 82. členu zakona o varstvu okolja.  

 
4. Če se na napravi predeluje rastlinski material (ne glede na količino) in poleg 

tega še 10 t ali več gnoja ali/in gnojevke na dan, pa je potrebno pridobiti 
okoljevarstveno dovoljenje za naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje 
večjega obsega – t.i. IPPC dovoljenje. 

 
Lastniki nekaterih bioplinskih naprav so bili v zadnjem času pozvani, da že 
pridobljena dovoljenja uskladijo z IPPC zahtevami. Tudi nekatere načrtovane 
bioplinske naprave morajo pridobiti IPPC dovoljenje. 
 
V okviru IEE projektov Biogas Regions in Big East smo se pozanimali pri evropskih 
partnerjih na projektu, kako je v njihovih državah urejena tovrstna zakonodaja. V 
večini primerov IPPC dovoljenja za kmetijske bioplinske naprave ne poznajo.  
 
g. Marjan Kolar, Keter Organica, je poudaril, da energetske rastline, kot je silažna 
koruza niso odpadek, ampak da je to normalen vhodni substrat. Institucije za 
okoljevarstvena dovoljenja pa silažno koruzo (napačno) obravnavajo kot odpadek, 
posledično pa so tudi neustrezne obravnave glede okoljevarstvenih dovoljenj.   



 
V razpravi smo formirali ožjo delovno skupino v sestavi g. Marjan Kolar, dr. Fouad 
Al Mansour in mag. Tomaž Poje, ki bo pripravila stališče o tej zakonodaji in poslala to 
mnenje na Ministrstvo za okolje in prostor ter na ARSO. Naknadno je za aktivno delo 
v tej delovni skupini zaprosil tudi g. Durič iz Panvite. 
 
Ad 4) Dr. Rok Mihelič iz Biotehniške fakultete, Ljubljana, je predstavil Problematiko 
gnojenja s fermentacijskimi ostanki iz bioplinskih naprav. Pri bioplinski napravi v 
samem procesu nastane bioplin, ki se uporabi za soproizvodnjo električne energije in 
toplote. Poleg tega pa ostane tudi tako imenovana digestirana gošča (predelan 
substrat). Sinonimi za ostanek po fermentaciji so digestat, bioplinska gnojevka, 
gošča, blato itd. Pri uporabi fermentacijskih ostankov pa je potrebno upoštevati 
pridelovalni in varnostni aspekt. 
 
V bioplinski napravi predelana gnojevka se med procesom fermentacije razsluzi, zato 
se pri gnojenju bolje vsrka v tla in ne maši talnih por ter zato ne škodi talnim 
organizmom. Zmanjša se vsebnost škodljivih (patogenih) mikroorganizmov in semen 
plevelov (zmanjšanje odvisno od temperature fermentacije), razgradijo pa se 
fitotoksične substance, zato je bioplinska gnojevka manj škodljiva za korenine rastlin. 
Poveča se tudi vsebnost dostopnih hranil (predvsem dušika in deloma fosforja), s 
čimer se poveča izkoristljivost hranil, ob pravilnem gnojenju je zato manjša nevarnost 
izgub hranil v okolje. Predelana gnojevka manj smrdi, kar je ena bistvenih prednosti 
pri gnojenju v bližini naselij. Zaradi nevarnosti izgub amonijaka je priporočljivo 
(potrebno) bioplinsko gnojevko zadelati v tla (posebne cisterne za gnojevko z razdelili 
s cevmi ali razdelili z rali – inkorporacija v tla, itd.). Težave pri uporabi fermentiranih 
ostankov lahko povzroča tudi povečana vsebnost cinka in bakra v živinskih gnojilih 
(prašičja gnojevka in perutninski gnoj). Tudi tu je na področju zakonodaje nekaj 
vprašljivih zadev, obstaja namreč raznolikost in neskladje predpisov v EU in v 
Sloveniji. Po Uredbi o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov ni omejitev za 
vsebnost težkih kovin v živinskih gnojilih. Ta omejitev pa obstaja za pregnito blato, ki 
nastaja po anaerobni fermentaciji.  Omejitve pri gnojenju z bioplinsko gnojevko so 
torej strožje, kot pri neobdelanih živinskih gnojilih.  
 
V razpravo so se vključili tudi prisotni, tako je g. Marjan Kolar, Keter Organica, 
poudaril, da mora biti tudi tehnologija fermentacije v bioplinski napravi ustrezna, 
dovolj velik mora biti tudi retencijski (zadrževalni) čas substrata v digestorju. Nekateri 
(slabi) primeri bioplinskih naprav mečejo slabo luč na vse bioplinske naprave.  
Prikazal je tudi primer iz Murske Sobote, kjer kmetijski svetovalci KGZS že vključujejo 
bioplinsko gnojevko v gnojilne načrte. Kolar je povedal, da Keter Organica financira 
novo študijo potenciala za bioplin iz kmetijstva, kjer se bodo upoštevala nova znanja, 
nove tehnologije itd. Poudaril pa je tudi pomen strniščnih posevkov kot vira 
energetskih rastlin.  
 
g. Branko Gjerkeš, Bioplin Gjerkeš, je opozoril na potrebne površine za raztros 
predelenega substrata (bioplinske gnojevke) in na potrebo po uporabi strojev za vnos 
gnojevke v tla.  
 
dr. Rok Mihelič, BF, je opozoril, da bodo prišle v veljavo tudi tako imenovane 
ekološke takse na preseženo količino fosforja v tleh, kar lahko hitro zmanjša 



ekonomičnost delovanja bioplinskih naprav. Pri gnojilnih bilancah pa je potrebo 
upoštevati tudi humusno bilanco.  
 
g. Jože Križan, samostojni energetski in kmetijski svetovalec, pa je poudaril 
potrebno kmetijsko površino za potrebe bioplinske naprave velikosti 1 MW. Za 
energetske rastline naj bi bilo potrebno do 400 ha zemlje, vse skupaj (zaradi 
kolobarja) pa 1200 ha.  
 
g. Matjaž Grkman, MKGP, je poudaril trajnostni vidik proizvodnje bioplina. Pri 
emisijah toplogrednih plinov se bodo emisije upoštevale od setve pa do končne rabe 
bioplina. Zaostrile se bodo razmere tudi za proizvodnjo bioplina. MKGP je za oljno 
ogrščico za potrebe biodizla že pridobila podatke o emisijah toplogrednih plinov. 
Podobno pa bo storila tudi za druge energetske rastline.  Tudi bioplin (in energetske 
rastline) bodo morale biti pridelane na trajnostni način, da bodo lastniki bioplinskih 
naprav upravičeni do podpor pri prodaji električne energije.  
 
 
Na koncu smo prisotni sprejeli sklep, da bo dr. Rok Mihelič pripravil stališče glede 
zakonskih okvirov glede predelanega substrata. Stališče bomo poslali v imenu 
projekta Biogas regions in svetovalnega odbora na ustrezna ministrstva in Agencije. 
 
 
Ad 5) g. Štefan in g. Marko Oreškovič sta predstavila idejo o ustanovitvi grozda 
Bioplinska tehnologija.  
 
Grozdi so geografska koncentracija neformalno povezanih podjetij, specializiranih 
dobaviteljev, ponudnikov storitev, podjetij iz sorodnih dejavnosti in ustanov na 
določenem področju. Tudi v Sloveniji potekajo aktivnosti na ustanavljanju grozdov že 
od leta 1999. Do sedaj so ustanovljeni: Slovenski orodjarski grozd - SOG, Slovenski 
avtomobilski grozd – ACS (Automotive Cluster of Slovenia ) ter Transportno – 
logistični grozd s sedežem v Luki Koper. Dela se tudi na ustanovitvi lesarskega 
grozda, do sedaj je ustanovljen Razvojni center lesarstva s sedežem v Pivki. Tudi 
država sledi tem trendom ter podpira finančno in z ustreznimi ukrepi ter infrastrukturo 
povezovalna prizadevanja podjetij. Ustanavljanje grozdov je tudi v skladu s priporočili 
Evropske unije, ki tudi sofinancira skupne razvojne projekte, pod pogojem, da so v 
grozde vključeni tudi ustrezni centri znanja. Finančne spodbude v okviru Evropske 
unije obstajajo tudi na regionalni ravni. Razvojna sredstva, ki jih je Slovenija dobila 
od Evropske unije, lahko posamezna podjetja najučinkoviteje izkoristijo skozi 
sodelovanje v grozdu. Tako si zagotovijo točne in pravočasne informacije. 
 
Strateški cilji Slovenskega grozda bioplinskih tehnologij 
Namen projekta grozda bioplinskih tehnologij je razviti in vpeljati v prakso poslovno 
sodelovanje z izbrano skupino podjetij in organizacij. Cilj je razvitje solidne osnove za 
nadaljnje širjenje sodelovanja na opredeljenih področjih skupnega poslovnega 
delovanja; vse z namenom povečanja konkurenčne sposobnosti sodelujočih podjetij. 
To se realizira skozi podcilje: 
1. Povečanje obsega poslovanja 
2. Znižanje vhodnih stroškov 
3. Boljše obvladovanje in izraba proizvodnih kapacitet 
4. Specializacija dela (iskanje in razvijanje ključnih kompetenc podjetij) 



5. Povezovanje v poslovno verigo s ciljem večanja dodane vrednosti 
6. Zmanjšanje stroškov poslovanja sodelujočih podjetij 
7. Skupni tržni nastop 
8. Skupno obvladovanje ključnih kupcev in dobaviteljev (ekonomija obsega), 
vzpostavljanje tesnejših poslovnih povezav ter partnerskih odnosov) 
9. Možnost realizacije velikih naročil, kljub majhnosti lastnih kapacitet 
10. Delitev dela s ciljem zmanjševanja stroškov poslovanja 
11. Vzpostaviti mrežo specializiranih tehnoloških centrov za izbrane ključne 
tehnologije grozda bioplinskih tehnologij. 
12. Lažji in cenejši dostop do potrebnih informacij, znanj, novih tehnologij in 
usposobljenosti 
13. Zniževanje stroškov predkonkurenčnih raziskav, razvoja in osvajanja novih 
tehnologij ter uvajanja skupnih tehnoloških standardov 
14. Prenos znanj in tehnologij znotraj mreže 
15. Vzpostaviti sodelovanje med podjetji na osnovi: 

- komercialnega sodelovanja (ponudba – povpraševanje) 
- kooperacije (dolgoročne pogodbe o poslovnem sodelovanju) in 
- kapitalskega povezovanja (povezovanje dveh ali več podjetij s ciljem 

ustanavljanja novih podjetij ali sofinanciranja izvedbe skupnih razvojnih projektov) 
16. Ujeti korak z globalno konkurenco s sledenjem sodobnim trendom na področju 
informacijskih tehnologij ( IT ). 

- Sodobne računalniške in telekomunikacijske tehnologije so omogočile 
bliskovit razvoj novih tehnologij, skritih pod kratico CAE (Computer Aided 
Engineering). 

- Danes je kupcu mogoče predstaviti virtualni prototip bioplinskega postrojenja, 
kjer potem lahko odloča o ustreznosti vsakega detajla konstrukcije ter ga 
potrdi. Na ta način je kupec oz. naročnik vključen v razvojni proces. S tem se 
zagotovi zadovoljstvo kupca in izključi velike naknadne spremembe. 



 
 
V razpravi so se prisotni strinjali z idejo o ustanovitvi grozdov. Predstavitelja ideje sta 
pokazala tudi časovnico glede ustanavljanja samega grozda in se zavezala, da bosta 
izvajala načrtovane aktivnosti. Projekt Biogas Regions bo v okviru možnosti 
(mreženje, prostor itd.) podprl to aktivnost. 
 
 
 
Ad 6) Pod točko Razno so udeleženci sestanka izpolnili Anketo Električna energija in 
trg 2010, ki jo je poslal član svetovalnega odbora mag. Drago Papler. 
 
 
 
Zapisal: mag. Tomaž POJE, Kmetijski inštitut Slovenije; Oddelek za kmetijsko 
tehniko  

 
Ljubljana, 4.5.2010 
 



 
Lista prisotnih 

na 5. sestanku Svetovalnega odbora za projekt BIOGAS REGIONS 
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Matjaž Grkman 
Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Dunajska 58, Ljubljana 041-272862 Matjaz.grkman@gov.si  

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

Jamova 39, Ljubljana 01-5885329 Fouad.al-mansour@ijs.si  
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dr. Viktor Jejčič 
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mag. Tomaž Poje 01-2805100 Tomaz.poje@kis.si  
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Marjan.kolar@gmail.com  

Štefan Skledar  ECOS d.o.o. - INOKS 
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Branko Gjerkeš Bioplin Gjerkeš 
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