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PREDSTAVITEV PROJEKTA 
 

»Biomethane Regions« je projekt, ki ga sofinancira Evropska zveza v okviru 
njenega energetskega programa »Intelligent Energy Europe. Projekt se je začel 
1.05.2011 in se bo končal 1.05.2014. Osredotočen pa je na promocijo in razvoj 
proizvodnje biometana v Sloveniji in drugih evropskih regijah. Slovenski partner je  
Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko. Novi projekt je dejansko 
nadaljevanje uspešnega dela v projektu BIOGAS REGIONS. V novi projekt so 
vključene naslednje evropske države: Velika Britanija (nosilka projekta), Francija, 
Italija, Nemčija, Avstrija, Slovenija, Španija, Madžarska in Belgija. Projekt je usmerjen 
v uporabo biometana (očiščenega bioplina do faze metana) pridobljenega iz živinskih 
in rastlinskih odpadkov za vbrizgavanje v javno omrežje zemeljskega plina in pogon 
vozil. 
 
Ena izmed aktivnosti na projektu BIOMETHNAE REGIONS so tudi te priložene 
Novice, s katerimi nadaljujemo informiranje iz področja bioplina, ki je kar živahno. 

 



SESTANEK PROJEKTNE SKUPINE 
 
Prvi delovni sestanek 
projektne skupine IEE 
projekta BIOMETHANE 
REGIONS je bil v Cardiffu, 
Velika Britanija od 24. do 
25. maja 2011. Sestanek 
je bil namenjen uradnemu 
začetku projekta, pregledu 
bodočih obveznosti 
posameznih partnerjev, 
načrtovanju prihodnjih 
projektnih aktivnosti in 
izobraževanju s področja 
tehnologije za pridobivanje 
biometana za vse 
evropske partnerje na projektu. Imeli smo tudi izobraževanje glede načrtovanih 
projektnih aktivnosti v celotnem času trajanja projekta. Vsak partner je tudi moral 
predstaviti trenutno stanje na področju bioplina v kmetijstvu v njegovi državi. Iz 
predstavitve je bilo razvidno da je Slovenija na področju bioplina v zadnjih letih 
naredila ogromen napredek. 
 
 
 

IZOBRAŽEVANJE NA »UNIVERSITY OF 
GLAMORGAN” 
 
Kot nadaljevanje projektnega sestanka so se partnerji 26. in 27. maja 2011 udeležili 
dvodnevnega izobraževanja na »University of Glamorgan«. Izobraževanje je bilo iz 
področja biometana, saj bomo v projektu BIOMETHANE REGIONS  preučili 
tehnološke aspekte čiščenja bioplina do faze metana (biometan), njegovo 
vbrizgavanje v omrežje in uporabo za pogon gospodarskih vozil in traktorjev. 
 

Vodilni strokovnjaki iz Velike Britanije 
in Avstrije za biometanizacijo so nam 
predstavili najnovejše strokovno 
znanstvene izsledke s področja 
proizvodnje bioplina in biometana. Za 
področje biometana so nam 
predstavili različne tehnologije ter 
njihove prednosti in slabosti s 
tehničnega in ekonomskega stališča. 
Izobraževanje je bilo namenjeno 
zaradi prenosa znanj v države, ki  
promovirajo biometana, kamor sodi 
tudi Slovenija. 
V praktičnem delu  smo si ogledali 



skladišče utekočinjenega zemeljskega plina kapacitete 0,5 milijona ton, ki se nahaja 
v mestu Baskervile v Walesu. Objekt je sedaj predviden za skladiščenje bioplina 
predelanega v biometan. Bioplin bodo proizvajali iz odpadne biomase, ki izvira iz 
kmetijstva, živilsko predelovalne industrije in gospodinjstev v Walesu. Po dokončnem 
čiščenju biometana je predvideno njegovo skladiščenje in vbrizgavanje v omrežje 
zemeljskega plina. Predstavniki nizko ogljikovega grozda za vozila (Welsh 
automotive forum, Low carbon vehicle cluster) so nam predstavili tehnologije za 
uporabo biometana  za pogon delovnih in tovornih  vozil ter  kmetijskih traktorjev po 
sistemu dveh goriv (mineralno dizelsko gorivo in biometan).  
 

SPREMEMBI UREDBE O PODPORAH 
ELEKTRIČNI ENERGIJI, PROIZVEDENI IZ 
OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE 
Vlada RS je na  137. redni seji 2. junija 2011 izdala Uredbo o spremembi Uredbe o 
podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, in je  že 
objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije. Vlada je določila prečiščeno besedilo 
Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in ga je 
tudi objavila na svoji spletni strani. 
 
Gre za spremembo Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih 
virov energije, ki so potrebne zaradi rešitve problematike investitorjev v bioplinske 
proizvodne naprave, ki jim je zadnja sprememba uredbe z uvajanjem 40 % omejitve 
pri rabi koruze in drugih žit v kosubstratu ogrozila izvedbo že začetih investicij, ker se 
jim je s tem kriterijem, ki je bil določen brez prehodnega obdobja, porušila ekonomika 
proizvodnje in je ogrožena možnost za vračanje investicijskih sredstev naložb. 
Uvedeno bo prehodno obdobje do 1. julija 2012, po katerem bo kriterij veljal za vse 
nove investicije.  
 
Sprememba Uredba o podporah električni energiji proizvedeni iz obnovljivih virov 
energije je bila 3.6.2011 objavljena v Uradnem listu RS na strani 5806 in iz nje 
navajamo 2 člena pomembna za bioplin: 
 

1. člen 

V Uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni 

list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10 in 94/10), dosedanji tretji odstavek 13. člena 

postane drugi odstavek, dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji, pa se spremeni tako, da se 

glasi:  

»(3) Proizvodne naprave na bioplin, ki za proizvodnjo bioplina uporabljajo substrat, ki 

vsebuje 40 ali več prostorninskih odstotkov glavnega pridelka njiv, niso upravičene do 

podpore po tej uredbi. Proizvodnim napravam na bioplin, ki za proizvodnjo bioplina 

uporabljajo substrat, ki vsebuje več kot 25 in manj kot 40 prostorninskih odstotkov zrnja 

oziroma silaže prvih posevkov koruze in drugih pravih žit, se določi spremenljivi del 

referenčnih stroškov v višini 70 %.«. 

 



PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

2. člen 

Določba tretjega odstavka 13. člena uredbe se uporablja za proizvodne naprave na bioplin, 

ki se priključijo na elektroenergetsko omrežje po 1. juliju 2012.  

Za proizvodne naprave na bioplin, ki za proizvodnjo bioplina uporabljajo substrat, ki 

vsebuje več kot 40 prostorninskih odstotkov glavnega pridelka njiv, za katere je gradbeno 

dovoljenje izdano do 1. julija 2011 in ki se priključijo na elektroenergetsko omrežje od dneva 

uveljavitve te uredbe do 1. julija 2012, se spremenljivi del referenčnih stroškov določi v višini 

100 %.  

Proizvodne naprave na bioplin, ki za proizvodnjo bioplina uporabljajo substrat, ki vsebuje 

več kot 40 prostorninskih odstotkov glavnega pridelka njiv, za katere je gradbeno dovoljenje 

izdano po 1. juliju 2011 in ki se priključijo na elektroenergetsko omrežje do 1. julija 2012, 

niso upravičene do podpore. 

 
 

ODPRTA JAVNA RAZPRAVA O STRATEGIJI 
IZKORIŠČANJA BIOMASE V ENERGETSKE 
NAMENE 

 
Posredujemo Novico Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:  

“Ljubljana, 24. 5. 2011 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
obvešča vso zainteresirano javnost, da je odprlo javno razpravo glede 
Strategije izkoriščanja biomase iz kmetijstva in gozdarstva v energetske 
namene. Osnutek strategije, ki je objavljen na spletni strani www.mkgp.gov.si, 
je pripravila strokovna skupina, ki jo je imenoval minister mag. Dejan Židan. V 
tej skupini so bili strokovnjaki več ministrstev, nevladnih organizacij, 
raziskovalnih institucij in gospodarstva. Glavni razlog za pripravo osnutka 
dokumenta je bil, da je bila uporaba kmetijskih pridelkov v energetske namene 
do sedaj prepuščena precejšnji stihiji. Mnenja in stališča lahko posredujete na 
elektronski naslov ove.mkgp@gov.si do konca julija 2011. V mesecu juliju bo 
ministrstvo organiziralo tudi javno izmenjavo mnenj. 

Raba obnovljivih virov je za kmetijstvo ena od priložnosti, ki je nikakor ne kaže 
spregledati. Dosedanja politika ministrstva, vezana na rabo obnovljivih virov, 
zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in energetsko učinkovitost, je bila ena od 
prioritet, ne samo na deklarativni ravni. Pri vprašanju prioritet pri zagotavljanju 
energije iz obnovljivih virov ministrstvo meni, da se v prvi vrsti politiko na področju 
zagotavljanja energije usmerja v naravne vire energije, kot so vodna, vetrna, sončna 
in geotermalna, ki so na razpolago kot naravna danost. Podatki o energetskih 
objektih na tem področju kažejo, da je možnosti za učinkovitejše izkoriščanje 
omenjenih potencialov še precejšnje. 



 
Ne glede na to pa ministrstvo ocenjuje, da kmetijska in gozdna biomasa predstavljata 
pomemben potencial. Strategija zato opredeljuje vizijo in vlogo kmetijstva in 
gozdarstva na področju prizadevanj za povečanje zagotavljanja obnovljivih virov 
energije v Sloveniji do leta 2020. Obravnava tudi rabo gozdne in kmetijske biomase 
za proizvodnjo toplotne in električne energije ter pridelavo oljnic za pridobivanje 
biodizla in pogonskih olj. 
 
Pomemben poudarek, ki izhaja iz osnutka dokumenta je, da je na področju izrabe 
gozdne biomase še precej rezerv, uporabo kmetijskih rastlin v energetske namene 
pa je treba postaviti v kontekst temeljnih ciljev kmetijstva, kjer je na prvem mestu 
naloga kmetijstva pridelava zadostnih količin kakovostne, varne in cenovno dostopne 
hrane. 
 
Izraba gozdne biomase mora temeljiti na poseku lesa, ki se ne uporablja za 
predelavo v lesne izdelke, raba kmetijskih surovin za energetske namene pa v prvi 
vrsti temelji na neizkoriščenem potencialu živinskih gnojil, rastlinske odpadne 
biomase in organskih odpadkov.« 
 
Osnutek strategije je dostopen na spletni strani MKGP oziroma na spodnji povezavi: 
 
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Novinarsko_sredisce/Spo
rocila_za_javnost__novice/Podrocje_Kmetijstva/11_05_24_SJ_Strategija_biomasa_
priloga.pdf 
 
Mnenja in stališča lahko posredujete na elektronski naslov ove.mkgp@gov.si 
do konca julija 2011. 
 
 

PROMOCIJA BIOPLINA 
 
V okviru izvajanja promocijskih aktivnosti na področju bioplina in biometana smo se 
sodelavci Oddelka za kmetijsko tehniko aktivno udeležili IZOBRAŽEVANJA 

"EVROPSKI ENERGETSKI 
MENEDŽER", kjer smo 13.5.2011 
izvedli predavanje Energija iz 
bioplina (Bioplin, naprave za izrabo 
bioplina, izračun gospodarnosti 
sistemov) mag. Tomaž Poje, 
Kmetijski inštitut Slovenije. To 
izobraževanje organizira Center za 
energetsko učinkovitost na Inštitutu 
Jožef Stefan. Seminarja se je 
udeležilo 24 udeležencev iz 
različnih podjetij, ki se ukvarjajo z 
energetsko racionalizacijo in 

obnovljivimi viri energije.  
 
 



 

OTVORITEV BIOPLINSKE NAPRAVE JURŠA 1 
 
 

 
 
V petek 3. 6. 2011 je bila v Središču ob Dravi uradna otvoritev bioplinske naprave 
Organica Jurša 1. Bioplinsko napravo je zgradilo podjetje Keter Organica, ki je eno 
najbolj aktivnih podjetij na področju bioplinske tehnologije (bioplinske naprave gradijo 
“na ključ”) Po svečani otvoritvi, kjer je tudi župan Središča ob Dravi gospod Jurij 
Borko pozdravil novo pridobitev v občini 
Središče ob Dravi,  smo si napravo lahko tudi 
ogledali. Neto električna moč bioplinske 
naprave je 999 kW, toplotna moč pa 1070 
kW. Na letni ravni bo tako proizvedla 
8.200.000 kW električne energije in 8.774.00 
kW toplotne energije. Bioplinska naprava ima 
4 digestorje, dva sta pokrita s plinohrami. 
Imajo tudi 2 zalogovnika za predelan substrat 
in sistem za separacijo predelanega 
substrata. Po podatkih proizvajalca naj bi 
proizvedena elektrika zadostovala za 5300 
prebivalcev. 
 
 



 
 

BIOPLINSKA 
NAPRAVA  
ORGANICA 
ARNUŠ ŽE 
DELUJE 
 
9. maja 2011 je deklaracijo za 
proizvodno napravo pridobila tudi 
bioplinska naprava Organica 
Arnuš 1. Sedaj je bioplinska 
naprava v Doliču v zagonu. 
 

 
DELUJOČE BIOPLINSKE NAPRAVE 
 
Po podatkih Javne Agencije RS za energijo ima 17. junija 2011 15 bioplinskih naprav 
deklaracijo s skupno nazivno električno močjo 19,2 MW ( ni pa seveda nujno, da vse 
bioplinske naprave delujejo pri nazivni moči). 
 
 
 
 

 

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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