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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. 
 

SEMINAR BIOPLIN – BIOMETAN 
 
Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko je v okvirju evropskega 
projekta BIOMETHANE REGIONS  sredi decembra 2011 organiziral v Ljubljani 
seminar »BIOPLIN - BIOMETAN 1« (Od nastanka bioplina do njegove nadgradnje v 
biometan in uporabe za energetske namene). Seminarja se je udeležilo skoraj 60 
udeležencev iz različnih področij, precej je bilo tudi kmetov, potencialnih investitorjev 
v bioplinske naprave. 
 



Mag. Tomaž Poje je predstavil stanje na področju bioplina v Slovenije, Uredbo o 
podporah električni energiji proizvedeni iz bioplina ter o družbeni sprejemljivosti 
bioplinskih naprav. Dr. Jejčič se je osredotočil na pridobivanje bioplina in na 
predelavo le tega do faze biometana. G. Jure Robič, vodja razvoja iz podjetja Omega 
Air, pa je predaval o čiščenju in sušenju bioplina. Na koncu seminarja so sledile še 
komercialne predstavitve podjetij, ki ponujajo bioplinsko tehnologijo, storitve in 
komponente na tem področju. Tu se je predstavil Kemijski inštitut na področju analiz 
substratov in bioplina. Podjetje ECHO je predstavilo merilnike za vsebnost bioplina. 
Vogelsang je predstavil njihove komponente (črpalke, drobilnike, mešalnike) za 
vgradnjo v bioplinske naprave. Impakta Mobil je prikazala pomen olj in maziv, ki se 
uporabljajo na kogeneracijski enoti in na bioplinski napravi. Predstavnik Keter 
Organice je predstavil njihovo ponudbo tako velikih kot majhnih bioplinskih naprav 
izdelanih na ključ, prav tako je predstavil njihov laboratorij in poskuse, ki jih izvajajo z 
novimi substrati kot so alge ali biomasa pridelana v rastlinjakih, kjer se izkorišča 
toplota iz bioplinske naprave. Omega Air pa je prikazala svoje tehnologije za pripravo 
bioplina za zgorevanje v kogeneracijskih enotah (filtracija, čiščenje).  
 

 
 



SVETOVALNI ODBOR ZA PROJEKT 
BIOMETHANE REGIONS 
 
V okviru aktivnosti na projektu smo imeli 27.2.2012 drugi sestanek svetovalnega 
odobara za projekt Biomethane regions. 
Dr. Viktor Jejčič, predstojnik Oddelka za kmetijsko tehniko na Kmetijskem inštitutu 
Slovenije, je kot vodja projekta BIOMETHANE REGIONS za Slovenijo,  predstavil 
tudi tehnologije pridobivanja biometana iz bioplina ter možnosti njegove uporabe ali 
za pogon vozil ali za vbrizgavanje v plinovode. Predstavil je tudi nekaj primerov s 
področja traktorske tehnike (novo razvita Steyr in Valtra traktorja lahko kot gorivo 
uporabljata biometan). Predstavil je tudi različne postopke čiščenja samega bioplina, 
pa tudi čiščenje bioplina do faze biometana. 
 

 
 
Tehnologija za čiščenje bioplina do faze biometana (Air Liquid) 
 
 
Tomaž Poje je predstavil osnutek strategije o uporabi kmetijske biomase v 
energetske namene. 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 
 



Osnutek je bil tudi predstavljen na sejmu AGRA 2011 v Gornji Radgoni. Trenutno pa 
še ni končne verzije strategije, ki bi bila lahko osnova za vzpostavitev nove podporne 
sheme za OVE.  
 
Perspektivo bioplinskih naprav mag. Poje vidi v odvisnosti od: 
 - sistema podpor države (ali posameznih ministrstev),  
 - kmetijskega potenciala. 
Brez sistema ustreznih podpor se bioplinski sektor nikjer v Evropi ne razvija, tako je 
tudi pri nas v Sloveniji. Zlasti za razvoj manjših bioplinskih naprav Poje meni, da bi 
morala biti podpora višja, kot je v trenutnem sistemu podpor. Seveda pa tudi sistem 
podpor ne zadostuje, če ni ustreznega potenciala za bioplin. Zadnji tak potencial je 
bil izdelan aprila 2010. Njena avtorja sta Peter Pšaker in Barbara Lobe iz Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije, Zavoda Celje. Izračunala sta, da je po scenariju 1, ki 
najmanj posega v primarno kmetijsko pridelavo, kmetijski potencial za bioplin 86 
MWe. Predstavil je tudi spremembe povezane z bioplinsko napravo in njenim 
digestatom, ki jih uvaja Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda 
pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Ta je trenutno v medresorskem 
usklajevanje po zaključeni javna razpravi. Izpostavil je tudi problematiko povezano s 
težkimi kovinami v digestatu in potrebo po spremembi ustrezne Uredbe. 
 
G. Durič (Panvita 
EKOTEH) je na 
svetovalnem odboru 
izpostavil 
problematiko, ki se 
poraja zaradi 
obstoječe Uredbe o 
bioloških odpadkih, 
vsebnosti bakra in 
cinka v digestatu zlasti 
ob uporabi prašičje 
gnojevke. Gnojevka, 
ki ni obdelana z 
anaerobno 
fermentacijo v 
bioplinski napravi pa 
se brez omejitev glede 
težkih kovin lahko 
trosi po kmetijskih površinah. Dosedanje Ministrstvo za okolje je več kot štiri leta 
opozarjal na potrebe po spremembah uredbe. Poudaril je tudi na dolgotrajen čas 
(najmanj 2 leti), ki poteče od ideje za bioplinsko napravo in do pridobitve vseh 
dovoljenj za realizacijo. Izpostavil je tudi nesmiselne zahteve po higienizaciji 
gnojevke, ki gre v bioplinsko napravo. Za potrebe VURS-a in Ministrstva za okolje pa 
se morajo voditi tudi dvojne evidence za iste zadeve. 
 
Dr. Tanja Gomišček iz MKO-a je v razprav na svetovalnem odboru  povedala, da 
MKO pripravlja osnutek zakonodaje, kjer bo pravilno specificirano kdaj kompost ali 
digestat nista več odpadek ampak proizvod. V spremembah bodo upoštevane tudi 
zahteve glede digestata in vsebnosti bakra in cinka, če so vhodne surovine iz 



kmetijstva. V pripravo Uredbe bodo vključeni tudi lastniki bioplinskih naprav in 
kompostarn tako da ne bi prihajalo več do nesmiselnih predpisov.  
 
Predstavnik ARSO, g. Tone Kvasič je opozoril na potrebo po pravilni izpolnitvi vlog za 
okoljevarstvena dovoljenja. Nepopolne vloge je potrebno dopolniti, za to odobritev 
traja dlje časa. Njegov nasvet je, da manj vešči pisanja takih vlog zato najamejo 
ustrezna specializirana podjetja. ARSO pa rešuje bolj urgentne primere prednostno in 
če so taki problemi za bioplinsko napravo, potem svetuje, da jih investitorji seznanijo 
s tem in da vedno poskusijo najti ustrezno rešitev. Vrsta za reševanje vlog pa je na 
ARSO-tu dolga  
 

PROMOCIJA BIOPLINA 
 
V okviru izvajanja promocijskih aktivnosti na področju bioplina in biometana smo se 
sodelavci Oddelka za kmetijsko tehnika 7 julija 2011 aktivno udeležili 12. 
mednarodne konference SLOBIOM 2011 v Ljubljani, s predstavitvijo referata  Stanje 
in perspektive na področju kmetijskih bioplinskih naprav v Sloveniji. 
 
V sodelovanju z APE smo za tuje partnerje na projektu IEE 4 Biomass 6. oktobra 
2011 na posvetu Promoting sustainable bioenergy production & use in Slovenia, 
predstavili State and trends in development of agricultural biogas plants in Slovenia  
 
V začetku marca 2012 smo izvedli tudi predavanje “Male bioplinske naprave - zakaj 
jih še ni” za OE KGZS Brežice. Tradicionalno pa smo se udeležili tudi redne letne 
slovenske konference Obnovljiva in učinkovita raba energije za Slovenijo do 2030 - 
OVE in URE za Slovenijo do 2030, ki je bila 29.3.2012 v Ljubljana. Predstavili smo 
stanje in scenarij 
bodočega razvoja  
bioplinskih naprav v 
Sloveniji  
 
Za egipčanske 
predstavnike 
MEDSTAT III - 
energy statistics, 
smo 8.3.2012 
predstavili Stanje na 
področju bioplinske 
tehnologije v 
Sloveniji, sistem 
podpor in 
statističnih evidenc 
proizvodnje. 
Predavanje o 
trendih na področju 
bioplina pa smo 
imeli tudi na 
občnem zboru članov Društva kmetijske tehnika Slovenije, ki je bilo 9 marca na 
Štajerskem. 



KMETIJSKO OKOLJSKI KAZALCI 
 
Na predstavitvi kmetijsko okoljskih kazalcev 4 
aprila 2011 na Agenciji za okolje smo 
predstavili nov kazalec »Proizvodnja obnovljive 
energije iz kmetijstva«, kjer smo prikazali tudi 
doprinos proizvodnje bioplina. V lanskem letu 
je tako bilo proizvedeno nekaj več kot 124 
GWh električne energije. Na predstavitvi je bilo 
več kot 70 udeležencev, med njimi tudi minister 
za kmetijstvo in okolje g. Franc Bogovič. 
 
 
 
 

DELUJOČE BIOPLINSKE NAPRAVE 
 
Po podatkih Javne Agencije RS za energijo ima aprila 2012, 23 bioplinskih naprav 
deklaracije s skupno nazivno električno močjo 27,2 MWe. 
 

 
 
Največja bioplinska naprava je bioplinska naprava ECOS d.o.o. v Lendavi, z nazivno 
močjo 7 MWe. Najmanjša bioplinska naprava je bioplinska naprava Bioterm d.o.o. na 
kmetiji Flere v Savinjski dolini. Na začetku delovanja je imela 120 kWe, sedaj pa je 



razširjena tako da nazivna moč znaša 270 kWe, deklaracijo za proizvodno napravo 
pa ima na 110 kWe. Bioplinska naprava Petač v Zgornjih Pirničah je zgrajena, vendar 
trenutno ne obratuje. Nekatere od prikazanih bioplinskih naprav so pogojno 
kmetijske, ker v večjem deležu uporabljajo tudi substrate, ki ne izvirajo iz kmetijstva. 
 
 

UPORABA BIOPLINA 
 
Danes se dejansko bioplin v Slovenije uporablja le za kogeneracijo – proizvodnjo 
električne in toplotne energije. Zlasti na področju uporabe toplote izven bioplinske 
naprave je še premalo storjeno. Alternativno je možna uporaba biometana  (dodatno 
očiščen bioplin) za pogon vozil ali za vbrizgavanje v plinovode z zemeljskim plinom, 
ki je po kemijski sestavi enak biometanu (oba sta metan).  
 
Na področju vozil, 
ki lahko uporabljajo 
stisnjen zemeljski 
plin ali bioplin 
(biometan) se v 
Sloveniji počasi 
dviga njihovo 
število. V letu 2011 
je Ljubljanski 
potniški promet 
(LPP) kupil 20 
avtobusov s 
pogonom na 
omenjena goriva, v 
delovanje pa je bila 
postavljena tudi 
prva javna 
polnilnica s 
stisnjenim 
zemeljskim plinom. Nakup teh avtobusov je subvencioniral tudi EkoSklad. Pomembni 
pa so tudi zaradi zelo majhnih emisij izpušnih plinov. Poleg tega je v Sloveniji tudi že 
nekaj osebnih vozil na stisnjen zemeljski plin ali biometan. Ti se polnijo na privatnih 
črpalkah – polnilnih postajah, ki so v podjetjih, ki distribuirajo zemeljski plin. 
 



 
Avto, ki ga poganja metan (biometan) 
 
 
 
 
Za vsebino teh novic so izključno odgovorni avtorji. Evropska komisija ni odgovorna 
za kakršno koli uporabo na osnovi informacij vsebovanih v publikaciji. 
 

 

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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