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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. 
 
 

PROMOCIJA BIOPLINA 
 
V okviru izvajanja promocijskih aktivnosti na področju bioplina in biometana smo 11. 
maja sodelavci Oddelka za kmetijsko tehniko predavali o energiji iz bioplina na 
strokovnem večdnevnem izobraževanju EUREM - izobraževanje Evropski energetski 
menedžer, izobraževanje za učinkovitejše gospodarjenje z energijo. To 
izobraževanje že vrsto let organizira Center za energetsko učinkovitost na Inštitutu 
Jožef Stefan. Kmetijski inštitut Slovenije pa sodeluje na področju bioplina.  
 



Na kmetijsko živilskem 
sejmu AGRA 2012 v 
Gornji Radgoni smo se 
aktivno udeležili foruma 
»Ali je v bioplinarnah 
prihodnost«, ki ga je 
organizirala 28. avgusta 
Razvojna agencija 
SINERGIJA iz 
Prekmurja. Mag. Tomaž 
Poje je na zelo dobro 
obiskanem forumu 
(preko 60 udeležencev) 

predstavil stanje in trende v razvoju kmetijskih bioplinskih naprav v Sloveniji. Sicer pa 
je RA Sinergija slovenski partner na IEE projektu BiogasIN. 
 
Na Televizija TV IDEA - kanal 10, oddaja Pomurski dnevnik, 29. avg. 2012, pa smo 
imeli tudi intervju o bioplinski tehnologiji. 
 
Z Gozdarskim inštitutom Slovenije smo sodelovali pri zasnovi in izdelavi primerov 
dobre prakse za nekaj bioplinskih naprav, ki so dostopne tudi na njihovi spletni strani. 
Gozdarski inštitut Slovenije je bil partner na evropskem projektu AGROFORENERGY 
2. 
 
 
 

DELUJOČE BIOPLINSKE NAPRAVE 
 
Po podatkih Javne Agencije RS za energijo imamo septembra 2012, 23 delujočih 
bioplinskih naprav z deklaracijami in s skupno nazivno električno močjo 26,6 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 
ne obratuje. Nekatere od prikazanih bioplinskih naprav so pogojno kmetijske, ker v 
večjem deležu uporabljajo tudi substrate, ki ne izvirajo iz kmetijstva. Nekatere pa so 
tudi že pridobila ali pa pridobivajo ustrezna okoljevarstvena dovoljenja za uporabo 
substratov, ki ne izvirajo iz kmetijstva. 
 
V zadnjih mesecih je deklaracijo pridobila Bioplinska naprava Draženci in Bioplinska 
naprava Antares. Prva ima 970 kWe, druga pa 500 kWe moči. 



 
Slika: Bioplinska naprava Draženci, PP Energija; kot vhodni substrat uporabljajo 70 
% perutninskega gnoja, 20 % energetskih rastlin in 10 % drugi substrati. 

 
 
 
Slika: Posebnost bioplinske naprave Draženci sta dva horizontalna fermentorja, imajo 
pa tudi (bio)filter in poseben sistem za obdelavo tekočega dela po separaciji 
substrata, ki je šel skozi anaerobno fermentacijo.  

 
 



Slika: V Šalovcih na Goričkem je zrasla bioplinska naprava Antares, 500 kWe, 
zgrajena je po Schmack tehnologiji 

 
 
Slika: Za Schmack bioplinske naprave je značilna posebna izvedba kontejnerja v 
katerem se substrat pripravi za fermentacijo. Schmack je prvi na svetu razvil in 
izpopolnil doziranje zelene biomase na nekaj kilogramov natančno. Ta kontejner stoji 
na 4 tehtnicah. Prednost tega sistema je natančnost doziranja, ki je ključna pri 
optimizaciji vnosa substratov. Druga pomembna prednost je ta, da se zelena 
biomasa in gnojevka prvič srečata v fermentorju in s tem minimalizirata emisije 
(slabega zraka) v okolici bioplinarne. Sestavljen je iz premičnih tal, dveh drobilnikov 
in 3 polžev, ki biomaso dozirajo tik pod vrhom fermentorja na višini 6,5 m. Ta 
kontejner se enkrat na dan napolni in nato po določenem programu vsakih 30 minut 
dozira določeno količino surovine.  

 



NA SEJMU AGRA V GORNJI RADGONI 
PREDSTAVLJENA MIKROBIOPLINSKA 
NAPRAVA 
 
Slovensko podjetje Omega Air (http://www.omega-air.si) je na letošnji AGRI v Gornji 
Radgoni predstavilo tudi kontejnersko izvedbo mikro bioplinske naprave in poželo 
precej zanimanja obiskovalcev sejma. Nazivna električna moč je od 5 kWe do 50 
kWe. Več o tej napravi lahko preberete v naslednjih tehničnih novicah Biomethane 
regions.  
 

 
 

JAVNA POLNILNICA ZA CNG IN (ALI) 
BIOMETAN 
 
V Šiški v Ljubljani deluje javna polnilnica za stisnjen zemeljski plin (metan). Kemijsko 
je zemeljski plin enak biometanu, ki ga lahko pridobimo iz bioplina z različnimi 
postopki čiščenja. Javno polnilnico uporabljajo avtobusi Ljubljanskega potniškega 
prometa in druga vozila, ki imajo pogon na stisnjeni zemeljski plin (CNG) ali 
biometan. 
 



  
 

  
 

  
 
 
 

MEDNARODNA KONFERENCA 
 
RA Sinergija organizira 28. 9. 2012 v sklopu projekta BiogasIN  
http://www.biogasin.org) mednarodno konferenco »Prispevek bioplina k ciljem EU - 



Ali je bioplin prava smer?« Na konferenci bodo poudarili pomen nacionalne politike 
bioplina in izvajanje ukrepov ter informirali udeležence o praksi in glavnih ovirah pri 
bioplinskih napravah. Njihovi projektni partnerji iz tujine bodo predstavili primere 
dobre prakse in izvajanje politike ter ukrepov na področju bioplina v ostalih evropskih 
državah. Mednarodna konferenca je namenjena glavnim ključnim akterjem in 
vodilnim osebam na področju bioplina v državi kot tudi odgovornim osebam pri 
postopkih pridobivanja dovoljenj ter finančnih postopkih. Konferenca bo v Hotelu 
Vivat, Moravske Toplice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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