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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. 
 
 

SESTANEK PROJEKTNE SKUPINE 
 
 
Od 18. do 19. 3. 2013 je v Nantesu, Francija, potekal delovni sestanek članov 
projektne skupine, projekta IEE Biomethane Regions. Sestanek je bil namenjen 
pregledu opravljenih projektnih aktivnosti in pripravi novih aktivnosti. Vsak partner je 
poročal o stanju na področju bioplinskih tehnologij v njegovi državi. Opazno je bilo, 
da se v nekaterih državah, kjer do sedaj niso imeli bioplinskih naprav za čiščenje in 
nadgradnjo bioplina do faze biometana, dogajajo spremembe (zagon prvih tovrstnih 



naprav). Na žalost pri nas na tem 
področju še vedno ni premika. V 
sklopu projektnega sestanka smo 
si tudi ogledali mikro bioplinsko 
napravo z močjo cca 30 kWe, ki 
deluje že nekaj let na živinorejski 
farmi (usmerjeni v rejo krav) s 
površino 60 ha v okolici Nantesa. 
 
 
 
 
 
 
 

V okvirju izobraževalnega dela 
projekta Biomethane Regions 
(od 20. do 21. 03.) pa smo se 
projektni partnerji udeležili 
mednarodnega kongresa 
"Biogaz Europe", ki je ravno 
tako potekal v Nantesu. 
Omenjeni kongres je bil 
posvečen proizvodnji bioplina iz 
organskih odpadkov kmetijstva, 
gospodinjstev in živilsko 
prehrambene industrije. Vodilni 
evropski strokovnjaki s področja 
bioplina so nam predstavili nova 
dognanja na področju tehnologij 
za doseganje večjega izkoristka bioplinskih naprav, ki uporabljajo omenjene 
organske odpadke. Na kongresu so imeli prispevke tudi člani projektne skupine 
Biomethane Regions. Spremljajoči del kongresa je bila tudi sejemska predstavitev 
podjetij, ki ponujajo sodobne bioplinske tehnologije in tehnologije za uporabo 
rastlinske biomase za energetske namene.  
 
 

PROMOCIJA BIOPLINA 
 
V okviru aktivnosti na projektu Biomethane Regions smo imeli tudi nekaj predavanj 
na temo bioplina. V okviru izobraževalnega programa »Organizator podnebnega 
varstva« smo za Slovenski E-forum 28. novembra 2012 na Brezovici predstavili temo 
»Biogoriva: hrana ali energija, izzivi in tveganja«.  
 
V dvorani Državnega sveta Republike Slovenije smo 29. novembra 2012 na 
konferenci: BIOMASA VIR ENERGIJE ZA SLOVENIJO predstavili »Možnost gradnje 
novih bioplinarn v Sloveniji« in “Izboljšave za učinkovitejše izkoriščanje bioplina”. 
 



V Slovenj Gradcu pa smo 5.12.2012 na posvetu Obnovljiva in učinkovita raba 
energije za Koroško, ki ga je organizirala Zveza društev za biomaso Slovenije, 
predstavili »Proizvodnjo bioplina in pogonskih biogoriv iz biomase.  
 
 

SEKCIJA BIOPLINARJEV 
 
V okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) - Zbornice kmetijskih in živilskih 
podjetij (ZKŽP) so 19. novembra 2012 ustanovili Sekcijo bioplinarjev, ki predelujejo 
organske odpadke z namenom pridobivanja bioplina. Bioplinarne so pomemben člen 
v predelavi organskih odpadkov iz prireje živali, gostinstva in živilske predelave. 
Sekcija je zaokrožila nekaj mesečno strokovno delovanje na ustanovni skupščini, 
katere se je udeležilo sedem podjetij. Predsednik sekcije je postal Matjaž Durič, 
direktor podjetja Panvita Ekoteh. Osnovni cilj delovanja Sekcije je strokovno in 
interesno povezovanje, z namenom izboljšanja in spodbujanja gospodarske 
dejavnosti teh podjetij ter zagotavljanje njihove konkurenčnosti glede na istovrstna 
podjetja v tujini. Člani Sekcije so tudi izrazili potrebo po vključenosti v evropsko 
združenje bioplinarjev. 
Opredelili pa so tudi program aktivnosti in določitev prioritet dela, ki se nanašajo 
predvsem na zakonodajni okvir, na sodelovanje s strokovno javnostjo (inštituti, 
fakultete in kmetijski svetovalci) ter seveda drugimi javnostmi.  
 
To je sedaj že tretje “združenje” bioplinarjev v Sloveniji. 
 
 

PODPORA ELEKTRIČNI ENERGIJI 
PROIZVEDENI IZ BIOPLINA V LETU 2013 
 
V začetku leta 2013 je Borzen, organizator trga z električno energijo d.o.o. objavil 
višine podpor električni energiji proizvedeni iz OVE in SPTE v letu 2013.  
Podpora električni energiji proizvedeni iz biopliona je odvisna od vrste vhodnih 
substratov in velikosti bioplinske naprave. Uredba definira naslednje vhodne 
substrate za bioplinske naprave: 
B 1 Energetske rastline: Energetske rastline so lesni ali nelesni pridelek gojen 
posebej v energetske namene. 
B 2 Biorazgradljive frakcije izdelkov, ostankov in odpadkov: Ta kategorija zajema 
biorazgradljive frakcije izdelkov, ostankov in odpadkov iz kmetijstva, vključno s 
snovmi rastlinskega in živalskega izvora. 
C 1, C 2 Biološko razgradljivi komunalni in industrijski odpadki: Biološko razgradljivi 
komunalni in industrijski odpadki so biološko razgradljiva frakcija industrijskih in 
komunalnih odpadkov, katerih energetsko uporabo dovoljujejo predpisi o ravnanju z 
odpadki.  
 
Podpore električni energiji proizvedeni v bioplinskih napravah so: 

- zagotovljeni odkup električne energije. Na podlagi te podpore center za 
podpore ne glede na ceno električne energije na trgu odkupi vso prevzeto 
neto proizvedeno električno energijo, za katero je proizvodna naprava OVE 



prejela potrdila o izvoru, po zagotovljenih cenah električne energije, določenih 
z uredbo;  

ali 
- finančna pomoč za tekoče poslovanje (obratovalna podpora). Ta podpora se 

dodeli neto proizvedeni električni energiji, za katero je prejeto potrdilo o izvoru 
in ki jo proizvajalci električne energije iz OVE prodajo sami na trgu ali jo 
porabijo kot lastni odjem.  

 
Tabela: Višina zagotovljenega odkupa za električno energijo proizvedeno iz bioplina 
za leto 2013 
 

Velikostni razred 
proizvodne naprave  Zagotovljeni odkup (EUR/MWhel) 

 B1 in B2  
vhodni  substrati 
(biomasa) 

C1 in C2  
vhodni substrati (biološko 
razgradljivi odpadki) 

Mikro (do 50 kW) 170,54 139,23 

Mala (do 1 MW)  167,19 139,23 

Srednja (do 10 MW) 154,12 129,15 

 
 
Tabela: Višina obratovalne podpore za električno energijo proizvedeno iz bioplina za 
leto 2013 
 

Velikostni razred 
proizvodne naprave  Obratovalna podpora (EUR/MWhel) 

 
B1 in B2 vhodni 
substrati (biomasa) 

C1 in C2 vhodni 
substrati (biološko 
razgradljivi odpadki) 

Mikro (do 50 kW) 125,96  94,65  

Mala (do 1 MW)  121,09  93,13  

Srednja (do 10 MW) 107,51 82,54  

 
Za bioplin proizveden iz biomase (B1 in B2 substrati) veljajo naslednji bonusi. Če se 
letno koristno izrabi toplota v obsegu več kot 15 % vhodne energije bioplina, je 
proizvodna naprava OVE upravičena do izplačila dodatka v višini 10 % obratovalne 
podpore za to proizvodno napravo OVE. Toplota iz bioplinarne, ki se porabi za 
pridobivanje bioplina, se ne šteje za koristno toploto.  
Če gnoj in gnojevka letno pomenita prostorninsko več kot 30 % substrata za 
pridobivanje bioplina, je proizvodna naprava OVE upravičena do izplačila dodatka v 
višini 10 % obratovalne podpore za to proizvodno napravo OVE. Če gnoj in gnojevka 
letno pomenita prostorninsko več kot 70 % substrata za pridobivanje bioplina, je 



proizvodna naprava OVE z nazivno električno močjo do 200 kW upravičena do 
izplačila dodatka v višini 20 % obratovalne podpore za to proizvodno napravo OVE.  
 
Skladno s spremembo Uredbe (Ur.l. RS, št. 43/2011) za naprave priklopljene na 
omrežje po 1. 7. 2012 velja: »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 %.«. V tabelah so 
navedene vrednosti brez morebitnih odbitkov (ali dodatkov). 
 

 

DELOVANJE PODPORNE SHEME V LETU 2012 
 
Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o. je 21.3.2013 objavil informacijo o 
delovanju podporne sheme za okolju prijazne načine proizvodnje električne energije 
v letu 2012. V njej je zapisal: 
 
»Podporne sheme so instrument državne pomoči (subvencij), potrjen s strani 
Evropske Unije, ki z višjimi odkupnimi cenami omogoča realizacijo investicij v 
obnovljive vire energije (OVE) in visoko učinkovito soproizvodnjo toplote in električne 
energije (SPTE), potrebnih za dosego državnih ciljev glede deleža uporabe 
obnovljivih virov v končni porabi energije.  
 
V slovenski podporni shemi, ki jo upravlja družba Borzen, je bilo konec leta 2012 
skupaj 2543 elektrarn s skupno močjo 375 MW, kar predstavlja približno 11 odstotkov 
vseh instaliranih zmogljivosti v Republiki Sloveniji. Število elektrarn v shemi je v 
primerjavi s koncem leta 2011 poraslo za skoraj 70 odstotkov. 
 
Leto  2012  2011  2010  2009  
Količina proizvedene električne energije (v GWh)  654  943  996  934  
Izplačila podpore (v mio EUR, brez DDV)  89,8  69,5  48,6  22,7  
 
Kot je razvidno iz zgornje tabele, se je trend višanja izplačil podpor nadaljeval tudi v 
lanskem letu, ko je bilo kljub veliko nižji skupni količini proizvedene električne 
energije (v letu 2012 je bilo doseženo le nekaj manj kot 70 odstotkov ravni 
predhodnega leta) izplačanih za nekaj manj kot 30 odstotkov več podpor. Količinsko 
proizvodnja električne energije, ki jo proizvedejo elektrarne vključene v podporno 
shemo, predstavlja dobrih 5 odstotkov slovenske letne porabe. Nadaljevanje tega 
trenda se pričakuje tudi v letu 2013.« 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela: Podpora električni energiji (Vir: Borzen) 
 
Tip naprave  Proizvedena električna energija (GWh)  Podpora  

(mio EUR)  
Hidroelektrarne  100,6  5,8  
Sončne elektrarne  121,4  38,2  
Vetrne elektrarne  >0  >0  
Bioplinske elektrarne  150,6  18,3  
Elektrarne na lesno biomaso  80,9  8,7  
SPTE na fosilna goriva  199  18,4  
Drugo  1,5  0,4  
SKUPAJ  654  89,8  
Opombe:  
1. Bioplinske elektrarne vključujejo tudi druge biopline (npr. odlagališčni plin), ne le 
bioplin iz biomase.  
2. Elektrarne na lesno biomaso vključujejo tudi soproizvodnjo na lesno biomaso.  
3. Proizvodnja je zaokrožena na 0,1 GWh, podpora pa na 0,1 mio EUR. Izplačila so 
brez DDV.«  
 
 
 
 
 
 
 
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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