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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. 
 
 

4. SESTANEK SVETOVALNEGA ODBORA ZA 
PROJEKT BIOMETHANE REGIONS 
 
V okviru projekta Biomethane regions smo 20. junija 2013 imeli 4. sestanek 
svetovalnega odbora za projekt BIOMETHANE REGIONS. Na začetku sestanka nam 
je dr. Rok Mihelič iz Biotehniške fakultete predstavil njegove nove pripombe na 
predlog Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali 
digestata, ki je dne 5.6.2013 bila poslana v medresorsko usklajevanje. Dr. Mihelič je 



 

sicer tudi sodeloval pri pripravi predloga te uredbe oziroma v javni razpravi o 
predlogu. Dr. Mihelič ugotavlja staro dejstvo, da zakonodaja lahko bistveno zavre 
razvoj bioplinskih naprav. V to medresorsko usklajevanje je Uredba odšla dokaj 
spremenjena oziroma brez upoštevanja pripomb iz javne razprave. Predlog uredbe je 
sedaj vsaj v nekaterih točkah za bioplinske naprave neprimeren, tako npr. pri kriterijih 
v zvezi z okoljevarstvenim dovoljenjem za uporabo komposta, digestata. Glavne 
pripombe dr. Miheliča so: 

• Splošno vprašanje zakonodajalcu je: »Ali sta kompost in digestat, če po tem 
predlogu uredbe dosežeta 1. razred kakovosti, tržno blago? Ali se npr. 
kompost 1. razreda lahko prodaja prosto v maloprodaji?« Če ne, s čim to 
zakonodajalec opravičuje?.  

• Dikcija 2. Odstavka 6. Člena uredbe zahteva OVD in registracijo dejavnosti 
za naprave: »Predelavo bioloških odpadkov ali živinskih gnojil, ki nastajajo v 
kmetijstvu, če je zmogljivost kompostarne manjša od ali enaka 300 t na leto ali 
zmogljivost bioplinarne manjša od 10 t na dan, in če njihova predelava 
poteka na kraju njihovega nastanka ter se iz njih nastali kompost ali 
digestat uporabi pri kmetovanju izključno na tem kraju. To je izjemno 
stroga meja, ki bo veljala za vse potencialne kmetijske bioplinske naprave 
večje od ca. 100 kW električne moči – to praktično pomeni, da ne bo zgrajene 
nobene naprave brez potrebnega OVD, ker so manjše absolutno nerentabilne. 
Verjetno se zaradi take zahteve male kmetijske bioplinske naprave ne 
bodo gradile, kar pa ni v skladu s strategijo zmanjšanja toplogrednih 
izpustov in uporabe OVE.  

• V 23. členu je predpisano, da mora uporabnik komposta ali digestata 1. 
razreda pridobiti strokovno oceno za uporabo: »Uporabnik komposta 1. 
razreda kakovosti ali digestata 1. razreda kakovosti mora zagotoviti analizo tal 
v skladu z metodologijo vzorčenja, merjenja in analiziranja iz predpisa, ki ureja 
obratovalni monitoring pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla…« To 
je pretirana zahteva, škodljiva; ovirala bo uporabo kakovostnih 
organskih gnojil. Za 1. razred kakovosti popolnoma zadošča običajni gnojilni 
načrt, saj sta kompost ali digestat itak neoporečna. (še zahteva za gnojilni 
načrt je nesorazmerna, saj se za mineralna gnojila ali druga organska gnojila 
ne zahteva na splošno, temveč le za nadstandardne ukrepe). 

• Tudi zahteve za uporabnike .1. razreda kakovosti, ki so opredeljene v 27. 
členu so pretirane: vprašanje, če bi bili kmetje pripravljeni vzeti ter uporabiti 
kompost ali digestat ob takih zahtevah? Uvrstitev v 1. razred kakovosti naj bi 
zagotavljala zadostno varnost in kakovost. Vse dodatne omejitve naj bi veljale 
za 2. kakovost, ki pa se v kmetijstvu po sedaj predlagani verziji uredbe ne sme 
uporabljati. Pretirane zahteve bo zavrle uporabo kakovostnih organskih 
gnojil, kar pa ni cilj naše družbe. 

• Tabela 2: Mejne vrednosti parametrov za uvrstitev digestata v razred kakovosti 
postavlja prestroge mejne vrednosti parametrov za tekoče digestate 1. 
razreda. V praksi bodo lahko težave pri uporabi tekočega (redkega) digestata, 
saj bodo mejne vrednosti lahko občasno prekoračene, potencialne nevarnosti 
za okolje pa še ne bi bilo. Tako stroge meje za koncentracijo v tekočih 



 

digestatih niso potrebne, ker je vnos v tla prvenstveno omejen z vnosom 
dušika, posledično je vnos sušine majhen, zato ni nevarnosti prekoračitve 
odmerka težkih kovin, kot to velja za kompost.  

  
V okviru 4. sestanka svetovalnega odbora je dr. Viktor Jejčič, predstojnik Oddelka 
za kmetijsko tehniko in energetiko na Kmetijskem inštitutu Slovenije, na kratko 
predstavil dejavnosti na evropskem projektu BIOMETHANE REGIONS, ki je 
sofinanciran znotraj področja Intelligent Energy Europe. Večina do sedaj izvedenih 
del na projektu je tudi dosegljiva na spletni strani projekta. Nato je dr. Jejčič podrobno 
predstavil tehnologije, ki so trenutno najbolj primerne za čiščenje in nadgradnjo 
bioplina do faze biometana. Vsebina predstavitve je dostopna v zapisniku 
svetovalnega odbora na spletni strani www.kis.si in v publikacijah objavljenih na tej 
strani na meniju projekta BIOMETHANE REGIONS. Dr. Jejčič je tudi predstavil načrt, 
da v jesenskem času v okviru projekta IEE - Biomethane regions organiziramo 
strokovno ekskurzijo za različne udeležence. Strokovna ekskurzija bo organizirana v 
Avstrijo, kjer si bomo ogledali bioplinsko napravo za čiščenja in nadgradnjo bioplina v 
biometan. 
 
 

PROMOCIJA BIOPLINA 
 
V okviru aktivnosti na projektu Biomethane Regions smo delovali tudi na promociji 
bioplina in biometana. V okviru 3. mednarodne konference Energetika in klimatske 
spremembe, ki jo je 20. In 21. Junija 2013 v Velenju organizirala Univerza v Mariboru 
Fakulteta za energetiko in Visoka šola za varstvo okolja, smo predstavili 2 prispevka. 
En prispevek je bil o stanju in trendih na področju kmetijskih bioplinskih naprav, drugi 
pa o možnostih za izboljšave na področju bioplinskih tehnologij. Diskusija po 

predstavitvi je pokazala, 
da je o bioplinski 
tehnologiji še vedno 
veliko neznanja med 
ljudmi (tudi med 
strokovnjaki) in zaradi 
tega tudi precej 
napačnih mnenj o 
bioplinu. Organizator 
mednarodne konference 
je ob posvetu izdal tudi 
tiskan zbornik povzetkov 
in elektronski zbornik 
celotnih referatov. 

Slika: Na konferenci v Velenju je delo potekalo po 
sekcijah. Bioplin smo predstavili v Sekciji Energetski 
viri v 21. stoletju 
 



 

 
Predstavniki Kmetijskega inštituta Slovenije že vrsto let sodelujejo kot predavatelji za 
temo Energija iz bioplina na tri tedenskem izobraževanju EUREM - izobraževanje 
Evropski energetski menedžer, izobraževanje za učinkovitejše gospodarjenje z 
energijo, ki ga organizira Institut Jožef Stefan oziroma njegov Center za energetsko 
učinkovitost. Predavanje smo izvedli 10 maj 2013.  
 
 

DELOVANJE PODPORNE SHEME ZA BIOPLIN V 
LETU 2012 
 
Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o. nam je posredoval informacijo o 
delovanju podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz bioplina na 
(kmetijsko) biomaso. Iz podatkov se vidi stagnacija proizvodnje v letu 2012 zaradi 
pomanjkanja vhodnih substratov za anaerobno fermentacijo in to kljub temu, da se je 
število novih bioplinskih naprav v letu 2011 in 2012 povečalo. Suša in druge 
vremenske težave v kmetijstvu so naredile svoje tudi v pridelavi energetskih rastlin. 
Za bolj zanesljivo zagotavljanje vhodnih substratov, ki ne izvirajo iz kmetijstva 
nekatere bioplinske naprave tudi vlagajo prošnje za ustrezna dovoljenja. 
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Trenutna podporna shema za bioplin temelji le na podpori električne energije 
proizvedene iz bioplina. To podporo bi bilo potrebno razširiti tudi na proizvodnjo 



 

biometana (prečiščenega bioplina), ki bi se lahko nato uporabljal kot pogonsko 
sredstvo za vozila na CNG ali pa se pošiljal v plinovode zemeljskega plina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ulica 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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