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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. 
 
 

SID FINANCIRA OVE (IZGRADNJO BIOPLINSKIH 
NAPRAV) 
 
SID je razvojna banka v lasti Republike Slovenije. SID banka z različnimi finančnimi 
inštrumenti spodbuja realizacijo projektov podjetij, občin in drugih javnih ustanov. 
Med glavnimi usmeritvami banke pri financiranju so tudi področja okoljevarstva, 
ravnanja z odpadki, energetike in obnovljivih virov energije (npr izgradnja bioplinarn), 
Sredstva SID banke so na razpolago pri poslovnih bankah, v posameznih primerih pa 



 

se v financiranje projektov vključi SID banka neposredno. Več o ponudbi SID banke 
je na spletni strani http://www.sid.si/Financiranje , dodatne informacije  pa so na 
voljo tudi preko e-mail naslova info@sid.si.  
 
 

PODPORA ELEKTRIČNI ENERGIJI 
PROIZVEDENI IZ BIOPLINA V LETU 2014 
 
Na spletni strani Borzen, organizator trga z električno energijo d.o.o. je objavljena 
višine podpor električni energiji proizvedeni iz OVE in SPTE v letu 2014.  
Podpora električni energiji proizvedeni iz bioplina je odvisna od vrste vhodnih 
substratov in velikosti bioplinske naprave. 
 

Velikostni razred 
proizvodne naprave  

Zagotovljeni odkup (EUR/MWh
el

)  

 B1 in B2  
vhodni  
substrati 
(biomasa)  

C1 in C2  
vhodni substrati 
(biološko razgradljivi 
odpadki)  

Mikro (do 50 kW)  165,55  139,23  

Mala (do 1 MW)  161,75  139,23  

Srednja (do 10 MW)  147,77  129,15  

 
 

Velikostni razred 
proizvodne naprave  

Obratovalna podpora (EUR/MWh
el

)  

 B1 in B2 
vhodni 
substrati 
(biomasa)  

C1 in C2 vhodni substrati 
(biološko razgradljivi 
odpadki)  

Mikro (do 50 kW)  127,44  101,12  

Mala (do 1 MW)  122,34  99,82  

Srednja (do 10 MW)  107,92  89,30  

 
Borzen navaja tudi: 
»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 %.« 
 

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ 
BIOPLINA 
 
V grafu predstavljamo podatke BORZEN-a o proizvodnji električne energije iz 
bioplina od leta 2004 do 2013 ter višino izplačil za proizvedeno elektriko. 
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5. SESTANEK SVETOVALNEGA ODBORA ZA 
PROJEKT BIOMETHANE REGIONS 
 
V okviru projekta Biomethane regions smo 3 marca 2014 imeli 5. sestanek 
svetovalnega odbora za projekt BIOMETHANE REGIONS.  
  
V okviru 5. 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. Dr. Jejčič je podrobno tudi 
predstavil tehnologije, ki so trenutno najbolj primerne za čiščenje in nadgradnjo 
bioplina do faze biometana. Za čiščenje bioplina obstaja veliko različnih tehnologij, 
vsaka pa ima svoje prednosti in slabosti. Pravilna izbira ekonomsko optimalne 
tehnologije je odvisna od kakovosti in količine vhodnega bioplina, načina delovanja 
bioplinske naprave, uporabljenih substratov itn. Predstavil je metode, ki se najbolj 
uporabljajo na bioplinskih napravah za čiščenje in nadgradnjo bioplina do faze 
biometana.  
 
Ogljikov dioksid iz plina lahko odstranimo z vodnim čiščenjem oziroma pranjem pri 
višjem tlaku (angl. Pressurized Water Scrubbing). Stisnjeni bioplin se vodi pri tlaku 10 
– 12 bar na dno absorpcijskega stolpa, kjer se srečuje z vodnim tokom, ki teče v 
nasprotni smeri. Absorpcijski proces temelji na različni topnosti plinov v pralni 
raztopini (v tem primeru voda), topnost pa reguliramo s spreminjanjem tlaka in 
temperature. Adsorpcijsko čiščenje omogoča pridobivanje zelo čistega metana. 
Adsorpcija je proces zgoščevanja plinastih ali raztopljenih snovi na površini trdnih 
snovi (na površini se tvori film). S tem procesom iz bioplina, ki je zmes različnih 
plinov, odstranjujemo ogljikov dioksid. Proces je hitrejši in bolj učinkovit, če mu 
zvišamo delovni tlak (višji, kot je, bolje proces deluje). Tehnologija odstranjevanja 
plinov z membranami temelji na selektivni prepustnosti membrane, proces pa deluje 
le ob prisotnosti razlike tlakov (6 – 10 bar in več). Plini, ki imajo večjo prepustnost 
(razmerje transportnih hitrosti dveh plinov se imenuje prepustnost)  in manjše 
molekule lažje prehajajo skozi membrane.  
 
Dr. Jejčič je predstavil možnost uporabe biometana za pogon vozil. Prikazal je nekaj 
primerov tovornih vozil, ki so od letošnjega leta v redni ponudbi na trgu, za pogon pa 
lahko uporabljajo stisnjen zemeljski plin ali biometan (po kemijski sestavi sta enaka). 
Dr. Jejčič je predstavil tehnologijo mikro bioplinskih naprav, ki jo je razvilo slovensko 
podjetje Omega Air. Tako mikro bioplinsko naprava bomo postavili tudi na 
Kmetijjskem inštitutu Slovenije v Jablah.  
 
mag. Tomaž Poje iz Oddelka za kmetijsko tehniko in energetiko, Kmetijskega 
inštituta Slovenije je predstavil načrt, da v aprilu 2014 v okviru projekta IEE - 
Biomethane regions organiziramo strokovno ekskurzijo za različne udeležence. 
Strokovna ekskurzija bo organizirana po Sloveniji in Madžarski. V enem dnevu si bi 
ogledali tri bioplinske naprave, dve v Slovenije in eno na Madžarskem (bioplinska 



 

naprava na kateri se čisti in nadgrajuje bioplin do faze biometana). Udeleženci 
sestanka so pohvalili tovrstne strokovne ekskurzije saj se na njih marsikaj novega 
vidi ter omogočajo pridobitev novih znanj. 
 
Pod točko razno smo razpravljali o decembra sprejeti Uredbi o predelavi biološko 
razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata. Nadalje pa tudi o interesu 
projektantov in kmetov za gradnjo novih bioplinskih naprav. 
 
 

UREDBA O PREDELAVI BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH 
ODPADKOV IN UPORABI KOMPOSTA ALI DIGESTATA 
 
Vlada RS je sprejela »Uredbo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi 
komposta ali digestata”. Uredba je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 99/2013 na 
strani 10787. Ta uredba določa pravila ravnanja in druge pogoje v zvezi s predelavo 
biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata v skladu z 
Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o 
odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 312 z dne 22. 11. 2008, str. 3) ter 
dajanje komposta ali digestata v promet. Ureba je zelo pomembna za bioplinske 
naprave. 
 
Dosegljiva je na:  
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201399&stevilka=3557  
 
 

PROMOCIJA BIOPLINA 
 
V okviru aktivnosti na projektu Biomethane Regions smo delovali tudi na promociji 
bioplina in biometana. 24. Septembra 2013 smo v Ljubljani aktivno sodelovali na 8. 
nemško-slovenskem simpoziju obnovljivih virov energije: Biomasa in bioplin - 
poslovne priložnosti, tehnologije in razvoj. 
 
Na posvetu v Državnem svetu RS na temo Obnovljiva in učinkovita raba energije za 
Slovenijo do 2030, smo  5. septembra 2013 imeli prispevka »Družbena sprejemljivost 
biodizla in bioplina v Sloveniji« ter »Uvajanje novih bioplinskih tehnologij« 



 

 
Na tematski 
konferenci za dijake in 
mentorje Obnovljivi 
viri in kmetijstvo - 
podjetniška priložnost 
za mlade, ki je bila v 
Celju 13. marca 2014 
smo predstavili dve 
temi iz bioplina in 
sicer »Stanje in trendi 
na področju bioplina v 
Sloveniji ter sistem 
podpor« ter« 
Biometan iz kmetijske 
biomase - gorivo 
druge generacije« 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
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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Projekt 
BIOMETHANE 
REGIONS 
je financiran s 
strani: 

  

 

 


