
Predstavitveni obrazec:  

Podjetja, vključena v mrežo BIOGAS 
 
 

Ime podjetja: 

AGRO INVEST  Jože Križan  s.p.                 
 
Naslov:      Griblje 81 

Poštna številka: 

   8332 Gradac  

 

   

Tel.:     +386 7 30  69 502 Mobil : 040 888 057 

Fax.:     Datum ustanovitve:   2008 

E-mail:   krizanjoze@gmail.com Direktor:  Jože križan  

Internetna stran:   Promet:  

Kontakt (ime in priimek, položaj): 

Jože Križan  - svetovalec za Slovenijo  

Število zaposlenih:  1 +  

Vrsta organizacije:  svetovanje,  planiranje 

izgradnje ,  postavitev , planiranje setve 

energetskih rastlin ,..… 

Podružnica skupine:  zastopništvo podjetja  

WeltecbioPower – Nemčija  

 Landia  -Danska  

 

Delovna področja 
� 
DA 

Kmetije DA 
� 

Odlagališča - 
deponije 

� 
DA 

Gospodinjstvo 

� 
DA 

Mlekarstvo, Sirarstvo � 
DA 

Industrija � 
DA 

Čistilna naprava 
za odpadne 
vode 

Minimalna velikost naprave:     30 kW 

        postavljena na Švedskem  -Malmo 2003 
 

Ponudba oziroma storitve na področju bioplinskih naprav 

ŠTUDIJE: OBDELAVA BIOPLINA IN 



SUBSTRATOV: 

�DA Ozemeljski pristop �DA Čiščenje bioplina 

�DA Študija in raziskava ponudbe substratov �DA Stopenjska separacija 

�DA Študija možnosti  �da Granulacija 

�DA Študija o izvedljivosti �DA Sušenje 

�DA Administrativni pristop OMREŽJA: 

�DA Strokovno znanje in izkušnje �   z 
lokalnimi 
partnerji 

Ustvarjanje daljinskega 
(toplotnega) ogrevanja 

�DA Pomoč lastniku �lokalni 
partnerji 

Ustvarjanje 
bioplinskega omrežja 

� 
ne 

Upravljanje projektov � ne Oddajanje v omrežje 
zemeljskega plina 

LABORATORIJ: � ne- Povezava z električnim 
omrežjem 

�da Substrati, Predelan substrat, Bioplin DRUGA OPREMA:  

�da Svetovanje v laboratoriju �DA Obdelava kosubstratov 

GRADNJA: �DA Trosenje 

�da Gradbeništvo � Drugo:      

�da Poslopja za raztovarjanje… RAZVOJ PROJEKTA 

�da Tehnični prostori � Soudeležba v 
projektnih podjetjih 

�da Industrijska higiena � Financiranje 

�da Predobdelava gnojevke � Bančno posojilo 
� Digestor: � DA Iskanje finančnih 

partnerjev 

� 

DA 

Kovinsk

i 

NE� betonski � Drugo: 

stainllesstell

e 

� Financiranje delovnih 
mest 

 Uporabljena tehnologija:  Skupinski projekti 

�DA Tekoča �DA pasta DA� Suha POMOČ: 

� 
ne 

Skladiščenje digestatov/mulja �DA Usposabljanje za 
vodenje bioplinske 
naprave 

� 
DA 

Skladiščenje bioplina � 
DA 

Začetek proizvodnje  

� 
DA 

Bakla � 
DA 

Vodenje kogeneracijske 
naprave CHP 

� 
DA 

Kogeneracijska naprava CHP � 
DA 

Biološko spremljanje 
naprave 

 
� 
DA 

Bioplinski grelec   

� 
DA 

Računalniško upravljanje   

 

Posebnosti v zvezi s podjetjem 



• Komplet inženiring • Svetovanje  

• Postavitev na ključ  •  Hitrost izgradnje  

Cilji podjetja : 

 
 Podjetje  v strategiji  razvoja sledi vsem EKO standardom dejavnosti in zmanjšuje vplive  na okolje , 
ter izboljšuje oskrbo iz alternativnih virov energije . 

Patenti in tehnologije 

Ime tehnologije Lokacija v procesu Princip, cilj 

   

   

   

 

Navedbe referenc: 

To so lahko tekoče navedbe referenc zaradi majhnega števila finaliziranih postavitev …. 

Prek 100 obratov po vsem svetu  od 30kW-1,5mW 

Inform:   http://www.weltec-biopower.de/Referenzen.128.0.html?&no_cache=1 

 

 

 

Realizacije 

V izdelavi  v Sloveniji . : št.  2 projekta v izdelavi  

Tekoče ……......: št.  10 

Drugi kraji v Evropi……… : št.   10 

Opis in fotografije: 

2x500 kW-    okolica Bremena                        110kW  Nemčija  – Oberweißenbach 
 

 

 

 

 



 

 

 

 Nemčija - Untergriesbach -70 kW   /  Svinjska 

farma –           

 

Lonnerstadt 

Nazivna moč :150 kW + 360kW 

Fermenter:2496 m³ + 2608 m³ 

Izdelava :2006 

 

 

 

 

 

Dornum 

 Moč :800 kW 

Fermenter:2 x 2006 m³ 

 Izgradnja:2006 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

več referenčnih objektov na: 

http://www.weltec-

biopower.de/Referenzen-

Liste.191.0.html?&no_cache=1&tx_referenzen_pi1[action]=search&tx_referenzen_pi1[country]=114

&tx_referenzen_pi1[zip]=2    

 

 

Povezana podjetja 

Del procesa Povezano podjetje S kontaktom oziroma 

internetno stranjo 

Zastopanje -svetovanje AGROINVEST Jože Križan s.p. e-mail : krizanjoze@gmail.com 

Študija – izvedbe      

 Kontrola montaže-izgradnje    
WeltecbioPower 

 

   

 

 

Lokalne firme so na splošno povezane z realizacijo naslednjih del : 

• montažo  •  gradbena dela  

•  oskrba z repromaterijalom  •      servisna dejavnost ,Laboratorijska  dela, 

 

 

  Ali želite bit navedeni?  DA  

Kontakt: :…AGRO INVEST Jože Križan s.p. .. krizanjoze@gmail.com…tel.  +386 40 888 057  ---  

samostojni   svetovalec v kmetijstvu  

 


