
Predstavitveni obrazec:  

Podjetja, vključena v mrežo BIOGAS 
 
 

Ime podjetja:        Laibach  d.o.o. 

 

Naslov:                         Celovška cesta 264 

Poštna številka:          SI-1000  

Mesto:                         Ljubljana  

Tel.:                              01 5102760  

Fax.:                             01 5102767 Datum ustanovitve:           1992 

E-mail:                         infoindustry@laibach.si Direktor:                               Miro Murn 

Internetna stran:       www.laibach.eu Promet:                                600.000 Eur 

Kontakt :                     prokurist Peter Murn  Število zaposlenih:             Team v izgradnji 

Vrsta organizacije:    svetovanje, načrtovanje 

distribucija inštalacija, vzdrževanje, servis 

Distributer skupin: Capstone Turbine Corp. 

USA,  Koch Solardach Deutschland, UTC 

Power USA, Pratt& Whittney USA 

 

Delovna področja 
� Kmetije � Odlagališča - 

deponije 

� Gospodinjstvo 

� Mlekarstvo, Sirarstvo � Industrija � Čistilna naprava za 
odpadne vode 

Minimalna velikost naprave po električni moči 30kW Mikroturbine, 400kW Gorivne celice, 280kW 
ORC Geotermal  

 
 

Ponudba oziroma storitve na področju bioplinskih naprav 

ŠTUDIJE: OBDELAVA BIOPLINA IN 
SUBSTRATOV: 

� Ozemeljski pristop � Čiščenje bioplina 

� Študija in raziskava ponudbe substratov � Stopenjska separacija 

� Študija možnosti  � Granulacija 
� Študija o izvedljivosti � Sušenje 
� Administrativni pristop OMREŽJA: 
� Strokovno znanje in izkušnje � Ustvarjanje daljinskega 



(toplotnega) ogrevanja 
� Pomoč lastniku � Ustvarjanje bioplinskega omrežja 
� Upravljanje projektov � Oddajanje v omrežje 

zemeljskega plina 

LABORATORIJ: � Povezava z električnim 
omrežjem 

� Substrati, Predelan substrat, Bioplin DRUGA OPREMA:  
� Svetovanje v laboratoriju � Obdelava kosubstratov 

GRADNJA: � Trosenje 
� Gradbeništvo � Drugo:      
� Poslopja za raztovarjanje… RAZVOJ PROJEKTA 
� Tehnični prostori � Soudeležba v projektnih 

podjetjih 
� Industrijska higiena � Financiranje 
� Predobdelava gnojevke � Bančno posojilo 
� Digestor: � Iskanje finančnih partnerjev 

� Kovinski � Betonski � Drugo: � Financiranje delovnih mest 

 Uporabljena tehnologija:  Skupinski projekti 

� Tekoča � pasta � Suha POMOČ: 

� Skladiščenje digestatov/mulja � Usposabljanje za vodenje 
bioplinske naprave 

� Skladiščenje bioplina � Začetek proizvodnje  
� Bakla � Vodenje kogeneracijske naprave 

CHP 
� Kogeneracijska naprava CHP � Biološko spremljanje naprave 

 
� Bioplinski grelec   
� Računalniško upravljanje   

 

Posebnosti v zvezi s podjetjem 

• Laibach  blagovna znamka podjetja Laibach 
d.o.o., zaščitena znotraj 35 držav 

•  

•  •  

Cilji podjetja : Z najnovejšimi tehnologijami vodilnih svetovnih proizvajalcev nuditi strankam celovite 
rešitve za električno energijo, kogeneracijo in trigeneracijo iz ene roke. 

 
 

Patenti in tehnologije 

Ime tehnologije Lokacija v procesu Princip, cilj 

Mikroturbine Proizvodnja Okolju prijazno, enostavno 

Gorivne Celice Proizvodnja Najmanjše možne emisije 

Geotermalni ORC Proizvodnja ORC proizvodnja elektrike 

 

 



Navedbe referenc: 

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

 

 

 

 

Realizacije 

V………………….……… : št.  

Tekoče v…………………..: št. 

Drugi kraji v Evropi……… : št.  

 

 

Opis in fotografije 

 

 

 

Povezana podjetja 

Del procesa Povezano podjetje S kontaktom oziroma 

internetno stranjo 

   

   

   

   

 

Lokalne firme so na splošno povezane z realizacijo naslednjih del : 

•  •  

•  •  

 

   

Ali želite biti navedeni? 

Kontakt: : infoindustry@laibach.si 


