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Zapisnik 
6. sestanka Svetovalnega odbora 

za projekt IEE - BIOMETHANE REGIONS 
 

 

Datum sestanka: 25.4.2014 
Kraj sestanka: Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana  
Čas sestanka: začetek 1000, zaključek 1330 
Prisotni: priložen seznam prisotnih udeležencev  
 
Dnevni red: 

1. Predstavitev projekta Biomethane Regions in vizija bioplina in 
biometana do leta 2020 v svetu in pri nas, dr. Viktor Jejčič, Kmetijski inštitut 
Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko in energetiko  

2. Predstavitev primerov dobrih praks na področju bioplina in 
biometana ter priročnika za monitoring in povzetka priporočil za 
monitoring kakovosti delovanja bioplinskih (biometanskih) naprav (BMR 
WP 5), dr. Viktor Jejčič, Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko 
tehniko in energetiko  

3. Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi 
komposta ali digestata, dr. Tanja Gomišček, Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje 

4. Stanje na področju bioplina v Sloveniji, mag. Tomaž Poje, Kmetijski 
inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko in energetiko 

5. Razprava in priprava predlogov za izboljšave na področju 
bioplina in biometana pri nas do leta 2020 (vsi udeleženci) 

6. Razno 
 
 
Ad 1) dr. Viktor Jejčič, predstojnik Oddelka za kmetijsko tehniko in energetiko na 
Kmetijskem inštitutu Slovenije, je kot vodja projekta IEE - BIOMETHANE REGIONS 
za Slovenijo, 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. Opisal je vodno čiščenje pod tlakom, adsorpcijsko 
čiščenje in čiščenje z membranami. Predstavil je 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). 
 
 
Ad 2) Dr. Jejčič je predstavil rezultate projekta Biomethane regions na delovnem 
sklopu WP 5 (Quality Management for Efficient Operation and Increased Gas Yields). 
Na kratko je predstavil evropske primere dobre prakse za monitoring kakovosti, še 
zlasti bioplinsko – biometansko napravo v Zalaegerszeg-u na Madžarskem, ki smo si 
jo tudi ogledali na zadnji strokovni ekskurziji. Predstavil je tudi priročnik za monitoring 
optimizacije naprav z anaerobno razgradnjo in biometanskih naprav. Ta 41 stran dolg 
priročnik smo v okviru projekta Biomethane regions prevedli v slovenščino in je 
dostopen na spletni strani www.kis.si. Na kratko je predstavil tudi povzetek glavnih 
parametrov monitoringa kakovosti.  
V razpravi so se prisotni člani svetovalnega odbora strinjali s pomembnostjo 
monitoringa kakovosti delovanja bioplinskih (biometanskih) naprav za njihovo 
uspešno delovanje. Ker je večina bioplinskih naprav v Sloveniji zgrajena v zadnjih 8 
letih se ta priporočila za monitoring kakovosti delovanja bioplinske naprave že delno 
tudi upoštevajo. Tako so skoraj vse bioplinske naprave opremljene z merilniki 
temperature, pH merilniki, merilniki pretoka oziroma mase substrata in končnega 
produkta - digestata, merilniki sestave bioplina itn. in jih sprotno analizirajo za 
potrebe optimiranja delovanja same bioplinske naprave. Nekatere bioplinske naprave 
imajo tudi mini digestorje (1 do 2 m3), kjer se testira nove substrate ali kombinacije le 
teh in se gre na tej osnovi z njimi v bioplinsko napravo, ki obratuje. Podjetje Keter, ki 
je zgradilo največ bioplinskih naprav v Sloveniji ima tudi lasten laboratorij za 
monitoring kakovosti delovanja bioplinskih naprav 
https://sites.google.com/site/keterlab1/. V njemu izvajajo tovrstne storitve za svoje  
 bioplinske naprave in za bioplinske naprave zgrajene po njihovi tehnologiji, pa tudi 
za druge uporabnike tovrstnih storitev.  



 

 
 



 

 
 
Z ustreznimi laboratoriji za analizo parametrov potrebnih za monitoring kakovosti so 
opremljeni tudi na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, Kemijskem inštitutu; 
Kmetijskem inštitutu Slovenije itd. Vendar v praksi te plačljive storitve uporabljajo 
lastniki bioplinskih naprav le v primeru nepravilnosti pri delovanju bioplinske naprave.  
 
Veliko parametrov, ki jih sicer potrebujemo za monitoring kakovosti delovanja 
bioplinskih naprav je zakonsko uvedla nova »Uredbo o predelavi biološko 
razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata«, ki je bila objavljena v 
Uradnem listu RS 3. decembra 2013. To uredbo smo podrobno predstavili na 
zaključnem diseminacijskem seminarju aprila 2014, osnutek pa smo večkrat 
diskutirali na svetovalnem odboru za projekt Biomethane regions, kratek povzetek pa 
je bil predstavljen tudi na tem sestanku (glej naslednja točka). Prisotni člani smo 
podprli aktivnosti opravljene na WP 5 in jih bomo v okviru svojih službenih aktivnosti 
širili naprej. 
 
 
 



 

Ad 3) dr. Tanja Gomišček iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje je predstavila »Uredbo 
o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata, ki je 
bila objavljena v Uradnem listu RS 3. decembra 2013. Samo Uredbo je zelo 
podrobno (90 minut) predstavila tudi na zaključni konferenci projekta Biomethane 
regions 17. aprila 2014. V sklopu predstavitve članom svetovalnega odbora pa je 
podrobneje predstavila parametre monitoringa kakovosti, ki so zajeti v Uredbi. V 
uredbi je tudi priloga 3, s parametri potrebnimi za monitoring kakovosti bioplinske 
naprave, in jo v celoti navajamo! 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
 
Ad 4) mag. Tomaž Poje iz Oddelka za kmetijsko tehniko in energetiko, Kmetijskega 
inštituta Slovenije je predstavil aktualno stanje na področju bioplina v Sloveniji. 
Predstavil je vlogo kmetijstva v zagotavljanju prehranske varnosti, prilagajanju 
podnebnim spremembam, zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in tudi viru 
obnovljivih virov energije. Poudaril je, da bo kmetijstvo oziroma živinoreja morala 
živinska gnojila anaerobno fermentirati zaradi zmanjševanja količine toplogrednih 
plinov. Razvoj vidi v mikro in malih bioplinskih napravah, ustreznem sistemu podpor 
za manjše bioplinske naprave in za večji delež živinskih gnojil ter na pocenitvi samih 
investicij, ki so bile v Sloveniji (pre)visoke. 
 
 
Ad 5) Pod to točko smo izpostavili potrebo po podporah za proizvodnjo biometan in 
samega bioplina (ne glede na namen uporabe). Do sedaj se je namreč podpirala le 
proizvodnja elektrine energije iz bioplina.  
 
Ad 6) Pod to točko ni bilo razprave. 
 
 
 
Zapisal: mag. Tomaž POJE, Kmetijski inštitut Slovenije; Oddelek za kmetijsko 
tehniko in energetiko.  

 
 
 

Ljubljana, 29.4.2014 
 
 



 

 
Lista prisotnih 

na 6. sestanku Svetovalnega odbora za projekt IEE - BIOMETHANE REGIONS 
Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, 25.4.2014 

 
Ime in priimek Institucija Naslov Telefon E-mail 
dr. Viktor Jejčič Kmetijski inštitut Slovenije, 

Oddelek za tehniko in 
energetiko 

Hacquetova 17, 
Ljubljana 

01-2805102 Viktor.jejcic@kis.si  

mag. Tomaž Poje 01-2805100 Tomaz.poje@kis.si  

Dr. Tanja Gomišček 
Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje 

Dunajska 47, Ljubljana 01-4787306 Tanja.gomiscek@gov.si  

Lea Lavrič KOTO 
Agrokombinatska 
80,Ljubljana 

01-5878117 Lea.lavric@koto.si 

dr. Fouad Al-Mansour 
Institut Jožef Stefan – Center za 
energetsko učinkovitost 

Jamova 39, Ljubljana 01-5885329 Fouad.al-mansour@ijs.si  

 


