
Gozdarski inštitut Slovenije 

I me Zalokar je na kmetiji, Vinica pri 
Šmarjeti 3 prisotno od 16. stoletja. 

Na kmetiji Zalokar imajo v lasti 12 ha 
kmetijskih površin in 8 ha gozda. 
Poleg osnovne kmetijske in gozdarske 
dejavnosti se ukvarjajo tudi z 
dopolnilnimi dejavnostmi, predvsem s 
turistično ponudbo na kmetiji in s pripravo 
lesnih sekancev. Na kmetiji živijo tri 
generacije in vsi delajo tudi na kmetiji.  
 

Leta 2000 so se odločili za ogrevanje z 
lesnimi sekanci. Nabavili so tudi sekalnik. 
Investicijo je v okviru razpisa za 
spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
podprla tudi mestna občina Novo mesto in 
AURE.  
  

S ekance izdelujejo iz zračno 
suhega lesa (vlažnost 20 - 30 %) 

dvakrat  letno. Zalogovnik za sekance, 
s kapaciteto 20 m3, je pokrit in ob 

hiši. Količina skladiščenih sekancev 
zadostuje za polovico kurilne sezone, saj 

porabijo letno okoli 40 nasutih m3 zračno 
suhih lesnih sekancev. 

N a kmetiji so kupili bobenski sekalnik 
Biber 7 proizvajalca Eschelböck, ki je 

namenjen drobljenju lesa premera do 35 cm. 
Je najmanjši sekalnik, ki je že primeren za 
strojno polnjenje. Zmogljivost sekalnika je 
od 10 do 30 nasutih m3/h, odvisno od 
pripravljene surovine.  
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K metija Zalokar je eden prvih primerov uvajanja 
sodobnih tehnologij pridobivanja in rabe lesne 

biomase na slovenskem podeželju. Z nakupom sekalnika in 
sodobnega kotla na lesne sekance so si zagotovili trajno samooskrbo s potrebno lesno 
biomaso. Priprava in prodaja sekancev predstavlja tudi novo dejavnost na kmetiji. 
Kmetija Zalokar je primer dobrega sodelovanja in aktivnega vključevanja lokalne 
skupnosti v promocijo sodobnih tehnologij  pridobivanja in rabe lesne biomase.  



Kmetija Zalokar  
Vinica pri Šmarjeti 3 
8220 Šmarješke toplice 
℡: 07 307 32 86 
 
Zavod za gozdove Slovenije 
Centralna enota  
Večna pot 2 , 1000 Ljubljana 
℡: 01 470 00 72 
Kontaktna oseba: Andrej Grum 

Biomasa  
Rok Suhodolnik s.p. 
Logarska dolina 25, 3335 Solčava 
℡: 03 838 40 86 

: 041 383 383 
biomasa@siol.net 

 
Mehanizacija Miler 
Branko Miler 
Šentanel 20a, 2391 Prevalje 
℡: 02 823 19 59 

: 041 747 181 
branko.miler@netsi.net 

K otel Turbomatic 48 , 
proizvajalca Fröling, je kotel 

za kurjenje lesa, predvsem sekancev, 
z nazivno močjo 48 kW. Naprava 
omogoča samodejno kurjenje in v 
celoti izpolnjuje zahteve predpisov o 
emisijah škodljivih snovi v dimu. 
Izkoristek energije je več kot 90 %.  
 

Sekanci se v kotel iz skladišča 
dovajajo z dvodelnim polžastim 
transporterjem. Dovajanje zraka v 
kurišče uravnava lambda sonda. 
Poleg kotla je v kurilnici nameščen 
akumulator toplote z vgrajenim 
zalogovnikom sanitarne vode. 
Odstranjevanje pepela iz kotla 
poteka samodejno.  

INFORMACIJE 
 

Gozdarski inštitut Slovenije 
Večna pot 2, 1000 Ljubljana 
℡: 01 200 78 00 
nike.pogacnik@gozdis.si 
Kontaktna oseba: Nike Krajnc 
 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto 
Šmihelska 14, 8000 Novo mesto 
℡: 07 373 05 70 
Kontaktna oseba: Marjan Dolenšek 


