
Gozdarski inštitut Slovenije 

K metija Slapnik je stara okrog 100 
let. Danes obsega kmetija 38 

hektarov, od tega je 13 hektarov 
pašnikov in 25 hektarov gozdov. 
Dodatno imajo v najemu še 10 hektarov 
travnikov.  
 

D o leta 2004 so za ogrevanje prostorov 
v hiši in pripravo sanitarne vode 

uporabljali klasični kotel na 
polena, Zaradi pomanjkanja 
časa so se odločili za 
zamenjavo klasičnega 

kotla s sodobnim avtomatiziranim 
ogrevalnim sistemom na lesne sekance 
avstrijskega proizvajalca KWB - Kraft und 
Wärme aus Biomasse GmbH. Investicijo je 

v okviru razpisa  za spodbujanje rabe 
o b n o v l j i v i h  v i r o v  e n e r g i j e 

sofinancirala Agencija za učinkovito 
rabo in obnovljive vire energije 
Republike Slovenije ter občina 
Gornji Grad.  

P otrebno letno količino lesne biomase 
pridobivajo iz lastnega gozda. Sečnjo 

in spravilo opravljajo sami.  Sekalnik za 
izdelavo sekancev  najamejo. Les 

pripravijo ob gozdni cesti, kjer se suši do 6 
mesecev. Sekance izdelajo 
ob gozdni cesti in jih s 
traktorsko prikolico 
pripeljejo do kmetije.  
 

Z račno suhe sekance skladiščijo v  
zalogovniku s kapaciteto 60 nasutih m3.  

Zalogovnik so preuredili iz obstoječe 
drvarnice. Za ogrevanje 300 m2 
bivalnih površin je predvidena  
poraba od 40 do 50 nasutih m3 lesnih 
sekancev letno. 
Potencial lesne 

biomase na posesti je večji 
kot je predvidena poraba, 
zato razmišljajo tudi o 
možnosti prodaje  sekancev. 

SODOBNA TEHNOLOGIJA SODOBNA TEHNOLOGIJA RABE LESNE RABE LESNE 
BIOMASE NA KMETIJI SBIOMASE NA KMETIJI SLAPNIKLAPNIK  

N ačin rabe lesa za ogrevanje na  kmetiji Slapnik je primer 
dobre prakse pridobivanja, predelave in rabe lesne 

biomase iz lastnega gozda. S prehodom na sodoben in okolju 
prijaznejši sistem ogrevanja z lesnimi sekanci  so na kmetiji 
povečali učinkovitost rabe  kuriva in si zagotovili večje udobje bivanja. Gre za primer 
samooskrbe  s kurivom  potrebnim za ogrevanje stanovanjskih površin in segrevanje 
sanitarne vode. 



Kmetija Slapnik 
Dol 14, 3342 Gornji Grad 
℡: 03 584 75 22 
Kontaktna oseba: Boštjan in Bojana Rihter  
 
Zavod za gozdove Slovenije 
Centralna enota  
Večna pot 2 , 1000 Ljubljana 
℡: 01 470 00 72 
Kontaktna oseba: Andrej Grum 
 
Agencija za učinkovito rabo in obnovljive 
vire energije 
Dimčeva 12, 1000 Ljubljana 
℡: 01 300 69 90 
Kontaktna oseba: Jani Turk 

 

KWB - peči na biomaso 
Rifelj Tomaž s.p. 
Attemsov trg 9, 3342 Gornji Grad 
℡: 03 839 30 80 

: 041 609 805 
tomaz.rifelj@siol.net 

 

K otel KWB USV D 25, proizvajalca KWB - Kraft und Wärme aus Biomasse 
GmbH, nazivne moči 25 kW, je sodobni kotel namenjen kurjenju lesnih 

sekancev. Naprava omogoča samodejno kurjenje in izpolnjuje predpise o emisijah škodljivih snovi v 
dimu. Retortni gorilnik skupaj s sistemom za dovajanje primarnega in sekundarnega zraka omogoča 
najučinkovitejše zgorevanje. Kotel je opremljen s pokončnim, simetričnim toplotnim izmenjevalcem. 
Ta ima vgrajene turbolatorje, ki zagotavljajo učinkovito izmenjavo toplote. Čiščenje izmenjevalcev 
toplote deluje avtomatsko. 

INFORMACIJE 
 

Gozdarski inštitut Slovenije 
Večna pot 2, 1000 Ljubljana 
℡: 01 200 78 00 
nike.krajnc@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 


