
V  Kočevju je že obstajal sistem 
daljinskega ogrevanja. Izgradnja tega 

sistema se je začela v 60-tih letih 
prejšnjega stoletja. Na obstoječ sistem je 
bilo priključeno 1100 stanovanj in ostalih 
porabnikov.  
 

Z  izgradnjo nove kotlovnice na lesno biomaso 
v industrijski coni Kočevje - Trata in s 

širitvijo omrežja daljinskega ogrevanja za 3.605 m 
se bo število porabnikov še povečalo. Predvidena 
je priključitev 160 stanovanj, osnovne in srednje 
šole, vrtca, zdravstvenega doma, knjižnice, 
športnega objekta ter lokalov v središču mesta. 
Priključna moč obstoječih in novo priključenih 
objektov je 12,5 MW. 
 

V  novi kotlovnici bo za učinkovito oskrbo s 
toploto za ogrevanje in pripravo 

sanitarne vode skrbel kotel z močjo 4,5 
MW proizvajalca Järnforsen iz Švedske.  

 

Izgradnja nove kotlovnice na 
lesno biomaso in širitev mreže 

daljinskega ogrevanja je 
bila predvidena v 
Energetskem konceptu 
Kočevja. 

M odel financiranja naložbe v 
daljinski sistem je za Slovenijo 

nov. Projekt je bil finančno podprt s 
kapitalskim vložkom države v Komunalo 
Kočevje (sredstva Svetovnega sklada za 

okolje – GEF), z nepovratnimi sredstvi 
Ministrstva za okolje in prostor ter ugodnim 
kreditom Ekološkega sklada 
RS. Ti trije finančni viri 
krijejo približno 70% 
investicijskih stroškov, 30% 
investicije pa je zagotovila 
občina Kočevje. Vrednost celotne investicije 
znaša 526 mio SIT. Upravitelj sistema DOLB je 
Komunala Kočevje, večinski lastnik Komunale 
Kočevje pa  Občina Kočevje.  
 

L etna poraba lesne biomase znaša 35.000 
nasutih m3. Najpomembnejši vir lesne 

biomase so ostanki predelave in dodelave lesa. 
Lesno biomaso (sekanci, skoblanci, lubje in 
žagovino) dobavljajo podjetja iz bližnje 
okolice. Z dobavitelji so sklenjene večletne 
pogodbe. Lesno biomaso dostavljajo tekom 
celega leta. Odkup poteka na skladišču. 
Velikost pokritega skladišča ob kotlovnici je 
3.000 m3 

SODOBNA TEHNOLOGIJA ENERGETSKE SODOBNA TEHNOLOGIJA ENERGETSKE 
RABE LESNE BIOMASE VRABE LESNE BIOMASE V KOČEVJU KOČEVJU  

D aljinsko ogrevanje mesta Kočevja predstavlja 
primer sodobne energetske rabe lesne biomase. Z 

zamenjavo kurilnega olja z lesno biomaso v sistemu 
daljinskega ogrevanja si kraj zagotavlja trajen, obnovljiv, okolju prijazen in lokalno 
dosegljiv vir energije. Načrtujejo tudi nadgradnjo sistema daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso (DOLB) s sočasno proizvodnjo električne energije in toplote. Energetska raba 
lesne biomase ima pozitivne socialno-ekonomske in okoljske posledice na razvoj regije.   

Gozdarski inštitut Slovenije 



INFORMACIJE 
 

Gozdarski inštitut Slovenije 
Večna pot 2, 1000 Ljubljana 
℡: 01 200 78 00 
nike.krajnc@gozdis.si 
Kontaktna oseba: Nike Krajnc 
 
Zavod za gozdove Slovenije 
Centralna enota  
Večna pot 2 , 1000 Ljubljana 
℡: 01 470 00 72 
Kontaktna oseba: Andrej Grum 

 

Järnforsen International d.o.o. 
Motnica 11, SI - 1236 Trzin 
℡: 01 530 96 90 
info@if-int.si 

 

V  novi kotlovnici je vgrajen toplovodni kotel na lesno biomaso, proizvajalca Järnforsen 
iz Švedske. Kotel omogoča samodejno kurjenje kuriva z relativno visoko vlažnostjo in 

dosega izkoristke nad 88 %. Celoten proces kurjenja, ki obsega odvzem lesne biomase iz zalogovnika, 
doziranje goriva in zgorevalnega zraka v kotel, zgorevanje goriva na rešetkah, odvod pepela in čiščenje 
dimnih plinov v multiciklonu, je računalniško voden. Kotel v celoti izpolnjuje zahteve predpisov o emisijah 
škodljivih snovi v dimnih plinih.  Kotel na lesno biomaso BHH 5000 ima nazivno moč 4,5 MW. Kurišče je 
samostojno, ločeno od kotla. Predvidena poraba lesnih sekancev pri vlažnosti nad 50 % je 10 m3/uro. 
Delovni režim kotla: temperatura 110 °C, tlak 6 bar.  

Shema kotlovnice 

JKP Komunala Kočevje d.o.o. 
Tesarska 10, 1330 Kočevje 
℡: 01 895 03 40 
Kontaktna oseba: Vladimir Bizjak  
 
Ministrstvo za okolje in prostor  
Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in 
obnovljive vire energije 
Dimčeva 12, 1000 Ljubljana 
℡: 01 300 69 90 
Kontaktna oseba: Jani Turk 
 
Ekološki sklad RS, javni sklad 
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana 
℡: 01 241 48 20 
Kontaktna oseba: Milojka Jerše 

 


