


• Ustanovitev december, 1994
• Površina 134,5 km2
• 88% gozda, 10% kmetijskih površin, 2% pozidano
• Število prebivalcev – okoli 1900
• 16 naselij
• Nadmorska višina min 470m, max 1255 
• Večina naselij leži na 700-800m





Vas Retje sredi 
retijske uvale

poleti in jeseni



Vas Travnik in 
Travniško polje



Koncept energetske oskrbe na območju občine Loški Potok 
– opredeljeno v LEK

- Ogrevanje – čim več objektov naj se ogreva z obnovljivimi viri (zdaj smo na 
93%) - naselja individualnih hiš, kjer bi bili daljinski ogrevalni sistemi 
predragi in kjer uporabljajo za ogrevanje lesno biomaso, opremiti s filtri za 
trde delce za mala kurišča -

- Območja kjer so skoncentrirani veliki porabniki toplote opremiti s sistemi 
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso

- Izkoristiti obnovljive vire energije za proizvodnjo elektrike
- SE (širiti obstoječe kapacitete)
- MHE (250KVA deluje v Črnem Potoku)
- VE (pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za 1MW)



Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Hrib (center 
Občine)

- Investitor Lesna zadruga Loški Potok so.p. 
- Ustanovitev spomladi 2016
- 2016 pridobila koncesijo za izgradnjo DOLB za 15 let
- Konec leta 2016 uspešna prijava za nepovratna sredstva MZI (55+15%). 

Sklep 27.3.2017, pogodba 9.5.2017
- Izvedba investicije v letu 2017, obratuje od 1.12.2017

- Celotna investicija cca 800k€, subvencija 518k€, kredit 270k€,
lastna sredstva 12k€
- Ob začetku investicije je imela zadruga na računu 4.500€



DOLB Hrib – Loški Potok, deluje od 1.12.2017
Običajno so  stavbe letno  porabile za ogrevanje cca 90.000 litrov kurilnega olja,

DOLB – 1200nm3 sekancev



Kotlovnica DOLB je sedaj del večnamenskega objekta Hrib



Pod kotlovnico je 150m3 zalogovnik za sekance
DOLB Hrib – 18. avgust 2018 – izkop za zalogovnik



S projektom „Vozimo na sonce“ smo dosegli, da vso energijo za ogrevanje 
javnih stavb v centru občine pridobimo iz lokalnih obnovljivih virov. Toploto 

iz sekancev, elektriko iz SE. Hkrati pa tudi elektriko za polnilno postajo in 
potrebe energetske skupnosti



-

- GB Grid



Do konca leta 2025 bi občina Loški Potok lahko postala energetsko samozadostna, vso 
energijo pa bi pridobila iz obnovljivih virov.

Za vetrnico do 1MW že imamo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. 

- GB Grd



Več informacij o projektu „Vozimo na sonce“, na temo vetrnih elektrarn in problematike 
prašnih delcev je na voljo na spletni strani občine Loški Potok: https://www.loski-potok.si/za-
obcane/projekti/

Za dodatne informacije smo vam na voljo preko maila: obcina@loski-potok.si
in na telefon 01 8350-100


