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PRIMERJAVA GEOTERMALNEGA POTENCIALA
ENERGIJE V SLOVENIJI IN NA ISLANDIJI
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Izvleček:
Diplomsko delo opisuje značilnosti geotermalne energije kot obnovljivega vira energije ter
načine njene rabe pri različnih temperaturah. Izvedena je bila primerjava geotermalnega
potenciala, geotermalnih območij in rabe geotermalne energije med Slovenijo in Islandijo ter
prikazane najbolj pomembne razlike in podobnosti med državama. Ker je Islandija na
področju izrabljanja geotermalne energije pionirska država na svetu, smo se pri iskanju novih
načinov rabe v Sloveniji naslonili na islandske izkušnje. Opisana so bila glavna geotermalna
območja v Sloveniji (temperatura, globina geotermalne vode) ter predstavljeni glavni načini
rabe po posameznih območjih. Opredeljenih je bilo 22 novih potencialnih geotermalnih
vodonosnikov, kjer se geotermalna energija še ne ali zelo malo izrablja. Za ta območja so bili
nato glede na ocenjeno temperaturo, globino in obstoj geotermalnih indikacij predlagani
načini rabe geotermalne energije. Pri posameznem območju smo upoštevali poselitvene
vzorce, kmetijsko dejavnost in turistično razvitost. Ugotovljeni so bili novi načini rabe,
vključno z možnostjo pridobivanja električne energije in bolj raznolika raba na posameznih
lokacijah. Za vse lokacije predlagamo uvedbo kaskadnega načina rabe ter reinjekcijske vrtine,
da ne bi prišlo do prečrpavanja.
KLJUČNE BESEDE: obnovljivi viri energije, geotermalna energija, varstvo okolja,
Slovenija, Islandija
THE COMPARISON OF GEOTHERMAL POTENTIAL AND USE IN SLOVENIA AND
IN ICELAND
Abstract:
The thesis describes the characteristics of geothermal energy as a renewable energy resource
and indicates the methods of its use at different temperatures. It is based on the comparison
between Iceland’s and Slovenia’s geothermal potentials, geothermal areas and the use of
geothermal energy, indicating both the key differences and similarities of the two countries.
As a pioneer on the field of geothermal energy use, Iceland provides Slovenia with valuable
examples in its search for the new methods of use. The thesis specifies the main Slovenian
geothermal areas (including temperature, geothermal water depth) and presents the key
manners of use in individual areas. 22 new potential geothermal aquifers have been
discovered with minimum or no use of geothermal energy at all. Based on estimated
temperature, depth and existence of geothermal indications, different methods of geothermal
energy use have been proposed for these areas. Methods assigned to individual areas are
subject to population patterns, agricultural activity and stage of tourism development. New
methods of use have been determined, including the possibility of generating electricity and a
more diverse use at individual locations. Proposed solution for all locations is implementation
of cascade method of use and introduction of reinjection bores in order to prevent
overpumping.
KEY WORDS: renewable energy resources, geothermal energy, environmental protection,
Slovenia, Iceland
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1. UVOD
Pomen obnovljivih virov energije se zadnja leta intenzivno povečuje. Zaradi hitrega
povečevanja potreb po energiji in želje po zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov je postalo
izkoriščanje obnovljivih virov energije nujno na vseh področjih (turizem, industrija, promet,
proizvodnja elektrike,...). Po sedanjih ocenah se bo v obdobju od leta 2000 do leta 2050
poraba energije v EU podvojila. Potrebni bodo vedno novi viri energije, saj s
konvencionalnimi viri že sedaj težko zadovoljujemo vse potrebe. Če upoštevamo še intenzivni
gospodarski razvoj Kitajske in Indije, bo zagotavljanje zadostne količine energije kmalu
postala glavna skrb držav. Ker razpoložljivost zadostnih količin fosilnih goriv že merimo v
letih, raba obnovljivih virov predstavlja edino možnost. Obnovljivi viri energije so okoljsko
nesporni, cenejši in razpoložljivi na lokalnem nivoju, s čimer se manjša uvozna energetska
odvisnost držav. Prehod na obnovljive vire energije je potreben čimprej in v čim večjem
obsegu, saj potreb kljub povečevanju izkoriščanja obnovljivih virov energije ne bo mogoče
pokriti le z njimi (European Commission, 2007).
Članice Evropske unije so se zato na vrhovnem zasedanju marca 2007 odločile, da se bo
skupen delež obnovljivih virov energije do leta 2020 povečal na 20 % (cilj za leto 2010 je 10
%), izpusti toplogrednih plinov in poraba energije pa do leta 2020 zmanjšali za 20 %.
Slovenija je z Nacionalnim energetskim programom (Nacionalni energetski program, 2004)
sprejela cilj, ki predvideva povečanje deleža obnovljive energije za ogrevanje z 22 % leta
2002 na 25 % do leta 2010. Na nacionalni ravni je bil sprejet cilj povečevanja deleža
obnovljivih virov energije v skupni porabi energije z 8,8 % leta 2001 na 12 % do leta 2010.
Trenutno prispevek OVE v nacionalni energetski bilanci znaša približno 9 % (European
Commission, 2007).
Zaradi učinkovitega zagotavljanja energije, čim večje energetske neodvisnosti na eni
strani, ter na drugi strani zaradi varovanja okolja, zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in
splošnega trajnostnega razvoja, je prehod na obnovljive vire energije potreben čimprej.
Med obnovljive vire energije poleg neposredne sončne energije, vetrne energije,
hidroenergije in biomase uvrščamo tudi geotermalno energijo. Geotermalna energija je toplota
Zemljine notranjosti. V Zemljini notranjosti nastajajo ogromne količine toplote, ki nenehno
potujejo iz globin na Zemljino površje. Večina toplotne energije se prenaša s konvekcijo*
toplote (Geotermalna energija..., 1999).
Slovenija ima poleg visokega vodnega energetskega potenciala tudi velik geotermalni
potencial, ki je za zdaj še precej neizkoriščen (geotermalno vodo večinoma uporabljamo v
turistične namene). V diplomski nalogi bom zato poskušala na osnovi islandskih izkušenj
predlagati nove možnosti za izkoriščanje geotermalne energije v Sloveniji. Islandija je ena
izmed vodilnih držav v izkoriščanju geotermalne energije (poleg ZDA, Japonske,...) in jo
uporablja že od leta 1927. Razvila je širok spekter uporabe geotermalne energije (proizvodnja
elektrike, daljinsko ogrevanje, turizem, ribogojnice, proizvodni procesi, taljenje snega,...) in je
z vzporedno uporabo hidroenergije skoraj popolnoma neodvisna od uvoza fosilnih goriv.

*Konvekcija ali prestop toplote je kombinacija prevajanja toplote (kondukcije) in prenosa toplote s kroženjem
segretega sredstva. Konvekcija torej kombinira prevajanje toplote s fizičnim premikom vročih delcev na
hladnejša mesta. Do konvekcije prihaja pri prevajanju toplote v tekočinah (Wikipedia, prosta enciklopedija,
2007).
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Ker je za celoten razvoj večinoma uporabljala le svoje znanje, je Islandija pionirska država
na področju geotermalne energije in ima na tem področju največ izkušenj. Njihove izkušnje
so zaradi edinstvenih fizičnogeografskih pogojev, ki pogosto predstavljajo dodatne izzive
ali/in ovire, še bogatejše. Zato sem si Islandijo izbrala za model, od katerega se lahko ne glede
na zelo različen potencial in druge značilnosti veliko naučimo. V diplomski nalogi bom
primerjala geotermalni potencial obeh držav, predstavila načine rabe geotermalne energije,
poiskala podobnosti oziroma razlike med državama in poskušala islandske izkušnje prenesti
na slovensko ozemlje.

1.1.

NAMEN, CILJI, HIPOTEZE

Glavni namen je na podlagi primerjave geotermalnega potenciala in rabe v obeh državah
podati geografsko oceno možnosti rabe geotermalne energije na Islandiji in v Sloveniji.
Cilje diplomske naloge sem razdelila v tri vsebinske sklope, znotraj katerih sem splošne
cilje razčlenila na več konkretnih podciljev.

 Primerjava geotermalnega potenciala Slovenije in Islandije
• Skupne značilnosti
• Regionalizacija Slovenije glede na geotermalna območja
 Primerjava rabe geotermalne energije v obeh državah
• Proizvodnja električne energije
• Daljinsko ogrevanje
• Turizem (plavanje, balneologija)
• Industrija
• Druge dejavnosti
 Predlagati nove možnosti za izkoriščanje geotermalne energije v Sloveniji
• Dopolnitev obstoječih dejavnosti
• Predlogi novih dejavnosti

V nalogi bom primerjala geotermalni potencial in rabo geotermalne energije v Sloveniji in na
Islandiji. Glede na spoznanja bom lahko na koncu ovrgla ali potrdila sledeče hipoteze:
• Primerjava geotermalnega potenciala naj bi pokazala velike razlike med Slovenijo in
Islandijo.
• V Sloveniji naj bi bilo možno pridobivati električno energijo s pomočjo geotermalne
energije.
• V Sloveniji naj bi v prihodnosti prevladovalo izkoriščanje geotermalne energije za
potrebe ogrevanja prostorov.
• Glede na islandske izkušnje bi bilo mogoče v Sloveniji uvesti nove načine rabe
geotermalne energije, kot sta ribogojništvo in gojenje rastlin v rastlinjakih.
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1.2.

METODOLOGIJA

Metodologija diplomske naloge je temeljila na uporabi različnih metodoloških modelov
geografskega proučevanja. V večini primerov je šlo za primerjavo različnih komponent v
obeh državah (geotermalnega potenciala, načinov rabe, višine investicij,...) in končni presek,
ki je predstavljal osnovo za nadaljnje delo.
Lastnosti geotermalne energije, njene rabe ter okoljskih učinkov sem obravnavala po
modelu fizičnogeografskega proučevanja, ki v ospredje postavlja proučevanje pokrajinskih
posledic obremenitev v posameznih fizičnogeografskih sestavinah. Pri modelu je poudarjeno
raziskovanje posledic človekovega posega v fizičnogeografske sestavine, kar v tem primeru
konkretno predstavlja raba geotermalne energije. Enak model je bil uporabljen tudi pri
obravnavi splošnih geoloških značilnosti v Sloveniji in na Islandiji ter pri predstavitvi
izračunov geotermalnega potenciala (Plut,...2004).
Slika 1: Metodološki model 1

LASTNOSTI IN RABA
GEOTERMALNE ENERGIJE

Lastnosti geotermalne
energije

Raba geotermalne energije

Okoljski vidik

Vpliv geotermalnih
elektrarn na okolje:
- pozitivni vplivi
- negativni vplivi

Avtorica: Nina Langerholc

Pokrajinsko-ekološki model sem uporabila pri opisovanju posameznih geotermalnih
območij (dejanskih in potencialnih) v državah ter njihovih značilnostih. Pri tem
metodološkem modelu v ospredju ni le raziskava posameznih pokrajinsko-ekoloških
elementov, temveč njihovo kompleksno vrednotenje ter medsebojne zveze, pokrajinskoekološka struktura z vidika pogojev za življenje ali za pokrajinsko rabo. Ta model je bil za
obravnavo geotermalnih območij v državah najbolj primeren, saj poleg navedbe značilnosti
omogoča tudi vrednotenje pomena teh območij za človeško rabo (Plut,...2004).
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Slika 2: Metodološki model 2
GEOTERMALNI
POTENCIAL

SLOVENIJA

ISLANDIJA

Geološke značilnosti

Geološke značilnosti

Opis posameznih
potencialnih območij

Opis Islandije kot celote

Izračuni potenciala

Izračuni potenciala
PRIMERJAVA
Avtorica: Nina Langerholc

Primerjava geotermalnega potenciala obeh držav (Slika 2) je predstavljala izhodišče za tretji
vsebinski sklop, kjer sem poiskala možnosti za novo izkoriščanje geotermalne energije v
Sloveniji, na novih potencialnih lokacijah.
Pri glavnem vsebinskem delu diplomske naloge, kjer sem obravnavala načine rabe
geotermalne energije v obeh državah ter predlagala nove načine rabe na potencialnih
območjih v Sloveniji, sem se naslonila na integralni geografski metodološki model, ki
omogoča večplastno proučitev posameznih območij, elementov in njihove interakcije.
Predstavljeni so posamezni načini rabe ter narejena primerjava med državama. Kot presek
naštetih značilnosti so na koncu podani predlogi rabe za posamezna potencialna geotermalna
območja v Sloveniji (Plut,...2004).
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Slika 3: Metodološki model 3

NAČINI RABE
GEOTERMALNE
ENERGIJE

SLOVENIJA

ISLANDIJA

Kopanje in plavanje

Kopanje in plavanje

Ogrevanje prostorov,
daljinsko ogrevanje,
klimatizacija zraka

Ogrevanje prostorov

Rastlinjaki

Hortikultura

Industrijska raba

Industrijska raba

Geotermalne toplotne
črpalke

Taljenje snega

Akvakultura

Proizvodnja elektrike
PRIMERJAVA
- RABE, ZASTOPANOST REINJEKTIRANJA
- INSTALIRANE KAPACITETE GLEDE NA POSAMEZNE RABE
- VIŠINE INVESTICIJ
Avtorica: Nina Langerholc
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Pri pisanju diplomske naloge sem se najprej osredotočila na zbiranje informacij o
geotermalnem potencialu, ki sem jih večino dobila na Geološkem zavodu Republike Slovenije
pri g. Dušanu Rajverju in načinih rabe geotermalne energije. Večino drugih informacij in
podatke za Islandijo sem dobila od znanstvenih ustanov (znanstvene publikacije, energetske
statistike, poročila,...), nekaj pa tudi preko spleta. Nekaj informacij sem dobila s terenskim
delom na Islandiji, z razgovori z islandskimi strokovnjaki na tem področju in ogledom
geotermalnih polj ter elektrarn.
Primerjava podatkov in iskanje skupnih potez je temeljilo na grafičnih metodah (npr. z
grafi, preglednicami). Tem rezultatom so sledili predlogi izboljšave rabe geotermalne energije
v Sloveniji. Rabo geotermalne energije sem predlagala glede na poselitvene vzorce, razvitost
in usmerjenost kmetijstva in turizma. Informacije o teh dejavnikih sem dobila na občinskih ter
drugih spletnih straneh, Statističnem uradu Republike Slovenije ter s pomočjo kartografskega
gradiva.

2. LASTOSTI I RABA GEOTERMALE EERGIJE
Kot je bilo omenjeno že v uvodu, je geotermalna energija toplota Zemljine notranjosti, ki
potuje proti površju. Potovanje toplote je možno na dva načina in sicer s konvekcijo in z
masnim premikom, ko potuje segreta voda ali stopljene kamnine. Izraba geotermalne energije
je najugodnejša tam, kjer je najbolj strjena, torej v vulkanskih in geotermalnih območjih
(Geotermalna energija..., 1999, str. 3).
Geotermalna energija je definirana kot toplota Zemlje. Je čist in obnovljiv vir energije, ki
ga uporabljajo po celem svetu. Kot obnovljiv vir je geotermalna energija opredeljena zato, ker
je izžarevana toplota iz Zemljine notranjosti pravzaprav neomejena. Toplotni tok, ki
konstantno teče iz zemeljske notranjosti, je ocenjen na 42 milijonov MW. Notranjost Zemlje
naj bi ostala zelo vroča še več milijard let in bo zagotavljala neizčrpen toplotni tok
(Geothermal Energy Association, 2008).
Geotermalna energija je toplota Zemljine notranjosti. Globalno, geotermalne izvore
predstavljajo akumulirana toplotna energija v notranjosti zemlje oziroma v masi kamnin in v
tekočih fluidih Zemljine skorje. V Zemljini notranjosti nastajajo ogromne količine toplote, ki
nenehno potujejo iz globin na Zemljino površje. Večina toplotne energije se prenaša s
konvekcijo toplote. Geotermalna energija se sestoji iz treh komponent:
1. Energetskega toka skozi Zemljino skorjo v obliki prenosa snovi (magma, voda, para,
plin);
2. Toka toplote zaradi prevodnosti;
3. Energije, ki je uskladiščena v kamninah in fluidih zemljine skorje.
Ta naravna energija je ekonomsko pomembna pod pogojem, da je koncentrirana na
omejenem področju, kot so rudna nahajališča in naftna ležišča, torej v vulkanskih in
geotermalnih področjih Zemlje. Toplota Zemljine skorje vodi iz samega Zemeljskega jedra.
Na površje pride čez mlajše magmatske intruzije in s kondukcijo čez globoke tektonske
diskordance ter dovodne vulkanske kanale. Značilni izviri geotermalne energije nastajajo tudi
pri razpadu radioaktivnih elementov v Zemljini skorji in drugimi kemičnimi procesi, ki se v
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njej dogajajo. Temperatura zemlje se poveča za 1 °C (geotermična stopinja) na vsakih 33
metrov njene globine (Geotermalna energija, 1999).
Geotermalna energija je toplotna energija, ki se pojavlja naravno v Zemljini notranjosti in
jo lahko uporabljamo. Uporabna je na veliko načinov, odvisno od temperature in količine.
Poznamo neelektrično rabo (neposredna raba geotermalne vode, geotermalne toplotne
črpalke) in rabo za proizvodnjo elektrike s paro iz vroče vode (Glossary of geology, 2005).
Geotermalna energija je toplota, ki nastaja in je shranjena v notranjosti Zemlje.
Izkoriščamo jo lahko neposredno z zajemom toplih vodnih ali parnih vrelcev oziroma s
hlajenjem vročih kamnin (Obnovljivi viri energije, 2008).
Za razumevanje koncepta obnovljivosti geotermalne energije in lastnosti, zaradi katerih
geotermalno energijo uvrščamo med obnovljive vire energije, bom na naslednjih straneh
predstavila bistvene lastnosti geotermalne energije.

2.1.

LASTNOSTI GEOTERMALNE ENERGIJE

Pomen geotermalne energije najbolj opisujeta dve naravni lastnosti (Geotermalna energija...,
1999):
- stalnost in zveznost toplotnega toka;
- toplotna energija, ki je shranjena v kamnini.
Če štejemo toplotni tok iz Zemljine notranjosti proti površju za geotermalno energijo,
potem jo brez pomislekov lahko uvrstimo med obnovljive vire energije. Zaradi toplotnega
toka je toplota shranjena tudi v kamninah litosfere. Če to toploto odstranimo, bo energijski tok
manjkajočo toploto kmalu nadomestil. Če je konvekcija edini proces prenosa toplotne
energije, bo to nadomeščanje dolgotrajno. V vulkanskih in geotermalnih območjih, kjer je
glavni način prenosa toplotne energije masni prenos pa bo nadomeščanje izgubljene energije
enako hitro kot odvzemanje (Geotermalna energija..., 1999).
»Če je izraba na nekem mestu manjša od naravnega pritoka energije, proizvodnja ne
bo vplivala na naravne pogoje geotermalnega sistema. Takšna proizvodnja energije bo
obnovljiva neskončno dolgo časovno obdobje« (Geotermalna energija..., 1999).
Zelo pomembno je razjasniti dva pojma, in sicer »obnovljiv« in »neizčrpen«. Opredelitev
pojmov sem povzela po dr. Petru Kralju (1999). »Obnovljiv« pomeni lastnost nekega vira
energije, medtem ko »neizčrpen« pomeni, kako ta vir izrabljati. Neizčrpni način izkoriščanja
je mogoč le iz obnovljivega vira energije in sicer tako, da je odvzem energije enak naravnemu
nadomeščanju. Če je izkoriščanje večje kot obnavljanje, prav tako lahko pride do izčrpanja
zalog (Geotermalna energija..., 1999).
Geotermalno energijo uvrščamo med obnovljive vire energije, cene za proizvedeno
elektriko in toploto pa so lahko v celoti primerljive z drugimi energijskimi viri. Poleg tega so
geotermalna energija, vodna energija in do določene mere energija vetra edini obnovljivi viri,
za katere je tehnologija dovolj razvita, da lahko v naslednjem desetletju ali dveh znatno
prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov (Geotermalna energija..., 1999).
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2.2.

RABA GEOTERMALNE ENERGIJE

Najbolj konvencionalen način rabe geotermalne energije je z uporabo vroče vode, ki se
segreje zaradi vročih kamnin. V geotermalnih območjih so sistemi, v katerih se toplotna
energija nenehno prenaša na Zemljino površje s kroženjem vode, kar lahko opazujemo v
izvirih vroče vode in fumarolah. Najbolj ugodna uporaba geotermalne energije je torej tam,
kjer zavrtamo v takšne naravne sisteme in vodo, ki v njih kroži, zajamemo z vrtino
(Geotermalna energija..., 1999).
Rabo geotermalne energije delimo na (Geotermalna energija..., 1999):
- Visokotemperaturne vire s temperaturo vode nad 150 °C, ki jih izrabljamo za
proizvodnjo elektrike
- izkotemperaturne vire s temperaturo vode pod 150 °C, ki jih v glavnem
izrabljamo neposredno za ogrevanje
Visokotemperaturna polja so navadno omejena na vulkanska območja na Zemlji,
nizkotemperaturne vire pa najdemo skoraj v vsaki državi. Področje izrabe geotermalne
energije je zelo široko, kar prikazuje tudi Lindalov diagram (Preglednica 1). Diagram je
poimenovan po Baldurju Lindalu, ki je začetnik neposredne izrabe geotermalne energije in je
raznovrstnost njene izrabe opisal že pred petdesetimi leti (Geotermalna energija..., 1999).

Preglednica 1: Lindalov prikaz načinov rabe geotermalne energije
glede na temperature vode

AČI RABE GEOTERMALE
TEMPERATURA
EERGIJE
V °C
parjenje pulpe in proizvodnja papirja
90-120
ekstrakcija kemičnih snovi
80-100
pranje volne
50-80
sušenje perila
90-100
destilacija nafte
70-90
sušenje betonskih blokov
70-80
sušenje gostih blatnih izplak
60-80
izločanje soli z izparevanjem in kristalizacijo
90-130
proizvodnja bakra
40-50
gojenje rib
do 40
ogrevanje prsti
do 40
živilska industrija
30-90
sušenje zelenjave in sadja
100-140
ogrevanje rastlinjakov
ogrevanje hlevov in vzgoja živali za prodajo

30-90
30-60

sušenje žitne krme
toplotne črpalke
topla voda za gospodinjstva

50-120
do 60
50-70
12

Langerholc, N., 2008. Primerjava geotermalnega potenciala in rabe geotermalne energije v
Sloveniji in na Islandiji. Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
klimatizacija
radiatorske plošče

120-150
30-50

radiatorji
taljenje snega

40-90
40-80

plavalni bazeni
zdraviliški tretmaji

25-50
30-50

Vir: Geotermalna energija..., 1999, str. 23

Geotermalna energija je bila do danes znaten ekonomski potencial le na tistih območjih,
kjer se nahajata topla voda ali para, podobno kot nafta v omejenih rezervoarjih, na globinah
do 3 km. Z razvojem in uporabo podzemnih toplotnih črpalk, ki izrabljajo toploto Zemlje kot
vir toplotne energije ali energijski vir za hlajenje, se je sedaj to spremenilo in omogoča vsem
državam Evrope, da izrabljajo toploto Zemlje za ogrevanje ali hlajenje, če je to potrebno
(Geotermalna energija..., 1999).

2.3.

OKOLJSKI VIDIKI RABE GEOTERMALNE ENERGIJE

V tem poglavju bodo predstavljeni pozitivni in negativni vplivi geotermalne energije na
okolje. Učinki se razlikujejo glede na območja in sicer so odvisni od geološke sestave,
kemijske sestave vode, globine,... Zato bom predstavila splošne značilnosti, ki ne veljajo le za
območje Slovenije. Osredotočila sem se na okoljske učinke geotermalnih elektrarn, ki
predstavljajo najbolj intenzivno izrabo geotermalne energije. Pri drugih načinih rabe se
pojavljajo enaki učinki, vendar ne enako intenzivno in ne vsi.
2.3.1. VPLIV GEOTERMALNIH ELEKTRARN NA OKOLJE
2.3.1.1.

egativni vplivi geotermalnih elektrarn na okolje

Onesnaževanje zraka in vode v času izgradnje in pogona;
usedanje tal zaradi praznjenja vodonosnikov, kar preprečimo z reinjektiranjem;
odlaganje trdnih odpadkov (predvsem pri odprtih procesih);
hrup (zvočno moč pri prostem izpusti pare znaša 120 dB, ki jo z vgradnjo dušilnikov
zmanjšamo na 75 do 85 dB);
• emisije škodljivih snovi.

•
•
•
•

Do imisij škodljivih snovi prihaja zaradi škodljivih snovi v geotermalnem mediju. V večini
gre za pline CO2, H2S, NH3, CH4, N2, H2. Te pline pred uporabo pare izločijo v
izločevalnikih. Med temi plini je največ CO2, vendar je njegova imisija v okolje manjša kot
pri kotlih, ki koristijo fosilna goriva. Velika je tudi imisija vodikovega H2S, ki oksidira v SO2
(Izkoriščanje geotermalne energije za proizvodnjo električne energije, 2008).
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Predstavljene so emisije CO2, ki so imitirane iz različnih elektrarn in pri proizvodnji
toplote iz različnih energetskih virov (Slika 4 in 5). Razvidno je, da kljub izpostavljanju
emisij kot negativnega okoljskega učinka geotermalne energije, te emisije predstavljajo le
majhen delež v primerjavi z drugimi konvencionalnimi viri.

Slika 4: Emisije CO2 pri različnih vrstah elektrarn

Low temperature geothermal energy, 2005
Slika 5: Emisije CO2 pri proizvodnji toplote glede na energetski vir

Low temperature geothermal energy, 2005

Da bi ugotovili dejanski potencial posamezne lokacije, je potrebno najprej izvesti
geotermalno vrtino. Investicija v vrtino je zelo visoka, verjetnost pozitivnega rezultata pa
razmeroma nizka. Za proizvodnjo elektrike je potrebna temperatura vode iz izvira večja od
150 °C (Center za energetske in ekološke tehnologije, 2008).
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Raba primarne energije je pri geotermalnih elektrarnah znatno manjša, kot pri drugih
energetskih virih. Ker termalne vode vsebujejo raztopljene pline in trdne snovi, v ceveh
sistema nastanejo usedline in poteka korozija, kar odpravijo z odplinjanjem in ustreznimi
kemičnimi postopki (Izkoriščanje geotermalne energije za proizvodnjo električne energije,
2008).
2.3.1.2.

Pozitivne lastnosti za koriščenje geotermalne energije za proizvodnjo
elektrike

Osnovni razlogi za koriščenje geotermalne energije za proizvodnjo električne energije so
zmanjšanje porabe fosilnih goriv, zmanjšanje emisij v okolje, možnosti dolgoročnega
izkoriščenja (do 50 let), dolga življenjska doba naprav, modularna gradnja (več enot z
manjšimi močmi) in prilagodljivost glede instaliranih moči (od 200 kW do 1200 MWe). Poleg
tega so tudi stroški vzdrževanja in pogona majhni (približno 5 do 8 % glede na skupne
stroške). Med pomanjkljivosti pa prištevamo predvsem možnosti posedanja tal in hrup. Z
reinjektiranjem izkoriščene termalne vode nazaj v vodonosnik preprečujemo onesnaževanje,
korozijske probleme in posedanje tal. Hkrati vzdržujemo tudi hidrodinamično ravnotežje v
vodonosniku, kar poveča izkoriščenost vodonosnika 10 do 20-krat (Izkoriščanje geotermalne
energije za proizvodnjo električne energije, 2008).

Pri gradnji geotermalnih elektrarn je potrebno računati tudi s tem, da učinkovitost
proizvodnje električne energije (neto izkoristek) ne presega 15 % kar je odvisno od
temperature geotermalnega vira. Izkoristek se giblje v mejah od 4 do 15 %. Med
alternativnimi viri, ki so v Sloveniji na voljo, geotermalna energija vsekakor predstavlja
pomemben energetski potencial, kar potrjujejo številni novi projekti, ki so že v pripravi.
Projekti so usmerjeni v nove tehnologije in ne samo za proizvodnjo toplotne energije, temveč
tudi za proizvodnjo električne energije (Izkoriščanje geotermalne energije za proizvodnjo
električne energije, 2008).
Poleg omenjenih prednosti je pomembno izpostavili tudi dejstvo, da je geotermalna energija
stalen vir energije, ki ni odvisen od vremenskih razmer in podnebja (Center za energetske in
ekološke tehnologije, 2008).

3. GEOTERMALI POTECIAL V SLOVEIJI I A
ISLADIJI
3.1. SPLOŠNE GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE
Kar 93 % površja Slovenije je sestavljenega iz sedimentnih kamnin, 3 % iz magmatskih
in 4 % iz metamorfnih kamnin. Najpogostejši sedimentni kamnini sta apnenec (gradi več kot
četrtino površja) in dolomit (gradi sedmino površja). Slovenija je geološko zelo pestra.
Nevezane klastične kamnine (glina, melj, pesek in grušč) se nahajajo na ravninskem svetu ob
Muri, Dravi, Krki, Savinji, Savi in Soči. Najstarejše kamnine so na Pohorju in Kozjaku. To so
metamorfne kamnine (gnajs, blestnik, amfibolit, marmor,...) Mezozojske karbonatne kamnine
pokrivajo skoraj polovico Slovenije. Med nevezanimi kamninami prevladujejo pliocenski
peski v panonskih gričevjih in kvartarni prod na ravninah. Najmlajše so holocenske naplavine
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rek in potokov. Oligocensko in miocensko Panonsko morje je v Slovenijo segalo z vzhoda. V
miocenu so se tam odlagale morske usedline, v pliocenu pa so iz nekdaj obširnega morja
nastala posamezna manjša jezera, v katera so reke prinašale svoj kamninski tovor. Območje
Panonskega morja se je močno ugrezalo, zato so miocenske in pliocenske plasti zelo debele (v
Prekmurju do 4000 m). Kljub temu je danes tu Zemljina skorja razmeroma tanka, kar
povečuje Zemljin toplotni tok, zato so na tem območju pogosti naravni termalni izviri, toplo
vodo pa ponekod črpajo tudi globoko iz notranjosti (Geografski atlas Slovenije, 1998).
Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe (bolj pestra zgradba), Predalpsko
hribovje, Kras in Dinarsko hribovje (visoke kraške planote in dolenjski kras) so večinoma
sestavljene iz apnencev in dolomitov. Goriško območje, Vipavska dolina, Brkini in Slovensko
Primorje je sestavljeno večinoma iz fliša in peščenjakov. Metamorfne kamnine in globočnine
se nahajajo na Pohorju in Kozjaku. Na Halozah, Kozjanskem, Posotelju in severnem delu
Slovenskih Goric je zelo zastopan lapor. Južni del Slovenskih Goric in Goričko večinoma
sestavlja pesek. Ob Dravi in Muri se nahaja silikatni prod, v Ljubljanski kotlini pa karbonatni
prod, grušč, til, konglomerat, breča in tilit. Krško kotlino sestavlja glina, melj, ter karbonatni
prod, grušč,... (Geografski atlas Slovenije, 1998)
Slovenija leži v alpsko-himalajskem orogenem pasu, kjer je premikanje litosferskih plošč
zelo intenzivno. Za dvigovanje slovenskega ozemlja od krede naprej je odločilno podrivanje
afriške litosferske plošče pod evrazijsko ploščo. Zaradi prelamljanja in gubanja je na ozemlju
Slovenije že do začetka kvartarja nastalo razmeroma razgibano površje, današnjo podobo pa
je dobila v kvartarju (Geografski atlas Slovenije, 1998).
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Geološki zavod Slovenije, 1990

Slika 6: Šolska geološka karta Slovenije
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3.2.

GEOTERMALNI POTENCIAL SLOVENIJE

Pomen geotermalne energije v Sloveniji je zaenkrat še zelo majhen. Ministrstvo za okolje
in prostor ocenjuje, da geotermalna energija, sončna in vetrna energija skupaj dosegajo le 0,2
% delež v primarni energiji Slovenije. Do leta 2010 predvidevajo povečanje deleža energije iz
obnovljivih virov energije za 4 PJ, od katerih naj bi geotermalna energija skupaj z bioplini
prispevala 0,4 PJ (Energetska bilanca RS za leto 2006). Točen delež v skupni primarni
energiji Slovenije za geotermalno energijo ni poznan, saj v Sloveniji še ne obstaja statistično
evidentiranje (Energetska bilanca RS za leto 2006, 2006).

3.2.1. OBMOČJA Z GEOTERMALNIM POTENCIALOM V SLOVENIJI

Geološka in tektonska zgradba Slovenije je zapletena, kajti njeno ozemlje sestavlja pet
različnih geoloških strukturnih enot (cv: Buser, 1990): Panonski bazen, Vzhodna Alpe, Južne
Alpe, mejni pas med Vzhodnimi in Južnimi Alpami in Zunanji Dinaridi. Ker Slovenija leži na
stičnem območju Alp, Dinaridov in Panonskega bazena, sta gubanje in narivanje, ki sta
spremljala kolizijo Afriške in Evroazijske litosferske plošče, ustvarili tudi globoke prelomne
(tektonske) cone, ki so omogočile globinsko kroženje vode.
V Sloveniji je za dotok vode proti površju pomembna predvsem debelina Zemljine skorje,
ki je največja v zahodnem delu Slovenije, kjer znaša okoli 50 km. Proti vzhodu se tanjša, tako
da v skrajnem vzhodnem delu znaša le še okoli 30 km (Geotermalna energija..., 1999).
Voda, primerna za odvzem toplote, se v Sloveniji nahaja tako v razpoklinskih vodonosnikih
(predvsem karbonatih – dolomitih, apnencih, delno tudi peščenjakih) kakor tudi v medzrnskih
vodonosnikih (peski, prodi). Razpoklinske vodonosnike predstavljajo starejše plasti,
najpogosteje mezozojske starosti. V terciarnih kadunjah, kjer še ni prišlo do popolne
konsolidacije sedimentov in kjer še ni izločeno medzrnsko vezivo, pa se še zmeraj, tudi
globlje od 1000 m, nahajajo peski in prodi (Geotermalna energija..., 1999).
V času gubanja in lomljenja, ki je potekalo v več fazah, so na območju Slovenije nastale
številne prelomne cone, ki so omogočile dostop termalne vode iz več kilometrov globine do
površja. Konstantno temperaturo 20 °C ali več ima 21 termalnih izvirov v Sloveniji, obstaja
pa tudi nekaj vrtin, kjer ni bilo odkritih nobenih površinskih termalnih pojavov. Največji
geotermalni potencial v Sloveniji ima severovzhodna Slovenija (Geotermalna energija...,
1999).

3.2.1.1.

Panonski bazen

Panonsko kotlino sestavljajo terciarni sedimenti (P. Kralj (1999) ta vodonosnik imenuje
Termal 1.), termalna voda pa se nahaja v globljih glinastih plasteh. Pliocenski ali/in poznomiocenski peščeni vodonosnik ima maksimalno debelino 60 m in na vzhodu sega do 1500 m
globine. Termalna voda ima temperature do 80 °C. Na 1850 km² velikem območju znaša
geotermalna energija do 0.84·1015 J z maksimumom 2.25 GJ/m² na vzhodnem delu
vodonosnika. Ostala potencialna območja znotraj Panonske kotline vsebujejo globlje peščene
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terciarne plasti (Lendava) in pred-terciarne plasti, ki so pretežno sestavljene iz paleozoiskih
kamnin (P. Kralj (1999) ta vodonosnik imenuje Termal 2.). Mezozojske plasti, ki prekrivajo
metamorfne plasti, so debele 10 - 100 m. Seizmične raziskave so pokazale njihove globine od
400 m do 5000 m. Potencialni viri v mezozojskih vodonosnikih, ki niso zanesljivi, prekrivajo
območje 1880 km², znašajo približno 6.3·1018 J z maksimumom 15.4 GJ/m² (The Current
Status of Geothermal Energy...,2005).
V severovzhodni Sloveniji ločujemo dva vodonosnika, ki se nahajata v različnih kamninah
(Geotermalna energija..., 1999):
 Nizkotemperaturni vodonosnik Termal 1. se nahaja v nekonsolidiranih peskih in
prodnatih peskih neogenske starosti v Murski depresiji.
 Visokotemperaturni vodonosnik Termal 2. se nahaja v karbonatnih kamninah
mezozojske starosti na območju dveh sinklinalnih sistemov v severovzhodni Sloveniji.

Iz vodonosnika Termal 1., ki obsega 1372 km², se napajajo vsi baneološko rekreativni
centri na območju severovzhodne Slovenije. Vodonosnik v celoti predstavlja
nizkotemperaturni sistem (T‹ 150 °C). Globina vodonosnika se veča proti vzhodu. V
sinklinali, ki poteka v smeri Slovenska Bistrica – Ptuj – Ljutomer – Radmožanci, dosega
vodonosna plast globino več kot 1500 m. Termalna voda je odlične kakovosti in ni zahtevna
za izrabo (je le rahlo agresivna in ne poškoduje cevovodov). Uporablja se predvsem za
bazensko vodo, balneologijo, ogrevanje stanovanjskih in hotelskih prostorov in sanitarne
vode. Kralj predvideva, da so možnosti razširitve zmogljivosti glede na prostorske danosti še
velike, spremeniti pa bo treba način izkriščanja termalne vode, saj sedanje črpane količine že
presegajo obnovljive zmogljivosti vodonosnika. Kot rešitev zato navaja omejeno črpanje ali
pa vračanje uporabljene termalne vode nazaj v vodonosnik - t.i. reinjektiranje (Geotermalna
energija..., 1999, str. 31).
Termal 2. je edini visokotemperaturni vodonosnik na območju Slovenije. Nahaja se v
karbonatnih kamninah, ki se raztezajo v dveh sinklinalnih sistemih, ki sta med seboj povezana
ob meji s sosednjo Madžarsko. V severnem delu se Termal 2. nahaja v globinah do 2000 m,
zato temperatura termalne vode v njem dosega največ 110 °C. V južnem delu, med mesti Ptuj,
Ormož, Ljutomer in Lendava, se nahajajo te plasti v večjih globinah in pogosto presegajo
4000 m, severno od Lendave celo 5000 m. Tam je termalna voda verjetno ogreta tudi več kot
200 °C. Območje zajema 1877 km² (zaradi celovitosti je pri izračunu upoštevanih še 151 km²
ozemlja na Hrvaškem in Avstriji). Vodonosnik Termal 2. bi bil lahko primeren za proizvodnjo
električne energije (Geotermalna energija..., 1999). Vodonosnik na lokaciji okoli Ljutomera
ima po ocenah temperaturo termalne slane vode med 90 in 175 °C, izdatnost vira znaša 57
kg/s. Že leta 1994 je bila izdelana študija o izkoriščanju geotermalne energije za proizvodnjo
električne energije v Ljutomeru (Izkoriščanje geotermalne energije za proizvodnjo električne
energije, 2008).
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3.2.1.2.

Krška udorina

Geotermalni potencial v Krški kotlini, kjer prevladujejo terciarne in ponekod jurske
karbonatne kamnine, znaša 0.5·1018 J na 118 km² območju. Maksimalna energija, ki je bila
ocenjena glede na debelino vodonosnika 400 m pa znaša 11.2 GJ/m² (The Current Status of
Geothermal Energy..., 2005). Talna voda je akumulirana v triasnem dolomitu in se izliva na
površino ob prelomih na obrobju kotline. Takšne so Šmarješke Toplice, Klevevž, Topličnik
pri Kostanjevici ter Bušeča vas s temperaturo 21 - 34 °C. V Čatežkih Toplicah ima termalna
voda temeraturo 60 °C. V zahodnem podaljšku Krške kotline so Dolenjske Toplice s termalno
vodo temerature 36 - 38 °C (Geotermalna energija..., 1999).

3.2.1.3.

Laška, Zagorska in Tuhinjska sinklinala

Laška sinklinala se razprostira od Podčetrtka preko Planine do Hrastnika, Zagorska
sinklinala pa naprej do Medijskih Toplic. Predvsem slednja je ozka, vendar globoka in
terciarne plasti dosegajo debeline 500 - 1500 m. V Laški terciarni kadunji oziroma na njenem
obrobju so v razpokanih karbonatnih kamninah izviri termalnih voda v Mediji, Trbovljah,
Laškem in Rimskih Toplicah. V podaljšku Laške kadunje so izviri termalne vode pri
Podčetrtku. Najnižjo temperaturo ima voda v Medijskih Toplicah in sicer 21 - 23 °C, v
Trbovljah ima 30 °C, v Laškem, Rimskih Toplicah in Podčetrtku pa 35 - 39 °C. V Tuhinjski
sinklinali pri kraju Vaseno so z vrtinami zajete večje količine vode s temperaturo do 32 °C
(Geotermalna energija..., 1999).

3.2.1.4.

Celjska udorina

Na obrobju udorine so večja nahajališča termalne vode s temperaturo 20 - 40 °C v
karbonatnih kamninah v Frankolovem, Zrečah in Zbelovem. Termalna voda se izliva na
površino v obliki naravnih izvirov skozi tektonsko razpokane cone v karbonatnih kamninah.
Pomembno najališče mineralne vode s plinom CO2 v Rogaški Slatini (Geotermalna
energija..., 1999).

3.2.1.5.

Ljubljanska udorina

Razlikujemo dve geološko različni strukturi. Na Kranjsko-Sorškem polju in Radovljiški
kotlini predstavlja krovno toplotno zaporo plast gline in laporjev, ki pa je sorazmerno tanka,
meri do 500 m. Zato tudi vode ne dosegajo višjih temperatur. Pojavi termalne vode na obrobju
(Bled, Pirniče, Zgornja Besnica) kažejo na temperature okrog 19 - 23 °C. Na Ljubljanskem
polju in barju so geološke razmere povsem drugačne. Tu lahko pričakujemo vodo s
temperaturo 40 - 70 °C. Na južnem in zahodnem obrobju udorine Ljubljanskega barja so
prisotni pojavi termalne vode z nizko temperaturo (15 - 22 °C) pri Vrhniki in Podpeči.
(Geotermalna energija, 1999, str. 33).
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3.2.1.6.

Ostala območja

Na območju Južnih Alp terciarne depresije in sinklinale tvorijo 1500 m globoke »razpoke«
(ang. narrow wedges) v paleozojskih in mezozojskih plasteh ob prelomih. V sedimentnih
plasteh se nahaja termalna voda s temperaturo 20 do 48 °C, termalni izviri pa dosegajo pretok
do 50 kg/s. Območje Vzhodnih Karavank je zapolnjeno z terciarnimi glinami, peski in
peščenjaki. Geotermalni rezervoarji se nahajajo v globini več kot 1000 m. Na območju Nove
Gorice se nahaja termalna voda s temperature do 40 °C (The Current Status of Geothermal
Energy..., 2005). Območje Rogatca je sestavljeno iz terciarnih andezitov in triasnih
dolomitov, ki segajo do 1400 m v globino, temperature pa so do 70 °C (Geotermalna energija,
1999, str. 34).
Geotermalna potencialna območja v Sloveniji lahko predstavimo s petimi regijami
(Geotermalna energija, 2002):
•
•
•
•
•

Panonski bazen s površino 1300 km2 . Raziskave so bile uspešne, saj je zajeto več kot
100 l/s nizko-mineralizirane termalne vode s temperaturo 40 - 70 °C.
Rogaško-celjsko-šoštanjska regija s površino 450 km2. Skupna izdatnost vseh zajetij
je več kot 250 l/s vode s temperaturo 18,5 - 48 °C.
Planinsko-laško-zagorska regija s površino 380 km2. Skupna izdatnost vseh zajetij
je več kot 150 l/s vode s temperaturo 21 - 43 °C.
Krško-brežiška regija s površino 550 km2. Skupna izdatnost vseh zajetij je več kot
240 l/s vode s temperaturo 15 - 64 °C.
Ljubljanska kotlina s površino 600 km2. Skupna izdatnost vseh zajetij je okrog 150
l/s vode s temperaturo 18 - 30 °C.

Prikazana so obstoječa območja izkoriščanja in potencialna območja v povezavi z geološko
zgradbo. Območja se delijo na obetavna območja, manj obetavna območja in območja, kjer je
možnost izrabe geotermalne energije že dokazana ali zelo verjetna. Med manj obetavna
območja spada del Koprskega Primorja z zaledjem (na obalnem območju od Kopra do
Portoroža je izrabljanje geotermalne energije možno), Vipavska dolina, Brkini, velik del
Ljubljanske kotline, Škofjeloško, Cerkljansko in Polhograjsko hribovje, območje med
Velenjem in Celjem, Bela krajina in Kozjansko. Med obetajoča območja spada okolica
Novega Mesta, območje od Ljubljane do Logatca in območje od Rogatca do Celja. Med
dokazana ali zelo verjetna območja z možnostjo izrabe geotermalne energije pa spadajo
posamezna območja V od Krškega, v Zasavju, od Kopra do Portoroža, območje okoli
Rogatca, Topolšice in V od Velenja (Zreče).
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Vir: The Current Status of Geothermal Energy...2005

Slika 7: Glavne tektonske cone in njihova geološka zgradba ter potencialna geotermalna območja v Sloveniji

Langerholc N., 2008. Primerjava geotermalnega potenciala in rabe geotermalne energije v Sloveniji in na Islandiji.
Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
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Nova potencialna območja so podrobneje obravnavana v poglavju o možnosti izkoriščanja
geotermalne energije (poglavje 5.3.).

3.2.1.7.

Porazdelitev Slovenije glede virov geotermične energije po dosegljivosti in
geološkem zagotovilu

Leta 2002 je bila na Geološkem zavodu Slovenije narejena razdelitev Slovenije po sedaj
znanih in neznanih geotermalnih vodonosnikih glede na vire geotermične energije.
Upoštevana je bila ekonomična izvedljivost vodonosnikov in geološko zagotovilo (jamstvo) o
njihovem obstoju. Uporabljena je bila mednarodna dogovorjena terminologija po McKelveyjevem diagramu (Slika 8) (Porazdelitev Slovenije glede virov..., 2002).
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Slika 8: McKelvey-jev diagram (Muffler in Cataldi, 1978) v popravljeni verziji
za geotermično energijo
Geološko zagotovilo

Ekonomični

Uporabni

Identificirani

Neodkriti

2
1a
dokazani

1b

1c

verjetni

možni

8

Subekonomični

3

4

Preostali

(Ekonomično v bodočem času)

5
6
okrog 7 km

7

Nedosegljivi

Baza virov (resursov)

Ekonomična izvedljivost

Dosegljivi

okrog 3 km

VIR ( RESURS): energija, katero
bi se dalo ekonomično in zakonito
izkoriščati v bližnji prihodnosti
globina

ZALOGA (REZERVA): tisti del
virov, ki se danes lahko
ekonomično in zakonito izkoriščajo
Vir: Porazdelitev Slovenije glede virov..., 2002
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Prikazana so geotermalna območja v Sloveniji (Slika 9), ki so bila opredeljena po
McKelvey-jevemu diagramu. Prikazani so ekonomični viri (dokazani, verjetni, možni in
neodkriti) in subekonomični viri (identificirani in neodkriti) (Porazdelitev Slovenije glede
virov..., 2002).
-

Ekonomični viri so tisti viri, ki se lahko v času določitve zakonito izkoriščajo po ceni,
konkurenčni z drugimi komercialnimi viri energije.

-

Identificirani ekonomični viri so tisti del ekonomičnega vira, ki je poznan in označen
z vrtanjem ali z geokemično, geofizikalno in geološko razvidnostjo.

-

eodkriti ekonomični viri so tisti del ekonomičnih virov v neraziskanih delih
pokrajin, za katere je znano, da vsebujejo geotermalne vire, ali v regijah, kjer se sumi
na geotermalne vire, pa še niso odkriti.

-

Subekonomični viri se v času določitve ne morejo zakonito izkoriščati ob ceni,
konkurenčni z drugimi komercialnimi viri energije, toda bi se lahko gospodarno in
zakonito izkoriščali v navedenem času v prihodnosti (če je vir identificiran, je zanj
verjetno, da bo v prihodnosti dosegljiv za izkoriščanje).

Preglednica 2: Geotermalna območja v Sloveniji, opredeljena po McKelvey-jevemu
diagramu
DOKAZAI
EKOOMIČI
VIRI

VERJETI
EKOOMIČI
VIRI

Panonski bazen: Terme Banovci, Terme Lendava, bazeni Petišovci,
Lendava, Murska Sobota, Moravske Toplice, Terme Ptuj, Moravci v
Slov., Goricah, delno tudi Radenci
Ptujsko-ljutomerska depresija: Terme Zreče
Kostanjevica z okolico: Sajevce, pri Topličniku
Zahodni del Krške kotline: Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice
Območje Rogaške Slatine: Rogaška Slatina
Maribor: ena od vrtin s sicer zelo majhno izdatnostjo je v izrabi
Velenjsko-šoštanjska kotlina: Dobrna, Topolšica
Laško-zagorska sinklinala: Zdravilišče Laško, Rimske Toplice,
Medijske Toplice, Trbovlje
Planinska sinklinala, Rudenška antiklinala, Teharska antiklinala,
Senovška sinklinala: Podčetrtek, Terme Olimia
Ljubljansko barje: vrtine ob potoku Curnovec, vrtina na Vrhniki
Tuhinjska dolina: Vaseno v Tuhinjski dolini
Slovensko Primorje: vrtina v Luciji, vrtina v Portorožu
Radgonska depresija: južni del Goričkega
Dravsko Središče
Krška kotlina: med Kostanjevico in Dobovo
Celjska kotlina: vrtina v Žalcu
Ljubljansko barje
Goriško-vipavski sinklinorij: Nova Gorica, Šempeter
Brkini, Ilirska Bistrica
Slovensko Primorje: Izola, Koper
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Radgonska depresija: pri Šomatu
Območje Rogaške Slatine: Rogatec z okolico
Maribor, Velenje z okolico, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem (le
ponekod)
Laško-zagorska sinklinala: okolica Trbovelj
Bela krajina: Nerajec pri Dragatušu
Ljubljanska kotlina-SZ del: Tuhinjska sinklinala od Kamnika proti Z,
Lipniška dolina (Kamna Gorica), Bled
Brkini, Ilirska Bistrica
Radgonska depresija: Goričko, Šentilj, Gornja Radgona
EODKRITI
Ptujsko-ljutomerska depresija: zahodni del
EKOOMIČI
Zahodni del Krške kotline, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem,
VIRI
Celjska kotlina, Celjska sinklinla, Planinska sinklinala, Rudenška
antiklinala, Teharska antiklinala, Senovška sinklinala, Savinjske Alpe
(V), Bela krajina, Ljubljansko barje (JV del, Grosuplje), Ljubljansko
polje, Litijski in Trojanski nariv
Ljubljanska kotlina (SV del): Kranjsko-Mengeško polje,
Polhograjsko hribovje
Škofjeloško hribovje: Hotavlje, Železniki
Tolmin, Brkini, Ilirska Bistrica, Slovensko Primorje, Julijske Alpe,
Zgornje savska dolina, Bohinj, Bovec
Ptujsko-ljutomerska depresija: Ljutomer z okolico
IDETIFICIRAI
SUBEKOOMIČI Lendava, Pečarovci: Murski gozd
Tolmin, Goriško-vipavski sinklinorij, Julijske Alpe, Zgornje savska
VIRI
dolina, Bohinj, Bovec
Radgonska depresija: Dolenci, Šalovci
EODKRITI
SUBEKOOMIČI Kobilje
Ptujsko-ljutomerska depresija: Ptuj z okolico
VIRI
Lendava z okolico
Severni rob Gorjancev, južno od Čateškega polja
Celjska sinkinala, Savinjski nariv
Savinjske Alpe (V), Ljubljansko barje (JV del, Grosuplje),
Ljubljansko polje, Litijski in Trojanski nariv, Škofjeloško hribovje,
Tolmin, Goriško-vipavski sinklinorij, Brkini, Ilirska Bistrica, Idrija z
okolico, Julijske Alpe, Zgornje savska dolina, Bohinj
MOŽI
EKOOMIČI
VIRI

Vir: Porazdelitev Slovenije glede virov..., 2002
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Vir: Porazdelitev Slovenije glede virov..., 2008

Slika 9: Geotermalna območja v Sloveniji, opredeljena po McKelvey-jevemu diagramu
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Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
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3.2.2. IZRAČUNI GEOTERMALNEGA POTENCIALA V SLOVENIJI

Zaradi manj natančnega poznavanja vodonosnikov (lege, površine, količine vode, količine
izkoristljive vode,...) in zaradi kompleksne povezave med zapleteno geološko sestavo,
tehnično težavnostjo vrtanja, nesigurnosti v količino dostopne vode in posledično ekonomsko
upravičenostjo črpanja, se izračuni geotermalnega potenciala v Sloveniji med avtorji zelo
razlikujejo, prav tako pa prihaja do različnih izračunov iz leta v leto. Predvidevamo lahko, da
so zaradi vedno večjih količin zbranih podatkov in boljše tehnologije vsako leto bolj točni.
V nadaljevanju bom predstavila nekaj izračunov geotermalnega potenciala, ki so jih
opravili slovenski strokovnjaki (Kralj P., Rajver D., Ravnik D.,...) v 90-ih letih. Izračuni so
večinoma povzeti po ustnem viru in so zato prikazani na dnu strani. Rezultati se med seboj
močno razlikujejo in jih navajam kot primere ali približne ocene dejanskega geotermalnega
potenciala. V publikaciji »Geotermalna energija – islandske in slovenske izkušnje« je
navedeno 12000 PJ* (PJ = petajoul =
joulov) geotermalnega potenciala (Kralj, 1999).
V Nacionalnem energetskem programu (2002) je naveden podatek, da je skupna toplotna
moč geotermalnih virov (naravni izviri in vrtine) okoli 130 MWt, izkorišča pa se približno
100 MWt in proizvede letno okoli 400 GWh toplote. Slovenija se s temi podatki v absolutnem
obsegu uvršča okoli 10. mesta v Evropi, specifično na prebivalca pa med najrazvitejše države
(NEP, 2002). V Sloveniji za proizvodnjo električne energije še ne izrabljamo geotermalne
energije, kljub temu, da je teoretični potencial ocenjen med 50 in 70 Mwe (Center za
energetske in ekološke tehnologije, 2008).
Teoretične zaloge toplote v zemeljski skorji so 50000 PJ (Geotermalna energija – islandske
in slovenske izkušnje, 1999). Na Geološkem zavodu Slovenije se držijo navodil urednikov
zbornika Svetovnega geotermalnega kongresa, ki se odvijajo vsakih 5 let. Navodila jim
pošiljajo približno leto in pol pred kongresom, in ta zahtevajo, da se za temperaturno razliko
jemlje: »vhodna temperatura – izhodna temperatura iz sistema«. Izhodna temperatura je pri
večini naših uporabnikov okrog 30 °C ali celo nekaj višja. Instalirana moč sedaj znaša okrog
49 MW, vštete pa so tudi male geotermalne toplotne črpalke. Za primerjavo - instalirana moč
TE Šoštanj je 755 MW (Termoelektrarna Šoštanj, 2007); instalirana moč 8 elektrarn na Dravi
(Dravograd, Vuzenica, Vuhred, Ožbalt, Fala, Mariborski otok, Zlatoličje, Formin ) znaša
575 MW (Dravske elektrarne Maribor, 2008).

*To niso izkoristljive zaloge toplote (kot je napisal Peter Kralj), ki se nahajajo v geotermalnih vodonosnikih,
ampak so to približni »resursi« - to je idealna energetska vrednost, ki je na razpolago za izkoriščanje (vendar
brez stroškov), ali drugače, to je pridobljiva geotermična energija na ustju vrtine. Ekonomsko izkoristljiv
dokazani del energije ali rezerve pa znašajo precej manj. Ocene so zelo približne, saj naj bi instalirano moč
izvirov in vrtin računal z upoštevanjem razlike v temperaturi med vhodno temperaturo in srednjo letno
temperaturo kraja, kjer je vrtina ali izvir. Izračuni naj bi bili napačni zato, ker nikoli nikjer ne izkoriščajo vsega
temperaturnega razpona, da bi potem vračali vodo s temperaturo samo 11 °C. Vedno ima že izrabljena voda višjo
temperaturo okrog 30°C ali več (Rajver, D. – osebni vir). Število vseh delujočih geotermalnih toplotnih črpalk v
sedanjosti ni točno znano. Pred 2,5 leti jih je bilo približno 300. Sedaj strokovnjaki menijo, da jih je pri nas
preko 600, mogoče blizu 1000, kar pa je težko dognati, ker nekateri proizvajalci in nekateri uvozniki ne
posredujejo podatkov (Rajver, D. – osebni vir).
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Prva slovenska geotermalna elektrarna v Ljutomeru naj bi imela po podatkih Fakultete za
strojništvo moč 5 MWe, po podatkih Gradbenega centra Slovenije (Gradbeni center Slovenije,
2007) pa instalirano moč med 2 in 2,3 MWe. Vodonosnik na lokaciji okoli Ljutomera ima po
ocenah temperaturo termalne slane vode med 90 °C in 175 °C, teoretični potencial za
proizvodnjo električne energije pa naj bi bil med 50 in 70 Mwe (Center za energetske in
ekološke tehnologije, 2008).
Ravnik je računal teoretično dosegljivo količino toplotne energije (ang. »Accessible
Resource Base«) za Slovenijo, in dobil 8,5 x 10 E20 J oziroma 850.000 PJ za globino do 3
km. (Geotermične raziskave v Sloveniji, 1991).
Leta 1992 izračunani resursi za 1372 km² znašajo 0,58 x 10 E6 TJ ali 580 PJ (Geološke
strukture: viri termalnih in mineralnih vod v Sloveniji, 1992).
To je torej predviden geotermalni potencial (resursi) za zadovoljivo poznane geotermalne
vodonosnike, čeprav njihovo raztezanje ni točno znano in so lahko izračuni napačni. Kolikšen
delež pa sedaj izrabljamo, je težko ugotoviti, saj v izračunu resursov niso zajeli neznanih
možnih geotermalnih vodonosnikov, katerih raztezanje je čisto ugibanje. Za to so potrebne
nadaljnje raziskave (geološke, geofizikalne, hidrogeološke, itd.).
Navedeni so prej omenjeni izračuni, ki nam omogočajo boljšo primerjavo med starejšimi in
novejšimi meritvami geotermalnega potenciala oziroma »resursov« na treh območjih (ista
barva pomeni enako območje) (Preglednica 3).

* Termin, za katerega še nimamo slovenskega izraza in pomeni osnovo, iz katere so izračunani resursi oziroma
viri (Rajver, D. – osebni vir)
* V letih 1993/94 je Rajver D. računal še »heat in place«* ter resurse za domnevne vodonosnike mezozojske
starosti pod terciarnimi plastmi severovzhodne Slovenije. Za resurse je dobil 6,3 x 10 E6 TJ ali 6300 PJ. Pozneje
leta 1996 je računal še isto za mezozojski termalni vodonosnik v vzhodnem delu Krško-brežiške kotline, in za
resurse dobil 0,66 x 10 E6 TJ ali 660 PJ (Rajver, D. – osebni vir). Tedaj so ti identificirani resursi torej znesli
7,66 x 10 E6 TJ ali 7660 PJ. Zato je Kralj (1999) omenil 12000 PJ, upošteval je namreč še resurse slabo
določenih geotermalnih vodonosnikov drugje. Naknadno so se z novimi podatki izračuni izboljšali. Za
pliocenski-zgornje miocenski geotermalni vodonosnik v severovzhodni Sloveniji, s površino 1848 km2, so bili
izračunani resursi 0,84 x 10 E6 TJ ali 840 PJ. Za večinoma domnevne mezozojske vodonosnike v
severovzhodni Sloveniji, s površino 1877 km2, smo izračunali resurse: 6,3 x 10 E6 TJ ali 6300 PJ. Za
mezozojski vodonosnik v vzhodnem delu Krško-Brežiške kotline, s površino 112 km2, pa resursi znašajo 0,47 x
10 E6 TJ ali 470 PJ (Rajver, D. – osebni vir; Research Directorate-General, 2002).
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Preglednica 3: Pregled izračunov geotermalnega potenciala v Sloveniji

ovejši izračuni

Identificirani resursi (do 1996)

Območje in površina
območja izračuna
Geotermalni peščeni
vodonosnik
pliocenske-zgornje
miocenske starosti v
SV Sloveniji (označen
kot Termal I), P=
1372 km2
Domnevni
vodonosniki
mezozojske starosti
pod terciarnimi
plastmi
severovzhodne
Slovenije
Mezozojski termalni
vodonosnik v
vzhodnem delu
Krško-brežiške kotline
Pliocenski-zgornje
miocenski geotermalni
vodonosnik v
severovzhodni
Sloveniji, P= 1848
km2
Večinoma domnevni
mezozojski
vodnosniki v
severovzhodni
Sloveniji,
P=1877 km2
Mezozojski
vodonosnik v
vzhodnem delu
Krško-brežiške
kotline,
P= 112 km2

Leto in avtor
izračuna »resursov«

Rezultat izračunov
)
v PJ (=

1992, Rajver D.

580 PJ

1993/94, Rajver D.

6300 PJ

1996, Rajver D.

660 PJ

Geološki zavod
Slovenije, 2002

840 PJ

Geološki zavod
Slovenije, 2002

6300 PJ

Geološki zavod
Slovenije, 2002

470 PJ

Vir: Geološki zavod Slovenije, 2002; Rajver, D. 2007

Meritve so bile opravljene na treh območjih:
-

SV Slovenija (Pliocenski-zgornje miocenski geotermalni peščeni vodonosnik)
SV Slovenija (večinoma domnevni vodonosniki mezozojske starosti)
Krško-brežiška kotlina (V del kotline)

Izračuni se razlikujejo zaradi različnih načinov izračunavanja, ki so se skozi leta
spreminjali in izboljševali, ter zaradi različnih površin obravnavanih območij. Geološki zavod
Slovenije za geotermalni potencial identificiranih virov navaja rezultat 7660 PJ (Rajver, D.osebni vir), Kralj P. pa navaja rezultat 12000 PJ. Kralj P. je namreč upošteval še »resurse«
slabo določenih geotermalnih vodonosnikov drugje. V nadaljevanju vsebine bom upoštevala
novejši rezultat Geološkega zavoda Slovenije, ki znaša 7660 PJ.
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3.3.

GEOTERMALNI POTENCIAL ISLANDIJE

V tem podpoglavju so predstavljene glavne fizičnogeografske in geološke značilnosti
Islandije, zaradi katerih sta količina in dostopnost geotermalne energije tam tako veliki ter
zakaj so pogoji za izkoriščanje geotermalne energije na Islandiji med najboljšimi na svetu.
Opisala bom geotermalna območja Islandije, ki so primerna za različno izkoriščanje in
geotermalne sisteme (poznamo visokotemperaturne in nizkotemperaturne). Opisana je tudi
energetska bilanca Islandije in predstavljena velika pomembnost tega obnovljivega vira
energije za državo, ki brez tako velikih naravnih energetskih danosti ne bi mogla postati ena
najbolj razvitih in energetsko neodvisnih držav na svetu.

3.3.1.

SPLOŠNE GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI ISLANDIJE

Islandija je geološko zelo mlada država. Leži na srednje-atlantskem hrbtu, ki je ena glavnih
prelomnih con na Zemlji. Tu je meja med severno-ameriško in evrazijsko litosfersko ploščo.
Islandija zato spada med peščico območij na Zemlji, kjer je možno nad morsko gladino
opazovati, kako se litosferski plošči odmikata ena od druge. Zaradi svoje lokacije je Islandija
eno najbolj tektonsko aktivnih območij na svetu, o čemer pričajo številni vulkani in vroči
izviri. Glavna prelomna cona poteka v smeri od jugozahoda proti severovzhodu in tu je tudi
največje število vročih izvirov, vulkanov in posledično potresov. Znotraj te vulkanske cone se
nahaja vsaj 20 visokotemperatunih geotermalnih območij, kjer temperatura vode dosega 250
°C do 1000 m globine. Ta geotermalna območja so pogosto razpoznavna tudi po površinskih
parnih poljih (Geothermal development..., 2006, str. 10).

Slika 10: Prelomne cone in geotermalna območja na Islandiji

visokotemperaturno polje
nizkotemperaturno polje

Matična podlaga
‹ 0,8 milijona let
0,8 – 3,3 milijone let
3,3 – 15 milijone let

Vir: Geothermal development and research in Iceland, 2006
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Predstavljen je potek glavne prelomne cone v smeri JZ-SV in razporeditev
visokotemperaturnih in nizkotemperaturnih geotermalnih območij na Islandiji (Slika 10). Pas
najmlajših kamnin je prikazan z oranžno barvo in prikazuje območje ob glavni prelomni coni.
Tu z vulkanskimi izbruhi prihaja na dan vedno nova lava in razmika SZ in JV del Islandije.
Visokotemperaturni geotermalni sistemi se pojavljajo le na območju prelomne cone,
nizkotemperaturni sistemi pa so bolj razpršeni. Nahajajo se skoraj po vsej državi, najbolj
pogosti pa so na JZ delu, kjer se nahaja tudi glavno mesto Islandije, Reykjavik.

Slika 11: Površinsko parno polje

Avtorica: Nina Langerholc (2007)
Slika 12: Geotermalno polje

Avtorica: Nina Langerholc (2007)

Slika 13: Blatni vrelec

Avtorica: Nina Langerholc (2007)
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Slika 14: Vroča geotermalna voda na Islandiji

Avtorica: Nina Langerholc (2007)

Slika 15: Opozorilna tabla na Islandiji

Avtorica: Nina Langerholc (2007)

Na robovih vulkanske cone se pojavlja okoli 250 nizkotemperaturnih geotermalnih območij,
kjer temperatura vode do globine 1000 m ne presega 150 °C. Število vročih izvirov, ki imajo
temperaturo vode več kot 20 °C, pa je več kot 600 (Geothermal development and research in
Iceland, 2006).

Slika 16: Energijski tok zemeljske skorje na območju Islandije
Energija, shranjena v
kamninah 0-3 km globoko =
27 000 000 TWh
MAGMA 210 TWh/a
KONDUKCIJA 53 TWh/a

Ocenjena energija =
6 000 000 TWh
Izkoristljiva energija =
1 000 000 TWh

Vulkanizem= 61 TWh/leto
Geotermalna energija =
70 TWh/leto
Kondukcija do površja =
131 TWh/leto

Prekrito z
ledeniki = 11
TWh/leto
Izkoristljiv
energijski tok
= 59 TWh/leto

Vir: Energy in Iceland, 2006, str. 12
Možno je izkoristiti le majhen delež dejanskega energijskega toka, ki teče skozi zemeljsko
skorjo na območju Islandije (Slika 16). Vendar je absolutna vrednost izkoristljivega
energijskega toka, ki ga predstavlja geotermalna energija, zelo velika (Energy in Iceland,
2006, str. 12). Znaša kar 59 TWh na leto, kar je 16-krat več Wh, kot jih je TE Šoštanj
proizvedla leta 2006 (leta 2006 je proizvedla 3640 GWh) (Termoelektrarna Šoštanj, 2007).
Pomembnost geotermalne energije za Islandijo opisuje dejstvo, da se je v zadnjem stoletju
razvila iz siromašne države v eno najbolj razvitih držav na svetu. V procesu razvoja je ključno
vlogo igrala možnost izkoriščanja lokalnih obnovljivih virov energije in je bila osnovni pogoj
za razvoj države. Nikjer drugje na svetu geotermalna energija ni tako zelo pomembna kot tam.
Islandija spada med države z največjim deležem izkoriščanja geotermalne energije na svetu in
tudi poraba energije na prebivalca je med največjimi na svetu in sicer 500 GJ/preb. (Energy in
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Iceland, 2006, str. 18), medtem ko je poraba primarne energije v Sloveniji za leto 2006
znašala 153 GJ/prebivalca (Solareast, 2007).
Seveda je geotermalna energija igrala ključno vlogo tudi v preteklosti. Raba geotermalne
energije na Islandiji se je začela že s prihodom prvih priseljencev (8. stol.), ki so vroče izvire
uporabljali za kopanje in pranje. Moderni načini rabe pa so se pojavili v začetku 20. stoletja in
v sedanjosti geotermalna energija predstavlja več kot 50 % potreb po primarni energiji
(Energy in Iceland, 2006, str. 12).

3.3.2.

GLAVNE ZNAČILNOSTI
ISLANDIJI

NIZKOTEMPERATURNIH

SISTEMOV

NA

Nizkotemperaturni sistemi se nahajajo izven oziroma na obrobju vulkanske cone (Slika 10).
Največji sistemi so v jugozahodnem delu, manjši sistemi pa se nahajajo povsod po državi.
Temperatura kamnin na Islandiji se hitro spreminja z oddaljevanjem od glavne prelomne
cone. Na območjih bližje robu prelomne cone temperatura z globino narašča od 150 °C/km,
na območjih, ki so bolj oddaljena od prelomne vulkanske cone, pa 50 °C /km. Ta temperaturni
gradient je dvakrat do petkrat večji od povprečnega toplotnega gradienta na svetu.
Padavine (največ jih pade v osrednjem hribovitem delu Islandije) prenikajo skozi površje
do globine 1 - 3 km. Tam se voda zaradi vročih kamnin ogreje in se zaradi zmanjšane gostote
pomika nazaj proti površju. Taki sistemi imajo pogosto velike horizontalne razdalje in
predstavljajo stabilne in stalne naravne danosti. Če konvekcija prevlada nad običajnim
kroženjem vode, lahko voda prevzema toploto od okoliških kamnin hitreje kot se le-ta
nadomešča. Taki sistemi so energetsko močnejši od običajnih nizkotemperaturnih sistemov,
ampak so bolj prehodne narave, s krajšo življenjsko dobo nekaj tisoč let (Geothermal
development and research in Iceland, 2006, str.10).

3.3.3. GLAVNE ZNAČILNOSTI VISOKOTEMPERATURNIH SISTEMOV NA
ISLANDIJI

Visokotemperaturni geotermalni sistemi (T›150 °C), ki jih je 32, se nahajajo znotraj
glavnega vulkanskega območja nad prelomnimi conami. Ponavadi se nahajajo na višjih
nadmorskih višinah in na mladih kamninah, ki so dobro prepustne. Vroča voda se nahaja zelo
globoko in zato so površinski pojavi redkejši. Ponavadi se pojavljajo le parni dimniki (ang.
steam vents). Vir toplote pri visokotemperaturnih sistemih so večinoma plitve intruzije
magme. Kot zanimivost naj dodam, da temperatura, pri kateri voda zavre, narašča po krivulji
(ang. boiling point curve) glede na naraščanje pritiska. Temperature v visokotemperaturnih
sistemih ponavadi sledijo tej krivulji. Najvišja zabeležena temperatura v vrtini je bila 380°C.
Raziskave s pomočjo vrtanja so pokazale, da je možno pridobivanje velikih količin
visokotemperaturne vode že na globinah do 450 m, medtem ko se geotermalna voda v
Sloveniji nahaja na globinah pod 1000 m (tudi pod 4000 m) (Geothermal development and
research in Iceland, 2006).
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Voda je ponavadi meteornega izvora, na treh območjih na jugozahodu Islandije (polotok
pod glavnim mestom Reykjavik) pa je geotermalna voda večinoma ali popolnoma morskega
izvora (Geothermal development and research in Iceland, 2006, str.11).

3.3.4. ENERGETSKA BILANCA ISLANDIJE
Kljub dejstvu, da ima Islandija velike neizkoriščene energetske rezerve, pa le-te niso
neomejene. Narejene so bile le grobe ocene energetskih rezerv, kar lahko vodi do negotovosti
pri planiranju trajnostnega izkoriščanja. Ocenjene rezerve za proizvodnjo elektrike so 50.000
GWh na leto. Od tega naj bi 60 % prispevala hidroenergija in 40 % (20.000 GWh ali 20 TWh)
geotermalna energija. Sedanja izraba geotermalne energije naj bi dosegala le majhen delež
razpoložljivih rezerv in naj bi proizvodnja do leta 2009 dosegla približno 30 % celotnega
razpoložljivega potenciala (Geothermal development and research in Iceland, 2006, str. 7).
V islandski literaturi obstaja veliko študij in izračunov geotermalnega potenciala.
Večinoma se izračuni nanašajo na potencial za proizvodnjo električne energije, ki je glavni
način rabe geotermalne energije. Izračuni so bili narejeni za posamezna območja
visokotemperaturnih sistemov (za proizvodnjo električne energije) in ne za nizkotemperaturne
sisteme ali celotno državo (Geothermal development and research in Iceland, 2006).
Leta 2006 so bile izračunane ocene geotermalnega potenciala za 24 geotermalnih projektov
za proizvodnjo elektrike, ki se nanašajo na območja visokotemperaturnih sistemov blizu
naseljenih območij na jugu, jugozahodu in severovzhodu Islandije. Izračunani geotermalni
potencial vseh geotermalnih projektov je znašal 13.200 GWh na leto (celotne islandske
ocenjene rezerve za proizvodnjo elektrike so 20.000 GWh na leto). Od tega v kategorijo
velikih negativnih okoljskih učinkov spada 4.200 GWh na leto. Sedaj je v pripravi druga faza
ocenjevanja geotermalnih projektov s potencialom okoli 10.000 GWh na leto. Rezultati bodo
znani do leta 2009 (Geothermal development and research in Iceland, 2006).
Preglednica 4: Poraba primarne energije na Islandiji leta 2005
PJ
25,2
85
40,1
4,6
154,9

Hidroenergija
Geot. energija
aftni derivati
Premog
SKUPAJ
PJ=petajoule=
ktoe: tisoči ton naftnega ekvivalenta
1 ktoe= 11,63 GWh

ktoe
603
2030
958
109
3700

%
16,3
54,9
25,9
3,0
100
Vir: Energy in Iceland, 2006, str. 19

Delež primarne energije iz obnovljivih virov energije na Islandiji je bil leta 2005
(geotermalna in hidroenergija) kar 80 %, le približno 20 % primarne energije pa je bilo
uvožene (Preglednica 4). Glavni delež uvožene energije zavzemajo naftni derivati, ki se
večinoma uporabljajo za namene transporta in ribiške industrije. Geotermalna energija
zavzema največji delež v primarni energiji in sicer 85 PJ oziroma 54,9 %.
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Slika 17: Poraba primarne energije na Islandiji od leta 1940 do 2002

Premog
Naftni derivati
Geotermalna E

Hidroenergija

Vir: Energy in Iceland, 2006

Pri spreminjanju porabe primarne energije od leta 1940 do 2002 je zelo jasno opazen vpliv
višanja cen v 70-ih letih, ko je prišlo do svetovne naftne krize (Slika 17). Naftna kriza je bila
tudi eden izmed glavnih razlogov, da si je Islandija tako intenzivno prizadevala doseči
energetsko neodvisnost in zelo hitro razvijala tehnologijo za izkoriščanje geotermalne
energije. Geotermalna energija sedaj pokriva več kot polovico potreb po primarni energiji v
državi (Energy in Iceland, 2006, str).
Leta 2000 je bil s strani treh največjih islandskih energetskih podjetij (podjetje »Sudurnes
regional heating«, Nacionalno energetsko podjetje in podjetje »Reykjavik energy« v
sodelovanju z Nacionalno energetsko agencijo) oblikovan projekt globokega vrtanja (Iceland
Deep Drilling Project ali IDDP). Glavni namen projekta je povečevanje izrabe
visokotemperaturnih sistemov. Do leta 2003 so potekale raziskave območij in tehnik vrtanja.
Naslednjih nekaj let bodo opravili vrtanja na treh sedanjih geotermalnih sistemih, kjer danes
poteka najbolj intenzivno izkoriščanje. Testirali bodo vrtine, ki bodo penetrirale do globin
preko 5 km in bodo proizvajale vodo s temperaturo preko 600 °C. Rezultati modeliranja so
pokazali, da bi bila produkcija energije iz 4 km globoke vrtine s temperaturo vode nad 450 °C
kar 10-krat večja kot produkcija energije iz običajne vrtine, globoke 2,5 km. Povprečna
produkcija energije iz vrtine na Islandiji je ekvivalentna moči 5 MW (TE Šoštanj ima
instalirano moč 755 MW). Produkcija globokih vrtin s temperaturo vode 430 - 550°C pa bi
bila ekvivalentna moči 50 MW, torej desetkrat več kot produkcija energije iz povprečne vrtine
(Geothermal development and research in Iceland, 2006, str. 22).

36

Langerholc, N., 2008. Primerjava geotermalnega potenciala in rabe geotermalne energije v
Sloveniji in na Islandiji. Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

3.4.

PRIMERJAVA GEOTERMALNEGA POTENCIALA V SLOVENIJI
IN NA ISLANDIJI

Geološka zgradba Slovenije se močno razlikuje od geološke zgradbe Islandije, kjer so
kamnine vulkanskega nastanka in so zelo mlade (najmlajše kamnine so stare manj kot milijon
let, najstarejše pa 15 milijonov let). Poleg tega Islandija leži na t.i. vroči točki, kjer skozi
zemeljsko skorjo proti površju konstantno potuje velika količina toplote. Izkoristljiv
energijski tok geotermalne energije je 59 TWh/leto, ocenjene rezerve za proizvodnjo elektrike
pa znašajo 20 TWh/leto. V primerjavi s povprečno letno proizvodnjo elektrike v TE Šoštanj,
ki znaša 3,8 - 4,2 TWh, so islandske zaloge približno petkrat večje od povprečne letne
proizvodnje elektrike v TE Šoštanj (pokriva povprečno 1/3 slovenskih potreb po električni
energiji). Omeniti je potrebno tudi dejstvo, da na Islandiji živi le približno 300.000 ljudi in da
so islandske zaloge energije glede na absolutno porabo energije zelo velike. Naj poudarim še,
da so ti izračuni narejeni le za visokotemperaturne sisteme in le za proizvodnjo elektrike,
veliko energetskih rezerv pa ostaja še v nizkotemperaturnih sistemih, ki jih uporabljajo za
druge namene (podrobno obravnavano v poglavju o rabi geotermalne energije). Teoretični
potencial za proizvodnjo električne energije v Sloveniji je 50 - 70 MW, kar pomeni teoretično
možno proizvodnjo 438 GWh elektrike na leto. Na Islandiji je rezerve za proizvodnjo
elektrike 20 TWh na leto, kar je 45-krat več.
Izračuni geotermalnega potenciala Islandije se nanašajo na visokotemperaturne sisteme
(T›150°C), ki jih je na Islandiji kar 32, v Sloveniji pa le eden, poimenovan Termal 2.
Potrebno je poudariti, da so visokotemperaturni sistemi na Islandiji definirani s T nad 150 °C
do globine 1000 m, v Sloveniji pa omejitve pri globini ni. Tako med visokotemperaturne
vodonosnike štejemo Termal 2, ki se nahaja v globinah tudi nad 4 km. Geotermalna energija
dosega kar 54,9 % delež oziroma 85 PJ v porabi primarne energije Islandije. Sedanja izraba
geotermalne energije na Islandiji dosega le majhen delež razpoložljivih rezerv, proizvodnja pa
naj bi do leta 2009 dosegla približno 30 %.
Islandske zaloge geotermalne energije se nahajajo v precej manjših globinah kot v
Sloveniji, saj je na Islandiji možno pridobivanje velikih količin visokotemperaturne vode že
na globinah 450 m. V Sloveniji pa je temperatura vode do 1000 m ponavadi do 50 °C. Voda z
višjo temperaturo (nad 150 °C) se nahaja v večjih globinah, tudi nad 4000 m globoko, kot je
to v primeru vodonosnika Termal 2. Veliko izvirov in vrtin ima temperaturo vode zelo nizko,
okoli 25 - 50 °C, v Čatežkih Toplicah pa voda dosega temperaturo 60 °C.
Instalirana moč v Sloveniji je 49 MW, izkoriščena toplotna energija pa 686 TJ/leto (všete
so tudi male geotermalne toplotne črpalke). Na Islandiji pa je produkcija energije iz
povprečne vrtine ekvivalentna moči 5 MW. Potrebno je poudariti, da je teh vrtin veliko in da
bo produkcija iz vsake nove, prek 5000 m globoke vrtine, ekvivalentna moči 50 MW.
Teoretično dosegljiva količina geotermalne toplotne energije (ARB) do globine 3000 m je v
Sloveniji po izračunih Ravnika D. 850.000 PJ.
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Preglednica 5: Primerjava geotermalnega potenciala na Islandiji in v Sloveniji
ISLADIJA
Ni podatka.

Do 2009 naj bi geotermalna energija
dosegala 30 % razpoložljivega
potenciala za proizvodnjo elektrike
(območja, kjer izraba ni ekonomsko
upravičena ali kjer so negativni okoljski
učinki preveliki, so že izločena).
Geotermalni potencial za proizvodnjo
električne energije je 20 TWh na leto.

Na globini 4 km ima voda temperaturo
tudi 450 °C.
Moč povprečne vrtine je 5 MW oz. 50
MW moč globoke vrtine (nad 4 km
globine).

Geotermalna energija predstavlja več
kot 50 % primarne energije oziroma 85
PJ.

Geotermalna energija zavzema 40 %
delež med obnovljivimi viri energije.
1,2 x
ARB (teoretično dosegljiva količina
toplotne energije) za celotno Islandijo
100.000.000 PJ do globine 3 km.
32 visokotemperaturnih in 250
nizkotemperaturnih sistemov – (med
visokotemperaturne sisteme spadajo
sistemi s T›150 °C do globine 1000 m).

Najpomembnejša proizvodnja
elektrike.

SLOVEIJA
Toplotne zaloge (heat in place)
Slovenije (izračunane glede na
površino) so 20 PJ.
Leta 1997 je bila izkoriščenost
geotermalne energije 5,6 %, za leto
je 2010 predvidena 15,8 %
izkoriščenost, prevideva se tudi
proizvodnja elektrike.
Teoretični potencial za proizvodnjo
električne energije je 438 GWh na
leto, kar je 45-krat manj kot
Islandija.
Na globini 4 km (okoli Ljutomera)
ima voda temperaturo 90 - 175 °C.
49 MW skupna instalirana moč v
Sloveniji (vključno s toplotnimi
črpalkami), pilotna elektrarna v
Ljutomeru naj bi imela moč 5 MW;
leta 2010 se predvideva proizvodnja
el. energije z močjo 20 MW, leta
2020 pa 40 MW.
Geotermalna energija, solarna in
vetrna energija skupaj v primarni
energiji zavzemajo le 0,2 % delež oz.
za leto 2010 predviden delež 0,4 PJ
skupaj z bioplini ali 2 PJ po drugih
podatkih (vključena tudi proizvodnja
elektrike, toplota prispeva 0,3 PJ).
Ni podatka, ker ni statistične
evidence.
Identificirani resursi 7660 PJ – za
poznane in določene vodonosnike.
ARB (teoretično dosegljiva količina
toplotne energije) – 850.000 PJ za
celo Slovenijo do globine 3 km.
Le en visokotemperaturni (Termal 2)
in več nizkotemperaturnih sistemov,
največ v V Sloveniji (v Sloveniji ne
poznamo globinske omejitve pri
definiranju visokotemperaturnih
sistemov, vodonosnik Termal 2 se
nahaja globlje od 1000 m).
Proizvodnja toplote.

Glavni viri: Geothermal development and research in Iceland, 2006
Energy in Iceland, 2006
Geološki zavod Slovenije
Geotermične raziskave v Sloveniji, 1991
Geotermalna energija, 1999
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4. AČII RABE GEOTERMALE
SLOVEIJI I A ISLADIJI
4.1.

EERGIJE

V

NAČINI RABE GEOTERMALNE ENERGIJE V SLOVENIJI

Na Geološkem zavodu Slovenije že od leta 1994 poteka sistematičen periodičen (na 5 let)
pregled neposredne izrabe geotermalne energije. Neposredna uporaba geotermalne energije v
Sloveniji se nanaša predvsem na ogrevanje prostorov, kopanje in plavanje (vključno z
balneologijo), manj pa za tople grede, daljinsko ogrevanje, klimatizacijo zraka, industrijsko
uporabo in za geotermalne toplotne črpalke. Do leta 2010 še ni realno pričakovati proizvodnje
elektrike iz geotermalnih virov (Stanje neposredne uporabe..., 2006).
Geotermalna energija se trenutno v Sloveniji neposredno izrablja na 27 lokacijah. Tem bi
lahko dodali še Radence, ki pa na zadnji vprašalnik o izrabi (opisano dalje v besedilu) niso
odgovorili. Kopanje in plavanje vključno z balneologijo (32 %) ter ogrevanje prostorov,
vključno z daljinskim ogrevanjem (34 %) sta pri nas glavni vrsti izrabe termalne vode. Ostale
vrste izrabe so še: ogrevanje toplih gred (15 %), geotermalne toplotne črpalke (14 %),
klimatizacija (3 %) in industrijski procesi (2 %). Določen odstotek uporabljene energije na
petih lokacijah gre letno skozi (večje) geotermalne toplotne črpalke (GTČ) za ogrevanje
prostorov, sanitarno toplo vodo in ogrevanje vode za plavalne bazene (Stanje neposredne
uporabe..., 2006).

Slika 18: Neposredna uporaba geotermalne toplote v Sloveniji (1994 do 2004)

Vir: Stanje neposredne uporabe..., 2006
Skupna energetska izraba je z delno posodobljenimi podatki iz leta 2005 znašala 686
TJ/leto. Instalirana toplotna moč posameznih geotermalnih virov se po podatkih anket, ki se
izvajajo vsakih 5 let, spreminja. Ta je za direktno uporabo toplote odvisna od razlike med
vhodno in izhodno temperaturo ter od najvišjega možnega pretoka vode. Razlike v instalirani
toplotni moči se pojavljajo predvsem zaradi slabe ocene pretoka s strani upravljavca, zaradi
konstrukcijskih sprememb v opremi vrtin ali črpalk in tudi zaradi izdelave novih proizvodnih
vrtin na isti lokaciji. Glavni razlog je največkrat slaba ocena pretoka s strani upravljavca
geotermalnega vira (Stanje neposredne uporabe..., 2006).
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Na večini aktivnih geotermalnih lokacij je zelo težko določiti maksimalni možni pretok
termalne vode in še to samo z velikimi stroški ter skrbno interpretacijo meritev. Prav tako je
sistem monitoringa pri večini geotermalnih lokacij šele v začetni fazi. Na tistih lokacijah, za
katere so na Geološkem zavodu Slovenije do sedaj izdelali strokovne osnove za pridobitev
vodnega dovoljenja za izkoriščanje termalne vode, se je izkazalo, da je maksimalni možen
pretok v večini primerov nižji od prej poročanega (Stanje neposredne uporabe..., 2006).
Maksimalni pretok se je v zadnjih petih letih zvišal pri nekaterih glavnih uporabnikih zaradi
izboljšav v konstrukciji vrtin in črpalk, kot na primer v Moravcih in Banovcih, medtem ko se
je pri nekaterih drugih (Murska Sobota, Šmarješke Toplice, Terme Olimia) znižal. Na
nekaterih lokacijah so take spremembe vidne v njihovih zmogljivostih. Glavni neposredni
uporabniki geotermalne energije z najvišjo instalirano toplotno močjo so Terme 3000 v
Moravcih, Terme Čatež in Cvetje Čatež (Stanje neposredne uporabe..., 2006).
Na dejansko energetsko izrabo pokaže le povprečni pretok termalne vode pri celoletni
izrabi, ki se je v zadnjih desetih letih rahlo povišal zavoljo novih vrtin in tehničnih izboljšav le
v Moravcih, seveda tudi na račun znižanja tlaka v vodonosniku. V Šmarjeških Toplicah se je
povprečen pretok vode precej znižal. V Termah Olimia pri Podčetrtku, na primer, se je pretok
prepolovil, prav tako v vrtinah Cvetja Čatež zaradi dejanskega znižanja izkoriščanja termalne
vode. Glavni letni uporabniki geotermalne energije so Moravci (140 TJ) in oba uporabnika pri
Čatežu, Terme (173 TJ) in Cvetje (69 TJ). Pri povprečni letni uporabi (v letu 2004) se izrablja
predvsem pretok vode v intervalu 30 – 39,9 °C (okrog 32 %) in preko 60 °C (okrog 34 %),
manj v intervalu 20 – 29,9 °C ter precej manj v razponu 40 – 59,9 °C (Stanje neposredne
uporabe..., 2006).
V Sloveniji izraba geotermalne energije temelji na neposredni uporabi nizkotemperaturnih
sistemov. Od leta 2001 do leta 2004 je za neposredno rabo geotermalne vode bilo v Sloveniji
skupno zvrtanih 3.189 km. V Sloveniji zaenkrat še ne izrabljamo visokotemperaturnih
sistemov, skupna globina (seštevek) vrtin za raziskave za direktno uporabo pa je od leta 2000
do 2004 bila 3.556 km (The Current Status of Geothermal Energy..., 2005).
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Vir: The Current Status of Geothermal Energy...2005

Slika 19: Načini rabe geotermalne energije v Slovenji (2005)
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4.1.1. KOPANJE IN PLAVANJE – ZDRAVILIŠKI TURIZEM
To je najvažnejši tip neposredne uporabe geotermalne energije na lokacijah 24 Toplic in
rekreacijskih centrov s površino plavalnih bazenov 36.000 m2 in volumnom 50.750 m3.
Temperatura zajete vode v Toplicah je v razponu med 22 °C in 68 °C. Razlika v oceni
neposredne uporabe na zgornjem grafu (po posameznih letih) se je pojavila predvsem zaradi
prevrednotenja vhodnih podatkov in ne toliko zaradi zmanjšanja izkoriščanja. Pri nekaterih
uporabnikih se je temperatura znižala kot posledica prevelikega izrabljanja brez reinjektiranja
(Lendava, Moravci, Murska Sobota). Tu se je zaradi zmanjšanja pretoka znižala temperatura.
Pri nižjem pretoku so namreč večje temperaturne izgube. Prečrpanje geotermalnega sistema
se je pojavilo tudi v termah Olimia-Atomske Toplice, v Rogaški Slatini, Dobrni in Topolšici.
Ponekod so se izvedle izboljšave predvsem s popravilom vrtin ali z novimi črpalkami, kot na
Ptuju in v Banovcih. Nove razvojne zmogljivosti so bile v zadnjih petih letih dokončane
nedaleč od Male Nedelje pri Ljutomeru in v Snoviku v Tuhinjski dolini (Stanje neposredne
uporabe..., 2006).
4.1.2. OGREVANJE PROSTOROV
KLIMATIZACIJA ZRAKA

IN

DALJINSKO

OGREVANJE

TER

To je drugi najvažnejši tip neposredne uporabe in se največ izvaja v termalnih centrih in
Toplicah. Poleg ogrevanja prostorov se termalna voda uporablja tudi za ogrevanje sanitarne
tople vode. V Murski Soboti se 300 stanovanj geotermalno ogreva skozi toplotne
izmenjevalce, posebno od oktobra do aprila. V Lendavi se vrtina Le-2g zaenkrat uporablja za
gretje trgovskega centra (Stanje neposredne uporabe..., 2006). V Nafti Lendava načrtujejo
dogradnjo obstoječega sistema in s pridobljeno geotermalno energijo ogrevati še nekatere
javne objekte v širši okolici vrtine in sicer Kulturni dom, stanovanjski kompleks in bodočo
Dvojezično srednjo šolo s športno dvorano (Nafta Lendava, 2007).
4.1.3. RASTLINJAKI
Ogrevanje rastlinjakov s termalno vodo se je pričelo leta 1962 v Čatežu, kjer je sedaj
uporabnik podjetje Cvetje Čatež. Skupna površina pod steklenjaki je 4,5 ha za proizvodnjo
cvetja in zelenjave, večinoma za domači trg. V Moravcih gojijo paradižnike na 1 ha površine
rastlinjakov. Skupna izkoriščena geotermalna energija v rastlinjakih znaša trenutno 100
TJ/leto in je nižja v primerjavi z izrabo 137 TJ leta 1999. V Dobrovniku se bo kmalu pričela
izgradnja rastlinjakov, ogrevanih s termalno vodo za gojenje orhidej (Stanje neposredne
uporabe..., 2006).
Iz podatkov je očitno, da je trenutno izkoriščenega le malo razpoložljivega potenciala za
gojenje rastlin v rastlinjakih in bi rabo lahko povečali.
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4.1.4. INDUSTRIJSKA RABA GEOTERMALNE ENERGIJE
Industrijska uporaba geotermalne energije je dejavna le na Vrhniki in se ni bistveno
spremenila v zadnjih desetih letih. Tam termalno vodo iz 24 °C segrevajo na temperaturo 50
do 60 °C za industrijo usnja. V Trbovljah termalno vodo s temperaturo 24 °C uporabljajo za
hladilni sistem cementarne Lafarge (Stanje neposredne uporabe..., 2006).
4.1.5. GEOTERMALNE TOPLOTNE ČRPALKE
Geotermalne toplotne črpalke (GTČ) se uporabljajo v odprtem krogotoku v petih Toplicah
in/ali rekreacijskih centrih, predvsem za gretje bazenske vode in za ogrevanje prostorov.
Konec leta 2004 je bila instalirana moč toplotnih črpalk v Sloveniji 3,94 MWt, kar je
primerljivo z instalirano močjo na Islandiji (podatki za leto 1999), ki je 4 MWt (Geothermal
development in Iceland, 2000). Natančno število toplotnih črpalk v Sloveniji ni znano,
predvideva pa se, da jih je preko 600, mogoče blizu 1000 (Stanje neposredne uporabe...,
2006). Uporaba toplotnih črpalk na Islandiji ni zelo pogosta, saj je ogrevanje prostorov
povezano v sisteme, ki potekajo čez celotna naselja. V Sloveniji takih sistemov skoraj ni, zato
je uporaba toplotnih črpalk, ki se uporabljajo za individualno ogrevanje, bolj pogosta.
4.1.6. REINJEKTIRANJE V SLOVENIJI
Proces reinjektiranja pomeni vračanje načrpane in uporabljene vode nazaj v vodonosnik.
Reinjektiranje je zelo pomembno, saj se s tem ohranja obnovljivost vodonosnika. Preprečujejo
se tudi negativni vplivi na vodotoke, kamor je trenutno najpogosteje odvajana uporabljena
geotermalna voda. Uporabljena geotermalna voda ima višjo temperaturo kot rečna voda
(ponavadi okrog 30°C, saj uporabniki ne izkoriščajo celotnega toplotnega intervala) in zato
negativno vpliva na vodne organizme, evtrofikacijo, spremenjeno kemijsko sestavo vode...
Reinjektiranje je še posebno nujno na najbolj ranljivih lokacijah v severovzhodni Sloveniji,
kjer se termalna voda izrablja iz zgornje-miocenskega in/ali pliocenskega peščenega
vodonosnika. V času med leti 1994 in 1999 se je znižal povprečni pretok v nekaterih
proizvodnih vrtinah tega območja, najbolj v Murski Soboti in na Ptuju. Toda v zadnjih petih
letih se je povprečni pretok zmanjšal le v Lendavi, medtem ko se je na ostalih lokacijah
izboljšal, morda le začasno (Stanje neposredne uporabe..., 2006).
Uvedba reinjektiranja je vsekakor ena prednostnih nalog na področju izrabe geotermalne
energije, če želimo pri izkoriščanju zagotavljati koncept trajnosti. Reinjektiranje je posebno
pomembno in nujno na območjih, kjer že sedaj prihaja do prekomernega črpanja in
posledično padanja tlaka in temperature geotermalne vode*.

*Trenutno v Sloveniji reinjektiranja še ni, v kratkem pa se bo reinjektiranje začelo v Lendavi kjer obstaja
dubletni sistem s proizvodno vrtino Le-2g in reinjektirno vrtino Le-3g (ta je še v fazi tehničnega dokončanja).
Predvideno je vtiskavanje 15 do 20 l/s toplotno izrabljene vode (Rajver, D., osebni vir).
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4.2.

NAČINI RABE GEOTERMALNE ENERGIJE NA ISLANDIJI

Izrabljanje geotermalne energije ima na Islandiji že dolgo zgodovino. Od naselitve otoka
dalje (8.-11. stoletje) so ljudje uporabljali vroče izvire za umivanje in pranje. Moderni načini
izrabe segajo v začetek 20. stoletja, ko so bili geotermalni viri prvič uporabljeni za ogrevanje
rastlinjakov. Ob istem času so začeli geotermalno vodo uporabljati za ogrevanje plavalnih
bazenov in stanovanj. Leta 1930 je bila prva stavba, šola v Reykjaviku (ime pomeni »kadeči
zaliv«), povezana na 3 km dolgo cev, ki je dovajala vročo vodo iz izvira. Danes ogrevanje
prostorov predstavlja najbolj razširjeno obliko izkoriščanja geotermalne energije (Energy in
Iceland, historical perspective, present status, future outlook, 2006). Drugi najpomembnejši
način rabe je proizvodnja električne energije, sledi raba v ribogojnicah in z istim deležem
ogrevanje plavalnih bazenov in taljenje snega. Najmanjši delež zavzema raba v rastlinjakih in
v industriji (Slika 20) (Energy statistics in Iceland, 2007).

Slika 20: Raba geotermalne energije na Islandiji leta 2006 (%)

Energy statistics in Iceland, 2007
4.2.1. OGREVANJE PROSTOROV
Glavni način izrabe geotermalne energije na Islandiji predstavlja ogrevanje prostorov. Leta
2005 se je kar 89 % hiš ogrevalo z geotermalno energijo, 10 % z elektriko in ostali 1 % s
kurilnim oljem. Električna energija in kurilno olje se uporabljata na območjih, kjer
izkoriščanje geotermalne energije ni mogoče ali pa ni ekonomsko upravičeno (npr. na
osamljenih kmetijah). Zadnja leta se je delež ogrevanja z geotermalno energijo zelo
povečeval, izvedeni pa so bili tudi številni geotermalni projekti tudi na ruralnih območjih.
Leta 2006 je bilo na Islandiji 200 manjših ruralnih geotermalnih podjetij, ki so oskrbovala
naselja z vročo vodo (Energy statistics in Iceland, 2007).
Prikazano je naraščanje deleža geotermalne energije za ogrevanje prostorov od leta 1970 do
2000 (Slika 21). Leta 1970 je 50 % prebivalcev svoja stanovanja ogrevalo z geotermalno
energijo, delež pa je od takrat naprej stalno naraščal. Delež z geotermalno energijo ogrevanih
stanovanj je bil leta 2000 okoli 85 % (Energy in Iceland...., 2006).
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Slika 21: Ogrevanje prostorov glede na energetski vir od leta 1970 do 2000

nafta

geotermalna E

elektrika

Energy in Iceland...., 2006
Razlog za hitro naraščanje uporabe geotermalne energije za ogrevanje prostorov je tudi
svetovna naftna kriza v 70-ih letih 20. stoletja. Islandija se je takrat izrazito usmerila v
izkoriščanje lastnih energetskih rezerv in z njimi nadomestila uvoz nafte. Poleg prednosti
energetske neodvisnosti pa je država že leta 2005 tako privarčevala 100 milijonov ameriških
dolarjev letno, znesek pa je sedaj zaradi veliko višjih cen nafte še veliko večji (Geothermal
energy in Icleand, 1995).

OGREVANJE REYKJAVIKA KOT PRIMER DOBRE PRAKSE

Največje podjetje, ki oskrbuje glavno mesto Reykjavik in širšo urbano regijo, se imenuje
Reykjavikur Hitaveita. Izkorišča nizkotemperaturne sisteme znotraj mesta in v njegovi okolici
in visokotemperaturno polje z geotermalno elektrarno Nesjavellir, ki je od mesta oddaljeno
27 km.
Leta 2003 je to omrežje oskrbovalo približno 180.000 ljudi oziroma skoraj vso populacijo
Reykjavika in šest sosednjih skupnosti (Hitaveita Reykjavikur...,2005).
Temperatura vode pred uporabo znaša 75 °C (Preglednica 6), kar ni primerljivo z
razmerami v Sloveniji, kjer ima večina uporabljene vode na začetku T 30 – 39,9 °C (okrog 32
% vode) in preko 60 °C (okrog 34 % vode) (Stanje neposredne uporabe..., 2006).
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Preglednica 6: Ogrevanje prostorov 2003 – omrežje »Reykjavikur Hitaveita«
Število oskrbovanih ljudi
Prostornina oskrbovanih hiš
T vode pred uporabo
Število uporabljenih vrtin

179.085
42.607.000 m³
75 °C
62
830 MWt

Instalirana kapaciteta
Maksimalna moč leta 2003 593 MWt
Skupna dolžina cevi
2157 km
Količina dostavljene vode
59.600.000 m³/leto
Hitaveita Reykjavikur...., 2005

Omrežje obsega devet črpalnih postaj, ki črpajo vodo naprej in skrbijo za stalen pretok
vode proti mestu (kot zanimivost naj omenim, da mora voda od elektrarne Nesjavellir do
mesta Reykjavik potovati čez hribovit greben, vendar so cevi napeljane tako, da voda skoraj
sama premaga veliko višinsko razliko) (Hitaveita Reykjavikur... 2005).
Potrebno je poudariti, da omrežje vsebuje dva sistema cevi – enojni in dvojni. Dvojni
sistem se uporablja za vračanje vode od uporabnikov nazaj v vrtino, torej gre za t.i.
reinjektiranje. Leta 2002 je bilo porabljene okoli 63 milijonov m³ vode, od tega pa je bilo
reinjektiranih 7 milijonov m³ vode (Hitaveita Reykjavikur... 2005).
Po koncu uporabe je T vode 25 - 40 °C. V zadnjih letih je postala zelo pogosta uporaba te
vode za taljenje snega na pločnikih in cestah (distribucijsko omrežje cevi se razprostira pod
celotnim mestom).
Na Islandiji se kljub velikim zalogam geotermalnega potenciala zavedajo, da je kljub
obnovljivosti potrebno smotrno ravnati z geotermalno energijo. Da bi zagotavljali varčevanje,
morajo ljudje v stavbah imeti vgrajene termostate za kontrolo temperature. Cene termalne
vode za ogrevanje v Reykjaviku znašajo približno 1/3 cene kurilnega olja (Hitaveita
Reykjavikur... 2005).
Pozitivni učinek uporabe geotermalne energije za ogrevanje prostorov je zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov in SO2, uporaba pa je veliko cenejša in omogoča kaskadni način izrabe
(tj. uporaba iste količine vode v več zaporednih namenov): ogrevanje plavalnih bazenov,
rastlinjakov, ogrevanje zimskih vrtov in taljenje snega (Hitaveita Reykjavikur... 2005).
Ocenjeno je bilo, da so bile leta 1960, ko je bila uporaba fosilnih goriv večja, letne emisije
toplogrednih plinov na širšem območju Reykjavika 270.000 ton. Danes emisije znašajo okoli
12.000 ton na leto in večinoma izvirajo iz geotermalne elektrarne Nesjavellir. Emisije iz
geotermalne elektrarne z močjo, ki je ekvivalentna elektrarni Nesjavellir, predstavljajo le
približno 1 % emisij, ki bi bile imitirane iz elektrarne na fosilna goriva z enako močjo
(Hitaveita Reykjavikur... 2005).
4.2.2. PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Proizvodnja električne energije s pomočjo geotermalne energije ima na Islandiji že dolgo
tradicijo. Geotermalne elektrarne so za Islandijo zelo pomembne in so leta 2006 prispevale
26,5 % delež električne energije. Ostalo elektriko večinoma proizvedejo hidroelektrarne.
Proizvodnja električne energije je drugi najpomembnejši način rabe (za daljinskim
ogrevanjem prostorov) geotermalne energije na Islandiji in zavzema 28 % delež glede na
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druge vrste rabe. Pomemben je kaskadni način uporabe, kar pomeni večkratno zaporedno
uporabo iste vode v različne namene, glede na temperaturo vode (Energy in Iceland, 2006).
Prva geotermalna elektrarna na severu Islandije (Bjarnarflag) je začela obratovati že leta
1969 in še vedno obratuje s 3 MW instalirane moči. Tej je leta 1977 sledila izgradnja
geotermalnih elektrarn Krafla (S Islandija) in Svartsengi (polotok Reykjaness), ki proizvaja
tudi toplo vodo. Geotermalna elektrarna Krafla je začela obratovati z instalirano močjo 30
MW, ki je bila leta 1997 podvojena. Rezultati raziskovalnih vrtanj so pokazali možnost
razširitve za dodatnih 40 MW, vendar o izvedbi razširitve še razmišljajo. Geotermalna
elektrarna Svartsengi že od začetka obratovanja oskrbuje prebivalce z vročo vodo in hkrati
proizvaja elektriko. Nahaja se na polotoku Reykjaness, 40 km od glavnega mesta Reykjavik
in oskrbuje 16.000 ljudi. Instalirana moč elektrarne Svartsengi je trenutno 47 MW, načrtovana
pa je razširitev za dodatnih 30 MW (Energy in Iceland, 2006).
Zelo pomembna je tudi geotermalna elektrarna Nesjavellir, ki je začela obratovati leta 1990
in je prva leta obratovanja oskrbovala Reykjavik le s toplo vodo, leta 1998 pa je začela tudi s
proizvodnjo elektrike. Proizvodnja je bila že večkrat povečana, leta 2005 pa je dosegla
instalirano moč 120 MW (Energy in Iceland, 2006).
V severnem mestu Husavik, ki ima 2500 prebivalcev, od leta 2000 obratuje ena izmed
prvih geotermalnih elektrarn z binarnim (ang. binary-fluid) generatorjem na svetu. Deluje z 2
MW instalirane moči in je edina geotermalna elektrarna na Islandiji, ki izkorišča
nizkotemperaturni geotermalni sistem. Generator uporablja vodo s T 120 °C in jo ohladi na 80
°C. Proizvodnja elektrike zadošča za 80 % potreb mesta, vodo pa kasneje uporabljajo še za
industrijsko uporabo, ogrevanje prostorov, ribogojnice in ogrevanje plavalne lagune (Energy
in Iceland, 2006). Gre torej za primer kaskadnega načina uporabe.
V izgradnji je tudi geotermalna elektrarna Hellisheidi na jugu Islandije, ki je oktobra leta
2006 proizvajala 90 MW električne energije, do leta 2009 pa je predvidena postopna
razširitev na 300 MW moči. Na polotoku Reykjanes pa poteka izgradnja nove geotermalne
elektrarne z instalirano močjo 100 MW, ki jo gradi podjetje Hitaveita Sudurnesja (Energy in
Iceland, 2006).
Ker v Sloveniji ne obratuje nobena geotermalna elektrarna, naj za primerjavo navedem, da
je instalirana moč termoelektrarne Šoštanj 755 MW, skupna instalirana moč HE na Dravi 577
MW (leta 2000) (Dravske elektrarne Maribor, 2008).
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Preglednica 7: Glavne geotermalne
elektrarne na Islandiji
ISLANDIJA
Naštete so glavne geotermalne elektrarne na Islandiji in
Geotermalna
Instalirana
njihova instalirana moč (Preglednica 7). Skupna
elektrarna
moč (MW)
instalirana moč leta 2006 je znašala 410 MW. Skupna
Bjarnarflag
3
instalirana moč bo leta 2009, če bo prišlo do vseh
Husavik
2
načrtovanih razširitev in novogradenj, znašala 702 MW,
Krafla
60 (+40)*
kar je primerljivo z TE Šoštanj, ki ima instalirano moč
Svartsengi
47 (+ 30)*
755 MW in povprečno pokriva tretjino potreb po
Nesjavellir
120
električni energiji v Sloveniji. Geotermalne elektrarne
Hellisheidi*
90 (+210)
prispevajo
26 % delež električne energije na Islandiji,
Hitaveita
100
ostala električna energija pa je proizvedena iz
Sudurnesja
hidroelektrarn.
SKUPAJ (leta
702
* Povečanje instalirane moči (MW) v prihodnosti.
2009)
Energy in Iceland, 2006

Proizvodnja električne energije iz geotermalne energije se je zadnja leta močno povečala.
Povečevanje kapacitet že obsotječih geotermalnih elektrarn in gradnja novih je v največji meri
posledica povečanje energijsko intenzivne industrije, ki je tudi glavni porabnik električne
energije na Islandiji (Energy in Iceland, 2006).

Slika 22: Proizvodnja električne energije iz geotermalne energije

.

Energy in Iceland, 2006
Prikazana je proizvodnja električne energije iz geotermalnih elektrarn v primerjavi s celotno
proizvodnjo električne energije leta 2005 in 2006 (Slika 22). Proizvodnja električne energije
iz geotermalnih elektrarn se je od leta 2005 do leta 2006 povečala za 58 %, povečanje pa je v
veliki meri posledica povečanih potreb industrije. Leta 2005 je proizvodnja električne energije
iz geotermalnih hidroelektrarn dosegala 19,1 % delež v skupni proizvodnji elektrike, leta
2006 pa je bil delež že 26,5 %.
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GEOTERMALNA RABA V HUSAVIKU KOT PRIMER DOBRE PRAKSE
Za geotermalno elektrarno Husavik sem se odločila, ker na edinstven način izrablja
nizkotemperaturni sistem, kakršne imamo tudi v Sloveniji. Husavik lahko zaradi izjemno
učinkovite izrabe energije označimo za eno najbolj energetsko učinkovitih mest na svetu
(Husavik energy, 2003).
Husavik je največje mesto na severovzhodu Islandije in ima 2500 prebivalcev. Glavne
dejavnosti sta predvsem ribištvo in industrija, zadnja leta pa postaja privlačna turistična
destinacija za oglede kitov (Husavik energy, 2003).
Raba geotermalne energije v Husaviku se je začela z izgradnjo sistema za ogrevanje in
priključitvijo hiš leta 1970. Z nadaljnimi raziskovanji so potrdili še večji geotermalni
potencial in postavili cilje (Husavik energy, 2003):
-

Zagotavljanje učinkovite in zanesljive oskrbe z energijo za vse prebivalce Husavika.
Zagotavljati vodo s kakršnokoli temperaturo.
Povečevati učinkovitost izrabe geotermalne energije.
Povečevati raznovrstnost izrabe geotermalne energije.
Sočasno uporabljati geotermalno vročo vodo in že uporabljeno hladno vodo za nove
namene in tako zagotavljati vodo s karšnokoli temperaturo (mešanje vroče in hladne
vode).

Mesto ima dva vira vode. Iz geotermalne vrtine črpajo vodo s temperaturo 121 °C, sveža voda
pa ima temperaturo 4 °C. Ustanovili so energijski center, kjer poteka mešanje vode s
kakršnokoli temperaturo od 4 – 121 °C. Voda je nato uporabljena za (Husavik energy, 2003):
-

proizvodnjo elektrike,
industrijsko uporabo,
ogrevanje prostorov,
ribogojništvo in sušenje rib,
rastlinjake,
taljenje snega,
ogrevanje plavalnega bazena.

Geotermalna elektrarna v Husaviku ima instalirano moč 2 MW in proizvaja električno
energijo, ki pokriva 80 % potreb mesta. Vir energije se nahaja 20 km od Husavika.
Učinkovitost geotermalne elektrarne je tako velika zaradi uporabe posebnega generatorja, ki
vključuje neke vrste amonijevo tekočino. Uporaba vode se ne zaključi s proizvodnjo elektrike,
ampak se kasneje uporablja tudi v lokalni ribiški industriji (predelovalna industrija rakov), za
sušenje volne in lesa. Isto geotermalno energijo so nameravali uporabljati še za pasterizacijo,
sterilizacijo in evaporacijo v mlečni industriji mesta (Husavik energy, 2003).
Voda s temperaturo 121 °C se torej uporablja za proizvodnjo električne energije. V primeru
potrebe industrije po vroči vodi, se proizvodnja elektrike zmanjša in se vodo preusmeri v
industrijsko. V procesu proizvodnje elektrike se voda iz 121 °C ohladi na 80 °C. To vodo nato
uporabijo za ogrevanje rastlinjakov, ogrevanje prostorov, sušenje rib in v nekaterih
industrijskih procesih. Sledi taljenje snega in uporaba v ribogojništvu. Prikazana je raba
geotermalne vode v povezavi s temperaturo vode (Preglednica 8) (Husavik energy, 2003).
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Preglednica 8: Načini rabe geotermalne energije glede na temperaturo vode
AME UPORABE
Proizvodnja električne energije
Industrija z vstopno temperaturo 121 °C
Industrija z vstopno temperaturo 80 °C
Rastlinjaki
Ogrevanje prostorov
Komunalna voda (umivanje, pranje)
Taljenje snega
Ribogojništvo

TEMPERATURA VODE (°C)
121 - 80
121 - 80
75 - 35
100 - 35
75 - 35
75 - 4
35 - 15
27 in 60 - 4

Husavik energy, 2003
Fleksibilna raba mestu Husavik omogoča izrabo geotermalne energije v vseh pogojih.
Omogočena je tudi proizvodnja električne energije iz drugih virov in večja raba geotermalne
energije v industrijske namene. Takšna izraba omogoča veliko prilagodljivost, zanesljivost in
trajnost. Višek načrpane vroče vode je speljan v bližnjo laguno, kjer je omogočeno kopanje.
Mesto Husavik s takšnim načinom uporabe na eni strani zadovoljuje visoke okoljske
standarde tega območja, na drugi strani pa mu proizvodnja elektrike in kaskadna izraba
geotermalne energije omogoča hitrejši in večji gospodarski razvoj (Husavik geothermal
power plant, 2000).
Opisan primer vsekakor lahko služi kot model, kako nek vir izrabiti popolno in učinkovito
ter posledično ustvariti prijazno bivalno okolje za prebivalce (Husavik energy, 2003).
4.2.3. AKVAKULTURA

Akvakultura je definirana kot vzgajanje sladkovodnih ali morskih organizmov v
kontroliranem okolju z namenom povečanja proizvodnih količin. Uporaba geotermalne
energije v ribogojništvu spada med novejše načine izrabe in je zaradi možnosti izrabe vode z
nižjo temperaturo zelo privlačna (Geothermal energy – utilization and technology, 2006).
Na Islandiji je v okviru akvakulture najpogostejša uporaba geotermalne energije za namene
ribogojništva, ki zavzema 5 % delež glede na ostale načine rabe geotermalne energije.
Uporaba geotermalne vode v ribogojništvu na Islandiji je pogosto zastopana kot stopnja v
kaskadnem načinu uporabe, kjer se torej uporablja voda, ki je bila že predhodno uporabljena
za proizvodnjo električne energije ali v industriji (New applications of geothermal energy,
1991).
Zaradi uporabe geotermalne vode v ribogojništvu se lahko velikost in količina rib podvoji,
prav tako pa se izničijo naravne sezonske spremembe, ki v naravi vplivajo na neenakomerno
rast in razmnoževanje rib. Ogrevanje vode omogoča pridelavo večje količine rib v manjšem
časovnem obdobju. Uporablja se lahko tudi mešanica geotermalne in sveže vode, ter se tako
prilagaja temperatura vode glede na optimum rasti rib ali rastlin, če govorimo o akvakulturi
(New applications of geothermal energy, 1991).
Tudi znotraj ribogojništva je omogočen kaskadni način rabe. Toplejša voda je lahko najprej
uporabljena za gojenje rib z višjim temperaturnim optimumom in se kasneje, ko se ohladi,
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uporabi še za gojenje rib z nižjim optimumom. Veliko pozornosti je v procesu planiranja treba
posvetiti kemijski sestavi vode, ki mora biti primerna za gojenje rib (New applications of
geothermal energy, 1991).
Na Islandiji se je število ribogojnic sredi 80-ih let zelo povečalo. Leta 1991 je obstajalo 130
relativno majhnih ribogojnic, ki so uporabljale geotermalno vodo. Leta 1992 pa je zaradi
gospodarskih problemov ribogojniška industrija skoraj propadla. Od takrat se število
ribogojnic zmanjšuje, proizvodnja pa zaradi uporabe geotermalne energije kljub temu narašča.
Leta 2002 je na Islandiji obstajalo 50 ribogojnic, ki so pridelale 4000 ton rib (Geothermal
development and research in Iceland, 2006). Ribogojništvo, ki uporablja geotermalno
energijo, je ena najhitreje rastočih industrij na Islandiji. Najpogosteje se uporablja mešanica
geotermalne in sveže vode (New applications of geothermal energy, 1991). Kljub upadanju
števila ribogojnic je proizvodnja rib vsako leto naraščala in leta 2005 dosegla 8800 ton
(Energy in Iceland, 2006).
V preteklosti so bile najbolj pogoste ribogojnice na morski obali in obstajajo še danes.
Geotermalna voda s temperaturo 20-50 °C se v teh vrstah ribogojnic uporablja za ogrevanje
sveže vode iz temperature 4 °C na 5 do 12 °C. To zahteva veliko porabo tako sveže kot
morske vode, kar se odraža na precej visokih operativnih stroških. Ta način je kljub temu še
vedno relativno pogost. Zadnja leta je postal bolj pogost način gojenja v kletkah, ki so
nameščene v morski vodi vzdolž obale. Ta način je tudi bolj energetsko ekonomičen od
kopenskih ribogojnic, ki večinoma gojijo losose. Gojenje lososov je z leti postajalo vedno
manj ekonomsko upravičeno in dobičkonosno. Kljub prizadevanjem do sedaj ni bila
ugotovljena nobena nova metoda, ki bi zavrla nazadovanje gojenja lososov. Na drugi strani pa
je gojenje postrvi naraščalo in leta 2006 je delež geotermalne energije za gojenje postrvi v
ribogojnicah dosegal 65 % (Geothermal development and research in Iceland, 2006).

GEOTERMALNA RIBOGOJNICA V SILFURSTJARNANU NA SV DELU ISLANDIJE
KOT PRIMER DOBRE PRAKSE

Kopensko ribogojništvo na Islandiji temelji na zadostnih virih sveže in morske vode ter
geotermalne energije za ogrevanje. Zelo dobri pogoji za kopensko ribogojništvo so na
severovzhodu Islandije, kjer so zaloge talne vode velike in kjer obstaja zadostna količina
geotermalne energije. Med leti 1986 in 1990 je nacionalna energetska agencija Orkustofnun v
sodelovanju z lokalnimi oblastmi izračunala ribogojniški potencial območja. Projekt je vodil
do ustanovitve podjetja Silfurstjarnan, ki upravlja z dvema ribogojnicama (High technology
in geothermal fish farming..., 2007).
Izvrtanih je bilo 17 vrtin za oskrbo z geotermalno energijo. Ribogojnica Silfurstjarnan je
bila zgrajena nad rezervoarjem talne vode, kjer je bila na dosegu tudi morska voda. Odvajanje
uporabljene vode so speljali v reko Jökulsá. Ribogojnica se nahaja na območju, kjer ima na
vzhodni strani dostop do virov sveže vode s temperaturo 5-7 °C, ki se nahaja do globine 100
m, na zahodnem delu pa se v globinah od 60 – 220 m nahaja topla brakična voda (T›30 °C).
Topla voda je speljana iz mestnega ogrevalnega sistema. Ribogojnica torej predstavlja zadnjo
stopnjo v kaskadnem načinu rabe geotermalne energije (High technology in geothermal fish
farming..., 2007).
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Gradnja ribogojnice se je začela leta 1988 in bila končana leto kasneje. Omogočeno je
reguliranje temperature vode, s katero lahko uravnavajo rast rib, kar je pomembno za
zagotavljanje dobave enake velikosti rib čez celo leto. Voda s temperaturo 35 - 37 °C je
najprej uporabljena za ogrevanje prostorov in tal ribogojnice. Voda je nato speljana pod
pločniki in dvoriščem in je namenjena taljenju snega, nato pa je zmešana s svežo vodo in
uporabljena v ribogojnici. Poleg ribogojnice je postavljena tovarna za predelovanje rib. Tu
poteka celovita predelava in priprava rib za na trg, vključno z zamrzovanjem (High
technology in geothermal fish farming..., 2007).
Ribogojnica se večinoma ukvarja z gojenjem lososov (80 %), ki za optimalno rast in
razmnoževanje potrebujejo vodo s temperaturo 8 - 10 °C. Poleg lososa gojijo tudi jezersko
zlatovčico (lat. Salvelinus alpinus), ki ima temperaturni optimum 6 °C.
Celoten proces od izvalitve rib do prodaje na trg traja 35 mesecev. Trenutna letna
proizvodnja ribogojnice znaša 900 - 950 ton rib ali 50 - 60 kg/m³, kar je rekordna proizvodnja.
Velika prednost uporabe geotermalne energije v ribogojništvu je v možnosti uravnavanja
željene temperature vode in s tem uravnavanje velikosti rib (High technology in geothermal
fish farming..., 2007).
Primer ribogojnice Silfurstjarnan je primer dobre prakse zaradi kaskadnega načina uporabe
geotermalne vode, kar jim omogoča večjo učinkovitost in varčnost. V nasprotju z običajnimi
ribogojnicmi, kot jih poznamo v Sloveniji, povzroča zanemarljivo obremenjevanje okolja.
Uporaba geotermalne energije zaradi zanesljivosti zagotavlja enakomerno povečevanje
proizvodnje, ter tako stalno rast podjetja (High technology in geothermal fish farming...,
2007).
4.2.4. PLAVALNI BAZENI IN TERME

Plavanje je bilo na Islandiji skozi celotno zgodovino zelo popularno. Danes ga poučujejo
tudi v osnovnih šolah in je enakovredno ostalim učnim predmetom. Vsi ostali prebivalci
Islandije so redni obiskovalci bazenov in term, zato podatek o današnjih 160 bazenih na
Islandiji ne preseneča. Na širšem območju Reykjavika se nahaja 30 % vseh bazenov
(Geothermal development and research in Iceland, 2006).
Ogrevanje plavalnih bazenov z geotermalno energijo je tretji najpomembnejši način
direktne rabe geotermalne energije na Islandiji (ribogojništvo je ponavadi del kaskadne
uporabe). Ogrevanje plavalnih bazenov zavzema 4 % delež v skupni porabi geotermalne
energije glede na različne načine rabe. Od 160 bazenov v državi jih je 130 ogrevanih z
geotermalno energijo. Glede na površino bazenov je z geotermalno energijo ogrevanih kar
89 % bazenov, 7 % z električno energijo in 4 % s kurilnim oljem (Geothermal development
and research in Iceland, 2006).
Plavalni bazeni so pomembna turistična točka. Zadnja leta je število obiskovalcev naraščalo
in je leta 2005 doseglo 4.2 milijona, kar pomeni 15 obiskov na prebivalca. Novi plavalni
bazeni povprečne velikosti porabljajo toliko energije kot se jo porabi za ogrevanje 80 - 100
privatnih enodružinskih hiš. Ta podatek kaže na veliko energetsko porabo plavalnih bazenov,
ki bi bila v primeru direktne nekaskadne rabe lahko sporna. Veliko bazenov uporablja vodo,
ki je bila že uporabljena za proizvodnjo električne energije in ogrevanje prostorov
(Geothermal development and research in Iceland, 2006). Letna količina energije za
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ogrevanje bazenov na Islandiji je ocenjena na 1.100 TJ (Geothermal development in Iceland
1995-1999, 2000).
PRIMER SVETOVNO ZNANIH TERM BLUE LAGOON NA POLOTOKU REYKJANES
KOT PRIMER DOBRE PRAKSE

Terme Blue Lagoon se nahajajo na polotoku Reykjaness (JZ od Reykjavika) in so od
oceana oddaljene 10 km. Zraven term se nahaja geotermalna elektrarna Svartsengi, ki
prebivalce polotoka oskrbuje z vročo vodo in električno energijo. Z delom v termah se
preživlja 90 ljudi, število gostov je več kot 100.000 na leto in prihajajo iz 15 držav (The
icelandic spa, 2007).
Strjena lava na polotoku Reykjaness, ki pokriva večino površja, je zelo porozna in krhka ter
omogoča prenikanje padavinske vode pod površje in vdiranje morske vode v podzemlje
polotoka, kjer se segreje. Vročo morsko vodo črpajo v geotermalno elektrarno za proizvodnjo
elektrike in jo nato prečrpajo na sosednje lavino polje, kjer je nastala naravna laguna. Ob njej
so se kasneje razvile terme Blue Lagoon.
Blagodejne učinke lagunske vode na določene kožne in druge bolezni so odkrili delavci v
geotermalni elektrarni, kar je bil povod za izgradnjo term leta 1992. Terme so bile razglašene
za najboljše naravne terme na svetu. Poleg plavalne lagune v okviru term deluje dermatološki
in terapevtski center za zdravljenje kožnih bolezni (The icelandic spa, 2007).
Poleg lagune se nahaja geotermalna elektrarna, ki iz globin do 2000 metrov črpa mešanico
podzemeljske morske vode (70 %) in sveže sladke vode (30 %) s temperaturo 240 °C (The
icelandic spa, 2007).
Slika 23: Geotermalni sistem na JZ Islandije

The icelandic spa, 2007
Načrpano količino vode uporabljajo za proizvodnjo elektrike in ogrevanje stanovanj na
polotoku. Uporabljeno vodo nato prečrpajo čez bližnje lavino polje v laguno. Vsako uro
prečrpajo 900 m³ vode, ki je ohlajena na 70 °C. Zaradi ohladitve vode pride do prenasičenosti
s silicijem, ki se odlaga. Zato ima Blue Lagoon ob robovih bele kupe silicijevih sedimentov in
živo modro barvo vode. Leta 1999 je bila laguna okoli 200 m široka in nekaj kilometrov dolga
z globino 1 - 3 m (The icelandic spa, 2007). V termah se nahaja 6 milijonov litrov vode, ki se
obnavlja vsakih 40 ur, temperatura vode pa je 37 - 39 °C (The Blue Lagoon, 2007).
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Slika 24: Terme Blue Lagoon

Maion, 2007
Slika 25: Geotermalna elektrarna zraven term Blue Lagoon

Freefoto, 2007

Primer term Blue Lagoon je še en primer kaskadnega načina uporabe geotermalne energije.
Ista voda je uporabljena pri proizvodnji elektrike, ogrevanju stanovanj in nato v turistične in
zdravstvene namene. Izkoriščen je celoten temperaturni interval vode. Zaradi učinkovite rabe
geotermalne energije in uporabe iste vode za več različnih namenov sem terme Blue Lagoon
predstavila kot primer dobre prakse, ki bi lahko bil model za izboljšanje rabe geotermalne
energije v Sloveniji.
4.2.5. TALJENJE SNEGA
Zadnji dve desetletji se je uporaba geotermalne energije za namene teljenja snega na cestah
in pločnikih v urbanih območjih močno povečevala. Leta 2005 je omrežje za taljenje snega
na Islandiji pokrivalo 835.000 m², od tega v Reykjaviku 550.000 m². Letna poraba energije je
odvisna od vremenskih razmer in je leta 2005 znašala približno 360 GWh. Od tega je 50 %
energije prišlo iz sistemov za ogrevanje prostorov (Energy in Iceland, 2006).
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Slika 26: Taljenje snega z geotermalno vodo

Oklahoma state university, 2008
Voda iz sistemov ogrevanja prostorov s temperaturo 35 °C se uporablja za odmrzovanje
pločnikov in parkirišč. Večina sistemov za taljenje ima možnost mešanja vode iz daljinskega
ogrevanja z vročo vodo (80 °C), ko je potrebno več energije (Geothermal development and
research in Iceland, 2006).

4.2.6. HORTIKULTURA

Poleg ogrevanja prostorov je uporaba geotermalne energije v hortikulturi eden izmed
najstarejših in najpomembnejših načinov izrabe na Islandiji. Hortikultura na Islandiji vsebuje
tri glavne načine rabe geotermalne energije in sicer ogrevanje rastlinjakov (88 % energije),
ogrevanje prsti in dezinfekcijo prsti. (Sustainable use of geothermal energy, 2003).
Ogrevanje rastlinjakov z geotermalno energijo se je na Islandiji začelo leta 1924. Država z
različnimi subvencijami (zaradi povečane porabe električne energije zaradi uporabe močnih
luči) spodbuja razvoj gojenja kultur v rastlinjakih, saj tako zmanjšuje prehrambeno odvisnost.
Poleg povečane porabe električne energije se je v zadnjih letih pojavila tudi potreba po CO2,
ki ga uporabljajo v rastlinjakih za boljše uspevanje. Tudi v tem primeru sta se pokazali
učinkovitost in iznajdljivost Islandcev, saj so povpraševanju po CO2 primarno zadostili z
dovajanjem CO2, ki je proizveden kot stranski produkt oziroma polutant v geotermalni
elektrarni Haedarendi na jugu Islandije (Geothermal development and research in Iceland,
2006).
V rastlinjakih večinoma pridelujejo zelenjavo (paradižnik, kumare, papriko,...) in cvetje za
domači trg. Od leta 1990 do 2000 se je površina, ki jo pokrivajo rastlinjaki, povečevala za 1,9
% na leto. Leta 2002 je površina znašala 195.000 m², leta 2005 pa le 175.000 m². Tudi v
prihodnosti je zaradi intenzifikacije proizvodnje ter konkurence tujih trgov predvideno
zmanjševanje površine rastlinjakov (Geothermal development and research in Iceland, 2006).
Zadnja leta se povečuje uporaba močnih natrijevih luči, ki z umetno svetlobo povečujejo
pridelek, omogočajo gojenje celo leto in krajšajo čas rasti rastlin. Poleg svetlobe oddajajo
tudi veliko količino toplote. S tem delno nadomeščajo geotermalno energijo. Povečevanje
uporabe teh luči je torej poleg intenzifikacije proizvodnje in konkurence tujih trgov dodaten
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razlog za zmanjševanje površin rastlinjakov. Po podatkih iz leta 2003 je bila povprečna letna
poraba geotermalne energije za ogrevanje rastlinjakov 216 GWh, za leto 2011 pa ocenjena
letna poraba znaša le še 114 GWh. Pričakovan je torej skoraj 50 % upad rabe geotermalne
energije za ogrevanje rastlinjakov (Sustainable use of geothermal energy, 2003).
Dejavnost gojenja rastlin v rastlinjakih s pomočjo geotermalne energije je torej v upadanju,
trend zmanjševanja pa je predviden tudi v prihodnjih letih. Potrebno je poudariti, da pri tem
ne gre za zmanjševanje pridelka, saj se ob hkratni modernizaciji povečuje intenzivnost
proizvodnje (Sustainable use of geothermal energy, 2003).
Geotermalna energija se uporablja tudi za ogrevanje in odtaljevanje prsti na naravnih
kmetijskih površinah, kar omogoča hitrejše zorenje in hitrejši prihod pridelkov na trg. Prvi
poskusi gojenja rastlin v povezavi z geotermalno energijo (v naravno topli prsti) na Islandiji
datirajo okoli leta 1850. Naravna temperatura prsti na Islandiji le redko preseže 11 °C, z
geotermalno energijo pa temperaturo prsti dvignejo na 20 °C (Sustainable use of geothermal
energy, 2003). Ocenjeno je, da je na Islandiji ogrevanih 105.000 m² prsti (Geothermal
development and research in Iceland, 2006).
Slika 27: Ogrevan rastlinjak

How geothermal energy is used in Iceland, 2008
Zadnja leta se geotermalna energija poleg ogrevanja prsti za gojenje kultur uporablja tudi za
ogrevanje podlage na treh nogometnih igriščih, kar omogoča rast trave čez celo leto. V
prihodnosti je pričakovano povečanje tega načina rabe geotermalne energije (Sustainable use
of geothermal energy, 2003).

4.2.7. INDUSTRIJA

Zaradi drugačne strukture industrije na Islandiji, torej zaradi prevelikih razlik med
slovensko in islandsko industrijo, bom v tem podpoglavju le naštela načine rabe geotermalne
energije v islandski industriji.
Raba geotermalne energije v industriji se je intenzivno začela leta 1967 z začetkom
obratovanja diatomejske tovarne Kisilidjan na severu Islandije. Tovarna je bila ena največjih
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na svetu, ki je v proizvodnji uporabljala geotermalno energijo v obliki pare. Paro s
temperaturo 180 °C so večinoma uporabljali za sušenje diatomejske zemlje, ki so jo
pridobivali iz bližnjega jezera Myvatn. Tovarna je bila zaradi marketinških in okoljskih
razlogov leta 2004 zaprta (Geothermal development in Iceland 1995-1999, 2000).
Voda s temperaturo 107 °C se za sušenje uporablja tudi v tovarni, ki predeluje morske
rastline, do leta 1994 pa je geotermalno energijo izkoriščala tudi tovarna za proizvodnjo soli.
Novejši načini uporabe geotermalne energije v industriji so še sušenje lesa v Husaviku,
sušenje rib na več lokacijah, obnavljanje avtomobilskih pnevmatik, pranje volne, sušenje
betonskih izdelkov in peka kruha (Geothermal development in Iceland 1995-1999, 2000).
Zelo znana je tudi tovarna Haedarendi na jugu Islandije, ki proizvaja CO2 od leta 1986. Pri
proizvodnji uporaba geotermalno vodo s temperaturo 160 °C. Iz vrtine se sprošča skoraj čisti
CO2, ki se nato uporablja v rastlinjakih, pri proizvodnji pijač in drugi prehrambeni industriji
(Geothermal development in Iceland 1995-1999, 2000).
Zaradi drugačnih industrijskih dejavnosti na Islandiji ni mogoče začrtati nekih vzporednic
in narediti dobre primerjave med slovensko in islandsko industrijo. Industrija na Islandiji
spada med manjše porabnike geotermalne vode, ker poraba zavzema le 2 % v skupni porabi
geotermalne energije, kar je najmanjši delež od vseh načinov rabe. To dejstvo je mogoče
razlagati tudi s kaskadnim načinom. Industrija namreč ponavadi uporablja vročo vodo, ki je
bila predhodno že uporabljena za proizvodnjo električne energije.

4.3.

PRIMERJAVE RABE GEOTERMALNE ENERGIJE V SLOVENIJI
IN NA ISLANDIJI

V tem poglavju bom primerjala načine rabe geotermalne energije v Sloveniji in na Islandiji
in predstavila bistvene podobnosti oziroma razlike. Ugotovitve bodo podprte z mojo lastno
razlago, do katere sem prišla na podlagi prebrane literature in analiziranja podatkov za obe
državi. Ker vseh podatkov ni bilo mogoče dobiti za obe državi, se bom osredotočila na
splošno primerjavo načinov rabe in na primere dobre prakse na Islandiji, ki bi lahko veljali
kot model za dodaten razvoj rabe geotermalne energije v Sloveniji. Predstavila bom
najpomembnejše načine rabe geotermalne energije, primerjala število prevrtanih kilometrov v
določenem časovnem obdobju in višino sredstev, ki so bila investirana v področje
geotermalne energije v posamezni državi.

4.3.1. PRIMERJAVA RABE GEOTERMALNE ENERGIJE NA POMEMBNIH
LOKACIJAH V SLOVENIJI IN NA ISLANDIJI

Predstavljeni so načini rabe s temperaturo in kapaciteto geotermalne energije na
posameznih pomembnih geotermalnih lokacijah v državah (Preglednica 9, 10). K preglednici
s slovenskimi podatki spada tudi karta načinov rabe geotermalne energije (Slika 19). Podatki
za Islandijo se nanašajo na leto 1999 in je zato mogoče sklepati, da je raznovrstnost rabe v
sedanjosti povečana in da so podatki za kapacitete večji. Podatki za Slovenijo se nanašajo na
obdobje med leti 2000-2004. Vsi podatki so zbrani po enaki metodologiji, ki je bila
opredeljena na svetovnem geotermalnem kongresu. Vsaka država nato izpolnjuje enako
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preglednico, kar omogoča lažjo primerjavo in vrednotenje podatkov. Enake metode
pridobivanja podatkov omogočajo tudi verodostojno primerjavo med različnimi državami.
Primerjava je v tem primeru še lažja in še bolj verodostojna, saj v preglednicah ni zajeta raba
za proizvodnjo elektrike.

RAZLAGA OZNAK ZA POSAMEZNE NAČINE RABE, NAVEDENIH V SPODNJIH
PREGLEDNICAH
I = Industrijska raba (procesna toplota, sušenje, hlajenje,...)
H = Individualno ogrevanje prostorov (toplotne črpalke niso vključene)
C = Klimatizacija (hlajenje)
D = Daljinsko ogrevanje prostorov (toplotne črpalke niso vključene)
A = Kmetijsko sušenje (žitarice, sadje, zelenjava)
B = Umivanje in plavanje (vključno z balneologijo)
F = Ribogojništvo
G = Rastlinjaki
K = Živinoreja
O = Drugo
S = Taljenje snega
Preglednica 9: Načini rabe geotermalne energije na pomembnih geotermalnih lokacijah
na Islandiji (leta 1999)
LOKACIJA

TIP RABE

Reykjavik
Seltjarnarnes
Mosfellsbaer
Sudurnes
Akranes pri
Borgafjoror-ju
Akranes
Borganes
Stykkisholmur
Reykholar
Sudureyri
Laugarbakki
Hvammstangi
Blonduos
Skagafjördur
Siglufjördur
Ólafsfjördur
Dalvik
Hrisey
Akureyri
Húsavik
Reykjahlid
Egilsstadir
Rangaeinga

HBGISF
HBIS
HBGIS
HBISF

ISLADIJA
VHODNA
TEMPERATURA
(°C)
80
80
80
86

IZHODNA
TEMPERATURA
(°C)
35
35
35
35

KAPACITETA
(MWt)
734
33
27
125

HBGF

78

35

3

HBGIS
HBGIS
HB
HBG
HB
HBG
HB
HB
HBGIS
HBI
HBI
HBISF
HB
HBIS
HBIF
HB
HBGIS
HBI

78
82
80
95
81
95
77
64
72
70
62
62
79
78
87
99
73
74

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

22
9
8
4
2
2
5
6
29
5
11
10
4
55
20
6
10
5
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Brautarholt
Flúdir
Laugarás
Laugarvatn
Selfoss
Hvaragerdi
Dorlágshöfn
Reykhólar
Husavik
Kisilidjan
Reykjaness
Drugi uporabniki
SKUPAJ

HBG
HBGI
HGI
HBG
HBI
HBGI
HBIF
I
I
I
I
HBGISF

70
98
100
93
74
85
94
107
82
180
180
80

35
35
35
35
35
35
35
50
35
35

1
25
19
7
33
30
11
8
1
21
9
169
1469

(Geothermal development in Iceland, 1995-1999, 2000)
Preglednica 10: Načini rabe geotermalne energije na pomembnih geotermalnih lokacijah
v Sloveniji (2000 in 2004)
LOKACIJA

TIP RABE

Moravci
Murska
Sobota
Terme
Lendava
Lendava
Elizabeta
Ptuj
Mala Nedelja
Banovci
Zreče
Olimia
Atomske
Toplice
Rogaška
Slatina
Snovik
Dobrna
Topolšica
Medija
Šmarješke
Toplice
Laško
Rimske
Toplice
Dolenjske
Toplice
Terme Čatez
Cvetje Čatež
Bled
Vrhnika

C,H,D,B,G

SLOVEIJA
VHODNA
IZHODNA
TEMPERATURA
TEMPERATURA
(°C)
(°C)
61
32

KAPACITETA
(MWt)
9.41

H,B

48,5

33

1.17

H,B

56

29

1.60

H

64

44

1.17

B
B
H,B
H,B

34
43
68,4
30,7

26
28
33
25,7

0.54
0.44
3
0.57

H,B

38

28

0.84

B

48

28

0.67

B
B
B
H,B

30,4
35
28
23

28
31
15
20

0.15
0.13
1.36
0.42

H,B

32

17

2.51

B

34

25

0.68

H,B

40

32

0.67

B

34,2

32

0.18

H,B
G
B
I

62
54
21,7
24

30
28
20
15

10.71
6.53
0.09
0.75
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Trbovlje
Cerkno
Dobova
Portorož
Maribor
SKUPAJ

B
H,B
H,B
B
H,B

27
27,6
63
23
39

23
24,5
38
16
13

0.18
0.38
1.57
0.02
0.27
47.18

(The Current Status... 2005)
Podatki za Islandijo potrjujejo, kar je bilo navedeno pri poglavju o načinih rabe
geotermalne energije na Islandiji. Na geotermalnih lokacijah prevladuje raba za namene
ogrevanja prostorov in za namene plavanja (balneologijo). Zelo pogosta je tudi raba v
rastlinjakih, industriji, ribogojništvu in za taljenje snega.
V Sloveniji je geotermalna energija največkrat uporabljena za plavanje (balneologijo) in za
ogrevanje. V podjetju Cvetje Čatež in v Moravcih geotermalno energijo uporabljajo v
rastlinjakih, v Vrhniki pa v usnjarski industriji. Najbolj raznolika raba je v Moravcih, kjer
geotermalno energijo uporabljajo za individualno ogrevanje prostorov, daljinsko ogrevanje,
balneologijo, v rastlinjakih in za klimatizacijo zraka.
Na Islandiji je na posameznih lokacijah zastopanih več načinov rabe naenkrat. Ponavadi gre
v tem primeru za uporabo kaskadnega načina rabe geotermalne energije, ki pa je v Sloveniji
uporabljen le v Moravci in sicer v Moravskih Toplicah.
Vhodna temperatura geotermalne vode na Islandiji je večinoma med 80 °C in 100 °C,
ponekod pa tudi več. Na Islandiji večinoma izrabljajo visokotemperaturne sisteme in zato je
mogoča izraba visoke temperature. V Sloveniji temperatura geotermalne vode bolj variira in
sicer od 30 °C do 70 °C. Najvišja vhodna temperatura je v Banovcih (68,4 °C), sledijo
Lendava Elizabeta (64 °C), Terme Čatež (62 °C) in Moravci (61 °C). Najnižja vhodna
temperatura (21,7 °C) je na Bledu, zelo nizka pa je tudi v Portorožu (23 °C) in Vrhniki (24
°C).
Navedene izhodne temperature vode so na Islandiji 35 °C, v Sloveniji pa se prav tako
večinoma gibljejo okoli 30 °C. Najnižja izhodna temperatura v Sloveniji je v Mariboru (13
°C), sledita Vrhnika (15 °C) in Portorož (16 °C) (The Current Status..., 2005).
Skupna kapaciteta vrtin je na Islandiji 1469 MWt, v Sloveniji pa le 47,18 MWt. Kapaciteta
na Islandiji je bila že leta 1999 31-krat večja kot v Sloveniji in se je v kasnejših letih močno
povečevala. Kapaciteta celotne izrabljene geotermalne energije (če upoštevamo tudi
proizvodnjo električne energije) pa je še precej večja. Na lokacijah v Sloveniji prevladuje
kapaciteta do 2 MWt, od tega pa močno izstopata le Terme Čatež z 10.71 MWt in Moravci z
9.41 MWt. Kapaciteta na islandskih lokacijah je zelo različna, od 2 - 50 MWt, močno pa
odstopa območje Reykjavika s kapaciteto 734 MWt in območje Sudurnes s 125 MWt.
Raba geotermalne energije za ogrevanje in balneologijo je edina skupna značilnost v
načinih rabe geotermalne energije med državama. Velike razlike so pri vhodnih temperaturah
in kapacitetah, številu načinov rabe, izhodna temperatura pa je precej podobna.
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4.3.2. PRIMERJAVA INSTALIRANE KAPACITETE GLEDE NA POSAMEZNE
NAČINE RABE GEOTERMALNE ENERGIJE V SLOVENIJI IN NA
ISLANDIJI
V poglavju bom predstavila intenzivnost rabe geotermalne energije po posameznih
področjih.
Prikazani so podatki o instalirani kapaciteti (MWt) glede na posamezne načine rabe
geotermalne energije v Sloveniji in na Islandiji. Iz preglednice so razvidne velike razlike v
obsegu rabe, tako glede na posamezne načine rabe, kot glede na celotno instalirano moč. S
pomočjo te preglednice lahko ponovno opazimo, kako velike razlike glede geotermalnega
potenciala so med državama. Ponovno lahko potrdim že navedeno, da je geotermalna energija
na Islandiji poleg hidroenergije glavni energetski vir, medtem ko ima v Sloveniji
zanemarljivo vlogo v energetski bilanci (Preglednica 10).
Podatki za Islandijo se nanašajo na leto 1999, podatki za Slovenijo pa na leto 2004.
Ponovno je mogoče sklepati, da se je instalirana moč na Islandiji od takrat še močno povečala.
Omogočena je verodostojna primerjava med državama, saj med podatke ni vključena raba
geotermalne energije za proizvodnjo elektrike. Ker proizvodnja električne energiije ni
vključena v preglednico, so realne skupne instalirane kapacitete na Islandiji še veliko večje
(Preglednica 11).
Preglednica 11: Primerjava geotermalne rabe glede na posamezne dejavnosti
RABA

Ogrevanje prostorov
(individualno in
daljinsko)
Klimatizacija
Rastlinjaki
Ribogojništvo
Industrija
Taljenje snega
Plavanje
(balneologija)
SKUPAJ (brez
toplotnih črpalk)
Toplotne črpalke
SKUPAJ (s
toplotnimi
črpalkami)

ISTALIRAA KAPACITETA
(MWt)
SLOVEIJA
ISLADIJA (1999)
(2004)
17,01

1200

1,43
7,92
0,75
-

45
25
65
65

17,57

65

44,68

1465

3,94

4

48,62

1469

The Current Status of Geothermal Energy, 2005
Geothermal development in Iceland 1995-1999, 2000
Razvidno je, da je najpomembnejši način rabe geotermalne energije na Islandiji ogrevanje
prostorov, instalirana kapaciteta pa je kar 70-krat večja kot v Sloveniji. Instalirana kapaciteta
vseh načinov rabe je veliko večja kot v Sloveniji, kjer je najpomembnejši način rabe poleg
ogrevanja prostorov tudi plavanje z balneologijo. Instalirana moč toplotnih črpalk je
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primerljiva, saj je uporaba le-teh na Islandiji dokaj redka, ker je ogrevanje večinoma
povezano sistemsko in povezuje celotna naselja. Na Islandiji geotermalne energije zaradi
hladnega podnebja ne uporabljajo za klimatizacijo zraka, v Sloveniji pa je ta način rabe
zastopan le v Moravskih Toplicah. Na drugi strani pa v Sloveniji (poleg proizvodnje
električne energije) geotermalne energije ne uporabljamo za namene ribogojništva in za
taljenje snega, kar lahko omenim kot novo razvojno možnost. Geotermalno energijo bi v
ribogojništvu lahko uporabljali le pri primerni kemijski sestavi geotermalne vode ali za
ogrevanje sveže vode. Oba načina rabe bi se lahko uporabljala na kaskadni način (npr. po
uporabi za ogrevanje prostorov in bazenov), kar bi omogočilo večjo učinkovitost in manjšo
porabo energije iz drugih energetskih virov, torej manjšo energetsko odvisnost od fosilnih
virov.

4.3.3. PRIMERJAVA VIŠINE INVESTICIJ ZA PODROČJE GEOTERMALNE
ENERGIJE

Podatki v spodnji preglednici se nanašajo na znesek investicij v področje geotermalne
energije v obeh državah. Podatki za Islandijo se nanašajo na leto 1999, za Slovenijo pa na leto
2004. Tudi tu je potrebno upoštevati, da se je višina investicij na Islandiji do danes verjetno še
zvišala. Preglednica prikazuje investicije v raziskave in razvoj, terensko delo in opremo.
Razberemo lahko, da je višina investicij na Islandiji veliko večja kot v Sloveniji, saj se na
Islandiji bolj zavedajo pomembnosti energetske neodvisnosti in rabe obnovljivih virov
energije, ki je okolju manj škodljiva (Preglednica 12). To potrjuje tudi podatek, da so vse
investicije na Islandiji del javnega financiranja. Država močno spodbuja razvoj in izkoriščanje
vseh dostopnih obnovljivih virov energije in zato vlaga veliko denarja tudi v izobraževanje. V
Sloveniji prevladuje privatno financiranje (v zadnjem obdobju celo 99%), kar je mogoče
razlagati ravno obratno. Država še vedno premalo spodbuja razvoj na področju geotermalne
energije, čeprav potencial ni tako velik kot na Islandiji.
Preglednica 12: Višina in vir sredstev, namenjenih za področje geotermalne energije,
na Islandiji in v Sloveniji

19901994
19951999

Raziskave
in razvoj,
poskusno
vrtanje
(mio
ameriških
$)

Terenski
razvoj,
vrtanje za
proizvodnjo,
oprema (mio
ameriških $)

Privatni
delež
financiranja
(%)

Javni delež
financiranja
(%)

1,6* / 13

2,92 / 15

73 / 0

27 / 100

1,94 / 21

4,08 / 50

99 / 0

1 / 100

*Z rdečo barvo so predstavljeni podatki za Slovenijo
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4.3.4. GLAVNE UGOTOVITVE PRIMERJAVE NAČINOV RABE GEOTERMALNE
ENERGIJE V SLOVENIJI IN NA ISLANDIJI
Iz primerjave načinov rabe geotermlane energije v Sloveniji in na Islandiji sem prišla do
sledečih ugotovitev:
• Načini rabe geotermalne energije v obeh državah so si podobni, razen v primeru
ribogojništva, taljenja snega in klimatizacije zraka.
• V obeh državah sta najpogostejša načina rabe geotermalne energije (ob
neupoštevanju proizvodnje električne energije na Islandiji) za ogrevanje prostorov,
kateri sledi raba za namene plavanja in balneologije.
• Na Islandiji na posameznih lokacijah obstaja več načinov rabe kot v Sloveniji,
pogost je tudi kaskadni način rabe.
• Kaskadni način rabe in raba geotermalne energije v ribogojništvu in taljenje snega
predstavlja novo razvojno možnost v Sloveniji. S tem bi se zmanjšala energetska
odvisnost in povečala učinkovitost, kar bi predstavljalo pozitivno smer k
trajnostnemu energetskemu razvoju Slovenije.
• Velikost instalirane moči in obseg rabe je na Islandiji veliko večji kot v Sloveniji in
ni primerljiv s slovenskimi razmerami.
• Višina investiranih sredstev v področje geotermalne energije je v Sloveniji bistveno
manjša kot na Islandiji.
• Investicije so na Islandiji popolnoma del javnega financiranja (v obdobju 19951999), medtem ko v Sloveniji prevladuje investiranje iz zasebnega sektorja.

5. PREDLOGI ZA IZKORIŠČAJE GEOTERMALE
EERGIJE A SLOVEIJI GLEDE A ISLADSKE
IZKUŠJE
V tem poglavju so predstavljeni predlogi novih načinov rabe in možnosti razširitve
obstoječe rabe geotermalne energije v Sloveniji. Predlogi so nastali na podlagi predhodne
obravnave geotermalnega potenciala in sedanje rabe geotermalne energije v Sloveniji in
Islandiji.

5.1.

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Kot je bilo že omenjeno, ima Slovenija potencial za proizvodnjo električne energije iz
geotermalne energije. Geotermalni vodonosnik Termal 2 v okolici Ljutomera je bil določen za
najbolj primernega. Termperature vode so dovolj visoke za proizvodnjo električne energije
(med 90 in 175 °C), saj je za proizvodnjo z binarno* elektrarno zadostna temperatura nad 90
°C. Pri teh procesih kot delovni medij koristimo organske snovi ali zmes amoniaka in vode.
Prednost teh procesov je, da se lahko uporablja termalna voda s temperaturo do 90 °C iz
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plitvejših slojev zemlje, zato niso potrebna draga geološka in vrtalna dela (Izkoriščanje
geotermalne energije, 2008).
Ocenjeni potencial južnega polja (2000 km²) je primeren za neposredno pridobivanje
elektrike s parnim procesom (približno 900 milijonov GJ). Po napovedih strokovnjakov, bi
lahko ekonomsko in okoljevarstveno izkoristili le od 10 do 15 % potenciala, ki je na
razpolago (Možnosti koriščenja geotermalne energije, 2008). Dejanski pretok skozi vrtino se
namreč lahko precej razlikuje od predvidenega in je znan šele, ko je vrtina že narejena. Zato
so investicije precej tvegane.
Narejeni so že bili načrti za izgradnjo geotermalne elektrarne v Ljutomeru, vendar se je že
pri testnih vrtinah izkazalo, da je pretok izjemno majhen. Testne vrtine so bile narejene brez
dodatnih reinjekcijskih vrtin, kar je rezultiralo v izčrpanju vodonosnika že v fazi testiranja (D.
Rajver-ustni vir). Izkoriščanja geotermalne energije za proizvodnjo elektrike na območju
Ljutomera torej še nekaj časa ne bo, saj novi projekti še niso zasnovani.
Drug projekt se je začel izvajati leta 2004 v občini Benedikt, ko je bila uspešno izdelana
prva od treh načrtovanih geotermalnih vrtin, ki je dokazala obstoj vodonosnika na globini
med 1800 in 1900 m. Z izgradnjo celotnega projekta je predvidena dveh geotermalnih
elektrarn s skupno močjo 5 MW in dveh toplotnih postaj s skupno močjo 12,5 MW.
Geotermalna toplota naj bi se uporabljala na kaskadni način, v prvi stopnji za daljinsko
ogrevanje, v drugi stopnji pa za ogrevanje rastlinjakov (Geotermalna energija v Benediktu,
2004).
Predhodne študije in raziskave so bile izvedene v letih med 1988 in 2002. Geološke
raziskave so podale osnove za primerjalno študijo energetske zasnove občine, ki je ugotovila,
da je geotermalni vir najugodnejši za energetsko preskrbo naselja Benedikt, kjer je danes
najmočneje zastopana biomasa (Geotermalna energija v Benediktu, 2004). Projekt naj bi
potekal v treh fazah. V prvi fazi so bile izvedene študije in je predvidena izgradnja toplotne
postaje.
V drugi fazi je predvidena izgradnja dveh novih produkcijskih geotermalnih vrtin,
obstoječa prva vrtina, pa se bo spremenila v reinjekcijsko vrtino. Ob produkcijskih vrtinah
bosta zgrajeni dve elektrarni z močjo 2,5 MW. V tretji fazi je predvideno dokončanje
toplifikacijskega omrežja in vzpodbujanje kapitala v investicije v turistično infrastrukturo,
proizvodnjo hrane v rastlinjakih, ribogojnicah in izrabo geotermalnega vira v industrijske
namene (sušilnice, hladilnice, procesna toplota,...) (Geotermalna energija v Benediktu, 2004).

*Binarna elektrarna: V binarnem ciklu gre vroča voda iz geotermalnega vira po primarnem krogu skozi
prenosnike toplote, kjer odda toploto sekundarni tekočini, ki se upari. Ker je geotermalna toplota na razpolago
pri nizkih temperaturah, kroži po sekundarnem krogu tekočina, ki se uparja pri nižjih temperaturah. Para,
proizvedena v sekundarnem krogu, se nato uporablja za pogon parnih turbin (Eko novice, 2004).
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Območje Benedikta ima v Sloveniji izmerjen največji geotermični gradient, ki je dvakrat
večji od slovenskega povprečja, vendar do začetka tega projekta nikjer v Sloveniji niso bile v
paleozojskih metamorfnih kamninah najdene tako velike količine termalne vode, ki so za
proizvodnjo elektrike nujno potrebne. Geotermalna vrtina je navrtala dva glavna vodonosnika,
manjšega v globini 1492 m in velikega v globini 1857 m. Januarja 2004 je v globini 800 m
bila izmerjena temperatura 75 °C in je potrdila geološke napovedi. Predvideno je tudi
reinjektiranje celotne količine proizvedene geotermalne vode nazaj v prvotni vodonosnik. S
tem bo zagotovljeno dolgoročno dinamično ravnovesje in tako tudi stabilnost kapacitete vrtin
(Geotermalna energija v Benediktu, 2004).
Kaskadni način rabe geotermalne vode naj bi potekal po naslednjem zaporedju
(Geotermalna energija v Benediktu, 2004):
• 110 °C - 70 °C = proizvodnja elektrike
• 70 °C – 68 °C = toplotne izgube pri transportu
• 68 °C – 65 °C = daljinsko ogrevanje
• 65 °C - ? °C = agrokulture, akvakulture
• ? °C = reinjekcija v prvotni vodonosnik

V Sloveniji torej poteka projekt izgradnje dveh geotermalnih elektrarn, za katerega je bila
izračunana ekonomska upravičenost. Raba geotermalne vode naj bi potekala na kaskadni
način, zgrajena pa naj bi bila tudi reinjekcijska vrtina. Projekt v Benediktu je vzorčni primer
izrabe geotermalne vode v Slovenji. Kaskadni način rabe in reinjektiranje bi morala postati
standardna načina pri izrabi geotermalnih vodonosnikov, tudi če pri rabi ne gre za
proizvodnjo elektrike.
Najnovejše ocene pravijo, da bi bilo v območju Termala 2 (nahaja se na severu med
Šentiljem in Šalovci in na jugu med Ptujem in Lendavo, v globinah do 5000 m in več,
temperatura v najglobljih delih pa je 220 ºC in več) mogoče postaviti okrog 15 - 30
geotermalnih elektrarn z močjo 7 - 15 MW. Vrednost naložbe v 7 MW geotermalno
elektrarno (proizvodna in reinjekcijska vrtina, povezovalni cevovod in reinjekcijska postaja)
je zelo grobo ocenjena na 20 milijonov evrov. Tako bi celotna naložba desetih elektrarn
znašala okrog 140 milijonov evrov. To je v primerjavi z dvema hidroelektrarnama na Savi
najmanj pol manjša investicija. V Benediktu je bil prvič dokazan geotermalni sistem v
paleozojskih kamninah in rezultati so zelo optimistični. Če bi se izkazalo, da je ta vodonosnik
razširjen na večjem območju, kjer se v Sloveniji nahajajo tovrstne kamnine, bi bil geotermalni
potencial nekaj stokrat večji od potenciala Termala 2. Ocenjuje se, da bi bilo mogoče v
Sloveniji do leta 2050 zagotoviti geotermalne elektrarne med 1000 do 3000 MW moči. Pogoj
za to pa je intenziven pristop k razvijanju tega področja že danes (Kralj, 2008).
Omenjena projekta sta se nanašala na iskanje in posledično izkoriščanje geotermalne
energije za proizvodnjo električne energije s fluidnimi sistemi (binarne elektrarne). Teoretično
obstaja možnost proizvodnje električne energije tudi s suhimi sistemi (ang. »hot dry rock«).
Raziskav in študij, ki bi se ukvarjale z iskanjem takih sistemov v Sloveniji še ni bilo. Potrebno
bi bilo poiskati aktivne prelome, kjer bi bile kamnine terciarne starosti (v teh se v Sloveniji
nahaja največ geotermalnih vodonosnikov). Tu se pojavi dilema, saj se največ aktivnih
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prelomov nahaja na zahodni polovici države, terciarni skladi pa se nahajajo pretežno na
vzhodni polovici Slovenije.

5.2.

PREDLOGI NAČINOV RABE GEOTERMALNE ENERGIJE V
SLOVENIJI

V Sloveniji je raba geotermalne energije veliko manj raznolika kot na Islandiji, kjer na je
posameznih lokacijah zastopanih več različnih načinov rabe. Vsak način izrablja določen
temperaturni razpon. Večinoma gre za kaskadni način rabe, kjer ista voda prehaja od enega
do drugega uporabnika, glede na temperaturo in uporabnost. Na Islandiji vodo z različno
temperaturo uporabljajo na različne načine, odvisno od potreb. V Sloveniji kaskadni način
rabe obstaja le v Moravcih, na Islandiji pa je postal zaželjen in pogost (kljub veliko večjemu
geotermalnemu potencialu).
V Sloveniji kaskadni način rabe geotermalne energije predstavlja nov razvojni potencial, ki
ima več prednosti. Glavna prednost je vsekakor izraba večjega temperaturnega razpona, kar
pomeni posledično manjšo porabo energije iz drugih virov in zato manjše onesnaževanje
zraka. Kaskadni način rabe pomeni tudi manjše stroške izgradnje kot za izgradnjo sistema za
individualno izkoriščanje geotermalne energije, saj je hkrati udeleženih več investitorjev.
Poleg tega predstavlja tudi motivacijo za uvedbo dodatnih dejavnosti (npr. poleg ogrevanja
prostorov in bazenov še ogrevanje rastlinjakov, klimatizacijo, ribogojnico,...). Kaskadni način
rabe pomeni racionalnejšo rabo energije ter spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.
Začetna investicija je po izračunih malo dražja od konvencionalnih načinov gradnje, vendar
od leta 2005 Slovenija podpira rast obnovljivih virov energije s subvencijami (do 40 %
investicije) in s krediti s subvencionirano obrestno mero. Nenazadnje kaskadni način rabe
pomeni manjšo obremenitev okolja (čeprav geotermalna energija že sama po sebi ni okoljsko
sporna) in sicer:
-

Geotermalna voda, ki je po uporabi speljana v vodotoke, ima nižjo temperaturo (pri
ne-kaskadni rabi je temperatura okoli 30 °C) ter ima zato manjše negativne učinke na
vodne ekosisteme.

-

Kaskadni način rabe geotermalne energije zmanjšuje potrebo po energiji iz drugih
virov (fosilnih), kar vpliva na manjše izpuste toplogrednih plinov in SO2.

-

Kaskadni način rabe geotermalne energije je vzorčni primer varčevanja z energijo in
učinkovite ter racionalne rabe energije.

V Sloveniji se geotermalna energija primarno izkorišča za ogrevanje prostorov in bazenov
(plavanje, balneologija). Slovenija ima dovolj geotermalnega potenciala, da bi lahko načine
rabe razširila. Glede na svoje ugotovitve predlagam:
-

Razširitev rabe geotermalne energije za ogrevanje prostorov predvsem v SV delu
Slovenije. Možno bi bilo zgraditi sisteme daljinskega ogrevanja v stanovanjskih
soseskah, šolah,... (v Murski Soboti je že povezanih 300 stanovanj). To vodo bi lahko
nato uporabili v rastlinjakih, ribogojnicah, ali pa po vzoru Islandije za taljenje snega
na pločnikih in parkiriščih (vendar bi bilo potrebno pod pločniki in parkirišči speljati
cevi za dovajanje vode).
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-

V zdraviliških in turističnih centrih (terme) bi lahko z isto vodo ogrevali prostore in
vodo v bazenih. Pri dovolj visoki temperaturi bi lahko (tako kot v Moravskih
Toplicah) vodo uporabljali tudi za klimatizacijo zraka in za rastlinjake. Hotelski
kompleksi bi tako lahko postali bolj energetsko neodvisni oziroma manj potratni.

-

Raba geotermalne energije v ribogojništvu in hortikulturi je v Sloveniji zelo skromno
zastopana in po mojem mnenju predstavlja nov razvojni potencial. Možno bi bilo
izkoriščanje geotermalne vode tudi v industriji, vendar bi bile potrebne dodatne
državne spodbude (subvencije, ugodni krediti, spremenjena davčna politika,...), ki bi
podjetja motivirale za investicije.

-

Potrebno bi bilo uvesti več državnih subvencij, spodbud ter na splošno več promocije
geotermalne energije. Potrebno bi bilo izobraževanje primernega kadra (tako
inženirskega sektorja, gradbenega kot tudi kemijskega, okoljskega, itd.) ter bolj
intenzivno izmenjevanje izkušenj s pionirskimi državami. Na Islandiji od leta 1978 v
okviru Univerze združenih narodov obstaja specialistični šestmesečni študij o
geotermalni energiji (The Geothermal Training Program), ki je večinoma štipendiran.
Namenjen je strokovnjakom z različnih področij (inženirjem, kemikom, geofizikom,
geologom, strokovnjakom za varstvo okolja,...). Namen študija je prenos islandskih
izkušenj na druga ozemlja – udeleženci se ukvarjajo z domačim ozemljem, pri tem pa
jim pomaga islandski strokovnjak (Geothermal research and development in Iceland,
2006).

Reinjektiranje je prav tako pomemben koncept razvoja v okviru rabe geotermalne energije.
Pomeni vračanje uporabljene vode nazaj v vodonosnik. Kot sem omenila že na začetnih
straneh, je geotermalna energija obnovljiv vir le dokler je črpanje enako hitro kot obnavljanje.
Če je črpanje preveliko ali prehitro, lahko pride do izčrpavanja vodonosnika, pogrezanja,
padanja tlaka in posledično temperature vode – torej v tem primeru ne gre več za obnovljiv
vir energije.
V Sloveniji na nekaterih območjih že prihaja do prekomernega črpanja in posledično
padanja tlaka in temperature vode. Temperatura se je zmanjšala v Lendavi, Moravcih in
Murski Soboti, prečrpanje geotermalnega sistema se je pojavilo v termah Olimia, v Rogaški
Slatini, Dobrni in Topolšici. Ponekod so bile izvedene izboljšave s popravilom vrtin ali
novimi črpalkami (Ptuj, Banovci). Prečrpavanje vodonosnika se pojavi tam, kjer je črpanje
večje od naravnega obnavljanja. Zato so potrebne natančne študije o razpoložljivosti
geotermalne vode in reden monitoring na lokacijah izkoriščanja.
Primeri prečrpavanja in pojavljanja posledic v Sloveniji torej niso le izjema in se pojavljajo
na več lokacijah. Reinjektiranje zato označujem kot nujno (in ne le »možno«) smer razvoja.
Pri nadaljnem prekomernem črpanju lahko pride do nadaljnega zniževanja temperature in
tlaka, kar lahko ogrozi turistični razvoj, lahko se pojavi tudi ugrezanje tal. Reinjektiranje je
sicer drag postopek, oziroma so začetne investicije precej velike (vzdrževanje in pogon pa
zelo poceni v primerjavi s sistemi na fosilna goriva), vendar se le z injektiranjem lahko
izognemo prečrpavanju in negativnim posledicam.
Trenutno reinjektiraja v Sloveniji še ni, v kratkem pa se bo začelo v Lendavi, kjer že
obstaja reinjektna vrtina Le-3g (in je v fazi tehničnega dokončanja). Predvideno je
iztiskavanje 15 - 20 l/s topotno izrabljene vode (Nafta Lendava, 2008).
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5.3.

PREDLOGI
RABE
GEOTERMALNE
ENERGIJE
NA
POSAMEZNIH POTENCIALNIH GEOTERMALNIH OBMOČJIH

V okviru projekta Transthermal, ki je potekal v sodelovanju z Avstrijo in se je v Sloveniji
izvajal od junija 2005 do oktobra 2007, so avtorji identificirali 17 potencialnih območij za
izrabo geotermalne energije (Geotermalni viri severne..., 2007).
V nadaljevanju so opisana posamezna identificirana potencialna geotermalna območja in
predlagani načini rabe geotermalne energije. Predloge rabe sem opredelila glede na
poselitvene vzorce, razvoj in usmeritev kmetijstva, turističnih dejavnosti in industrije. Poleg
teh potencialnih območij so podani tudi predlogi rabe za območje Krške kotline, Slovenskega
Primorja, Ljubljanske kotline, Vipavske doline in Bele krajine. Za lokacije, kjer že obstaja
izkoriščanje geotermalne vode, novi predlogi niso natančno podani. Za vse obstoječe lokacije
velja predlog uvedbe kaskadnega načina rabe ter vzpostavitve reinjekcijskih vrtin.

5.3.1. BLED – LESCE - ŠOBEC

Ocenjena globina do potencialnega vodonosnika na tem območju je 600 - 1500 m, ocenjena
temperatura vode pa je 22 - 33 °C. Identificirani so bili že izviri tople vode na Bledu
(Geotermalni viri severne..., 2007).

Slika 28: Območje Bled – Lesce - Šobec

Vir: Geopedia-Beta, 2008
Poselitev na tem območju je zgoščena predvsem v mestih Bled in Lesce in njuni bližnji
okolici. Med njima je približno dvokilometrski pas struge Save Dolinke in poplavne ravnice,
kjer je poselitev zelo redka ali jo sploh ni. Južno od Lesc, na levem bregu Save Dolinke, se
nahaja avtokamp Šobec, ki obsega 500 prostorov za kampiranje (Občina Radovljica, 2008).
Kmetijske dejavnosti so skoncentrirane na ravninskih predelih v okolici Lesc, v okolici
Bleda pa jih je manj. Prevladujejo pašniki in travniki. V občini Radovljica, kamor spadajo
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tudi Lesce, zaenkrat ne obstaja noben poslovni subjekt, ki bi se ukvarjal z ribištvom ali
ribiškimi storitvami (Razvojni program občine Radovljica 2007 – 2013, 2006). Kot eno izmed
možnosti zato navajam uporabo geotermalne vode v ribogojništvu. V bližini tečeta reki
Radovna in Sava Dolinka, kjer bi lahko poleg postrvi, ki potrebujejo bolj hladno vodo, gojili
še druge vrste rib. Vodo bi lahko v ribogojnice dovajali iz rek ter dodajali geotermalno vodo.
V primeru neprimerne kemijske sestave geotermalne vode bi lahko svežo vodo le ogrevali.
Turistične dejavnosti so na območju zelo razvite. Prevladujeta poletni kopališki in
zdraviliški turizem ter rekreacija (rafting, golf, jahanje...). Zgoščene so predvsem v okolici
Blejskega jezera in avtokampa Šobec. Glede na ocenjeno temperaturo geotermalne vode in
omenjene značilnosti območja bi bilo vodo mogoče v prvi vrsti uporabljati za turistične
namene. Možno bi bilo ogrevanje bazenov in uporaba vode v balneologiji ter zdraviliškem
turizmu. Tudi hotelske prostore bi lahko delno ogrevali z geotermalno vodo. Zaradi relativno
nizke temperature geotermalne vode so možnosti za izrabo na tem območju precej omejene.
Kaskadni način uporabe zaradi nizke temperature vode tu ne pride v poštev. Kljub omejenim
možnostim pa bi lahko izkoriščali razpoložljivi potencial predvsem za namene turizma
(balneologija, plavalni bazeni) in ribogojništva. Kot dodatno možnost navajam uporabo vode
v rastlinjakih, čeprav ta dejavnost še ni razvita na tem območju. Rastlinjaki bi lahko bili
locirani na zahodni strani jezera, na poti proti Pokljuki, kjer se zdaj nahaja športni stadion in
kmetijske površine. V njih bi lahko v njih gojili tudi bolj privlačne rastline, ki bi predstavljale
novo možnost za turistične oglede.
5.3.2. PODNART – BESNICA – PODBREZJE

Ocenjena globina do potencialnega vodonosnika na tem območju je 1000 - 1500 m,
ocenjena temperatura vode pa je 22 - 33 °C. Identificirani so bili že izviri tople vode pri
Besnici (Geotermalni viri severne..., 2007). Naselje Podnart spada v občino Radovljica,
Podbrezje v občino Naklo in Besnica v občino Kranj.

Slika 29: Območje Podnart – Besnica - Podbrezje

Vir: Geopedia-Beta, 2008

Ker je poselitev območja se zelo razpršena in je ocenjena temperatura geotermalne vode
zelo nizka, na tem območju ni smiselna uporaba geotermalne vode za namene ogrevanja.
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Turizem na tem območju ni zelo razvit. Pomembna dejavnost tega območja je kmetijstvo, še
posebej živinoreja, omeniti pa je potrebno tudi vrtnarstvo. V Podbrezju se nahaja vrtnarsko
podjetje Gomzi, kjer bi lahko uporabljali geotermalno vodo za ogrevanje rastlinjakov. Ta
možnost je za to območje tudi najbolj primerna tudi zaradi precejšnje globine potencialnega
vodonosnika, kjer je treba ovrednotiti tudi ekonomsko upravičenost in dejanski pretok vrtine.
Območje bi se torej lahko bolj razvijalo v smeri vrtnarstva in gojenja rastlin v rastlinjakih
ter pri tem koristilo obnovljiv vir energije. Tako bi se lahko kraj dodatno razvijal in obenem
koristil lokalne energijske potenciale.
5.3.3. TUNJICE
Ocenjena globina do potencialnega vodonosnika na tem območju je 2000 m, ocenjena
temperatura vode pa je 40 - 52 °C. Geotermalne indikacije še niso bile identificirane
(Geotermalni viri severne..., 2007).

Slika 30: Tunjice

Vir: Geopedia-Beta, 2008

Ocenjena temperatura vode je precej visoka. Zaradi majhnosti naselja Tunjice (460 preb. ob
popisu 2002) je sicer ekonomska smiselnost ogrevanja prostorov vprašljiva, je pa vsekakor
možna (Statistični urad RS, 2008). Ob primerni kemijski sestavi vode je možna tudi uporaba
geotemalne vode v gospodinjstvih (npr. pri pranju perila in kot sanitarna voda). Možen bi bil
kaskadni način rabe, na primer povezana raba za ogrevanje prostorov in nato raba iste vode za
sanitarno vodo.
Tunjice so znane predvsem zaradi naravnega zdravilišča (zdravilnega gaja), ki je med
ljudmi zelo priljubljen. Zdravilni gaj se razteza na 10.000 m² in obsega več t.i. energijskih
vrelcev ter vodnjak z zdravilno vodo (Naravni zdravilni gaj Tunjice, 2008).
Zaradi velike turistične privlačnosti območja predlagam nadaljni turistični razvoj v smeri
dopolnilnih ali novih dejavnosti, ki bi lahko izrabljale geotermalno vodo.
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5.3.4. REČICA OB SAVINJI – MOZIRJE - SUHA

Ocenjena globina do potencialnega vodonosnika na tem območju je 700 - 1500 m, ocenjena
temperatura vode pa je 19 - 39 °C. Geotermalne indikacije še niso bile identificirane
(Geotermalni viri severne..., 2007).

Slika 31: Območje Rečica ob Savinji – Mozirje - Suha

Vir: Geopedia-Beta, 2008
Naselje Rečica ob Savinji je imelo leta 2002 538 prebivalcev in je do 1.1.2007 spadalo pod
občino Mozirje, ki je imelo leta 2002 6231 prebivalcev (Statistični urad RS, 2008). Zaradi
relativno nizke temperature, raba geotermalne energije za ogrevanje prostorov ni možna.
Večje možnosti so na področju turizma. V Mozirju se nahaja Mozirski gaj, park cvetja, ki se
razprostira na 7 ha površine na desnem bregu Savinje. Park vsebuje številne zelenice,
cvetlične grede in veliko okrasnih grmovnic. Krasijo ga tudi številni etnografski objekti z
opremo iz podeželskega življenja (Občina Mozirje, 2008).
Ocenjena temperatura geotermalne vode bi omogočala rabo za namene gojenja okrasnih
rastlin (tudi tistih, ki potrebujejo višjo optimalno temperaturo) v rastlinjakih in bi lahko tako
park razširil svojo ponudbo. Izven njega bi bilo možno gojenje zelenjave v rastlinjakih.
Ker je v občini Mozirje precej razvita tudi obrt in industrija, bi verjetno geotermalno vodo
lahko uporabljali tudi določeni obrtniki in podjetja, ki potrebujejo toplo vodo pri proizvodnih
procesih.

5.3.5. RADMIRJE – LJUBNO – LUČE

Ocenjena globina do potencialnega vodonosnika na tem območju je 1000 - 2000 m,
ocenjena temperatura vode pa je 22 - 46 °C. Geotermalna indikacija je subtermalni izvir pri
Okonini (Geotermalni viri severne..., 2007).
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Slika 32: Območje Radmirje – Ljubno - Luče

Vir: Geopedia-Beta, 2008
Občina Luče je imela leta 2002 1609 prebivalcev, občina Ljubno (kamor spada tudi
Radmirje) pa 2701 (Statistični urad RS, 2008). Na območju občine Luče sedaj živi 1612
prebivalcev. Okoliške zaselke Konjski vrh, Krnico, Podvežo, Podvolovljek, Raduho in Strmec
večji del sestavljajo samotne kmetije na strmih pobočjih. Kmetijstvo je pomemben dejavnik in
soustvarjalec okolja. Večina kmetij v Lučah kmetuje sonaravno. Ljudje na tem območju že
stoletja živijo in delajo z naravo (Občina Luče, 2008).
Planinstvo, gorsko vodništvo, ob tem pa tudi turizem na kmetijah ima tod že dolgoletno
tradicijo. Dobro ohranjeni so viri in navade, ki izhajajo iz gozdarske tradicije. Najbolj
obiskana med turističnimi zanimivostmi je Snežna jama v Raduhi, ki predstavlja biser
visokogorskega krasa. Luče so se vrsto let ponašale z nazivom najlepše urejenega turističnega
kraja, kar pa je bila samo krona dobremu sodelovanju med turističnimi ponudniki in drugimi
domačini pri organizaciji prireditev (Lučki dan) in urejanju okolice. Obnovljene kašče, mlini,
žage in druge etnološke zanimivosti se s pomočjo zavednih domačinov vztrajno upirajo času.
Tradicionalne kulinarične posebnosti Luč in ostalih delov Zgornje Savinjske doline se še
pogosto znajdejo na mizah domačij, kmetij in gostinskih obratov. Veliko je idej in načrtov za
ponovno oživitev turizma v Lučah. Dobri obeti so v aktivnem preživljanju prostega časa ob
športno rekreacijskih aktivnostih. Lepo tržno nišo predstavlja tudi ribolov (Občina Luče,
2008).
Občina Ljubno leži na začetku ozke soteske, po kateri teče reka Savinja. Tudi ta občina ima
precejšnje možnosti za razvoj turističnih in rekreacijskih aktivnosti. Zaradi svoje lege je tu
izhodišče za številne planinske poti. V občini se nahaja tudi ribiška družina (Občina Ljubno,
2008).
Ker ima ocenjena temperatura geotermalnega vodonosnika precej velik razpon (22 - 46
°C), so predlogi rabe geotermalne vode okvirni. Najbolj primerna bi bila raba v turistične
namene. Glede na to, da se občini ponašata predvsem s sonaravnimi oblikami turizma
(naravne znamenitosti in aktivnosti, turizem na kmetijah), bi v bližini Luč ali Ljubnega lahko
zgradili manjše plavalne kapacitete. Bazen in pripadajoča infrastruktura (restavracija, bar,
rekreacijski center,...), kjer bi lahko koristili geotermalno vodo za ogrevanje, bi lahko ponudil
dodatne usluge in dodatno popestril turistično ponudbo območja.
Potencialno tržno nišo v občini predstavlja tudi ribolov. Ribolov bi bilo mogoče razširiti v
povezavi z ribogojnicami, kjer bi za ogrevanje vode koristili geotermalno vodo. Tako bi bil
turistom na voljo rečni ribolov in hkrati nakup gojenih rib različnih vrst.
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5.3.6. SAVINJSKA DOLINA

Potencialno območje geotermalnega vodonosnika, ki ga avtorji monografije Geotermalni
viri severne in severovzhodne Slovenije (2007) imenujejo Savinjska dolina, ne zajema celotne
Savinjske doline, ampak večinoma zajema spodnji del Savinjske doline in Celje. Območje je
eno največjih potencialnih geotermalnih območij v Sloveniji. Ocenjena globina do
potencialnega vodonosnika na tem območju je 1000 - 2000 m, ocenjena temperatura vode pa
je 40 - 80 °C. Geotermalna indikacija je subtermalni izvir pri Podlogu v Savinjski dolini
(Geotermalni viri severne..., 2007).

Slika 33: Območje Savinjske doline

Vir: Geopedia-Beta, 2008

Poselitev Spodnje Savinjske doline je razen v glavnem gravitacijskem kraju Celju nizka in
v manjših tipično ruralnih naseljih ne presega 100 preb./km (Regionalni razvojni program...,
2006). Gre za koncentriran razpršen poselitveni vzorec. V dolini je veliko gručastih ali
obcestnih vasi, kjer je kmetijstvo (poljedeljstvo in hmeljarstvo) še vedno pomembna
dejavnost. Iz popisa iz leta 2002 je razvidno, da je delež kmetijstva v Savinjski regiji
(podatek za celotno regijo) s 5,0 % večji od povprečja Slovenije (4,1 %), kar kaže, da je
kmetijstvo pomembna dejavnost v regiji (Regionalni razvojni program..., 2006). Večji kraji so
Celje, Žalec, Šempeter v Savinjski dolini, Polzela, Prebold, Braslovče, Tabor,...število
prebivalcev pa se v večini občin zmanjšuje (Regionalni razvojni program..., 2006).
Območje nudi precej rekreacijskih in izletniških možnosti, saj ima regija zelo veliko
naravnih in kulturno-zgodovinskih znamenitosti (jama Pekel, rimska nekropola, muzej
motociklov v Vranskem,...). V okolici se nahaja precej zdravilišč (Zreče, Rogaška Slatina,
Laško, Dobrna, Topolšica, Podčetrtek), kjer že uporabljajo geotermalno vodo. Ker je ocenjena
temperatura potencialnega geotermalnega vodonosnika v Savinjski dolini precej visoka, bi
bila možna razširitev rabe za namene balneologije in plavalnih bazenov tudi v dolini npr. v
Celju. Hkrati bi bilo možno sočasno ogrevanje prostorov v naseljih. Relativno visoka
ocenjena temperatura omogoča kaskadno rabo vode, kamor bi lahko kot vmesni člen vključili
tudi rabo v industrijske namene. V Spodnji Savinjski dolini sta industrija in obrt precej
zastopani (zaposlenih v industriji je 46,5 %, v Sloveniji pa 38,5 %), saj ima regija dolgoletno
industrijsko tradicijo. Raba geotermalne vode bi bila zato možna v proizvodnih in drugih
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industrijskih procesih. Kot končni člen v kaskadni rabi bi lahko uporabljeno vodo uporabili
tudi za taljenje snega.
V Spodnji Savinjski dolini bi ob zadostnem pretoku lahko torej zelo učinkovito in celovito
izrabili razpoložljiv geotermalni potencial. Možna je kaskadna uporaba in izkoriščanje
celotnega temperaturnega razpona, zelo pa bi bila priporočena tudi investicija v reinjektivni
sistem. Spodnja Savinjska dolina ima torej precej velike možnosti za prihodnji sonaravni
razvoj na področju energetike (ogrevanja), industrije ter turizma (plavanje, balneologija).

5.3.7. ŠALEŠKA DOLINA

Ocenjena globina do potencialnega vodonosnika na tem območju je 2000 - 3000 m,
ocenjena temperatura vode pa je 60 - 80 °C. Geotermalna indikacija je termalni izvir v
Topolšici in vrtina v Lajšah (Geotermalni viri severne..., 2007).
Slika 34: Območje Šaleške doline

Vir: Geopedia-Beta, 2008
Poselitev v Šaleški dolini je precej gosta, največ prebivalcev živi v mestu Velenju. Večji
kraj je poleg Velenja še Šoštanj (2793 preb. leta 2002) (Statistični urad RS, 2008). Območje
spada v Savinjsko dolino in je v primerjavi s Spodnjo Savinjsko dolino veliko bolj
industrijsko usmerjen. V Šaleški dolini se nahajata termoelektrarna Šoštanj in velenjski rudnik
lignita, ki zelo negativno vplivata na okolje. Največji negativni vplivi se kažejo pri kvaliteti
zraka in jezerske vode, ki je pred nekaj leti dosegla alkalno stanje. Stanje se zadnja leta
izboljšuje. V turistični dejavnosti prevladujejo predvsem kulturno-zgodovinske znamenitosti
in terme v Topolšici. Zdravilišče v Topolšici trenutno geotermalno vodo uporablja le za
plavanje in balneologijo (The Current Status of Geothermal Energy... 2005).
Ocenjena temperatura geotermalnega vodonosnika je visoka in omogoča raznoliko rabo, od
ogrevanja prostorov, plavanja in balneologije, uporabo vode v industrijskih procesih,
rastlinjakih,... Glede na značilnosti in razvojne možnosti območja bi bila najbolj primerna
razširitev turističnih zmogljivosti v Topolšici in sočasna uvedba ogrevanja prostorov z
geotermalno vodo. To bi lahko po uporabi uporabljali kot sanitarno vodo ali za taljenje snega.
Pomembno je, da se izkoristi celotni oziroma čim večji temperaturni razpon. Vodo bi lahko
po uporabi črpali nazaj v vodonosnik in preprečili prekomerno izčrpavanje. Poleg turističnih
možnosti je velik potencial za rabo geotermalne vode v industriji in obrti. Temperatura vode
je precej visoka, zato je možen kaskadni način rabe.
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5.3.8. SLOVENJGRAŠKA KOTLINA

Ocenjena globina do potencialnega vodonosnika na tem območju je 1000 - 2000 m,
ocenjena temperatura vode pa je 33 - 55 °C. Geotermalna indikacija je vrtina MD-1/05 na
Mislinjski Dobravi (Geotermalni viri severne..., 2007).
Slika 35: Območje Slovenjgraške kotline

Vir: Geopedia-Beta, 2008
Občina Slovenj Gradec, ki obsega večje območje kot Slovenjgraška kotlina (še hribovje na
Z in V od kotline) le imela ob popisu 2002 16779 prebivalcev, od tega jih je na mesto Slovenj
Gradec odpadlo 7712. Naselji z več kot 1000 prebivalci sta še Pameče (1278 preb.) in
Šmartno pri Slovenj Gradcu (1257 preb.) (Statistični urad RS, 2008). Kotlina je precej gosto
poseljena (mestna občina SG po gostoti prebivalstva spada v razred med 80-140 preb./km²), a
se število prebivalcev zmanjšuje (Regionalni razvojni program, 2006).
V občini imata pomembno vlogo industrija in obrt. Občina Slovenj Gradec ima kar 30,7 %
vseh družb v Koroški razvojni regiji in zaposluje 35,3 % vseh delavno aktivnih v regiji.
Kmetijstvo na območju je usmerjeno pretežno v govedorejo. Delež njivskih površin se je v
zadnjih letih zmanjšal na minimum, na teh površinah pa ponavadi gojijo koruzo in krompir.
Nekaj je tudi nasadov hmelja (npr. Podgorje pri Slovenj Gradcu) (Regionalni razvojni
program, 2006).
Turizem je večinoma usmerjen v izletništvo, rekreacijo in pohodništvo. Prenočitvenih
zmogljivosti je malo. V občini se zavzemajo za povečan turistični razvoj v prihodnjih letih
(Regionalni razvojni program, 2006).
Za območje Slovenjgraške kotline bi glede na ocenjeno temperaturo geotemalne vode
predlagala predvsem rabo za namene industrije in obrti ter na drugi strani v rastlinjakih.
Rastlinjakih bi popestrili ponudbo in predstavljali novo razvojno možnost za območje.
Gradnja velikih turističnih kompleksov v tem območju ne bi bila primerna, saj je območje
zelo industrijsko usmerjeno. Najboljša bi bila torej raba geotermalne vode v industriji in obrti
ter uvedba nove dejavnosti – gojenje zelenjave in okrasnih rastlin v geotermalnih rastlinjakih.
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5.3.9. OPLOTNICA – TEPANJE – SLOVENSKE KONJICE

Ocenjena globina do potencialnega vodonosnika na tem območju je 1000 - 2000 m,
ocenjena temperatura vode pa je 30 - 58 °C. Geotermalna indikacija je subtermalni izvir v
Zgornjih Zrečah in vrtine v Zrečah. (Geotermalni viri severne..., 2007).
Slika 36: Območje Oplotnica – Tepanje – Slovenske Konjice

Vir: Geopedia-Beta, 2008
V Slovenskih Konjicah je leta 2002 živelo 4800 prebivalcev, v Tepanju 508 in v Oplotnici
1333 (Statistični urad RS, 2008). Na območju občine Slovenske Konjice so večinoma
zastopane manjše vasi, večje naselje so le Slovenske Konjice. Ostala naselja imajo večinoma
podeželski značaj. Pomembnejše lokalno središče je tudi vas Tepanje, ki spada v to občino.
Število prebivalcev se v občini stalno povečuje. Delež kmetijskih dejavnosti se zmanjšuje, a
še vedno dosega 8%, kar je nad slovenskim povprečjem. Večina kmetovalcev je usmerjenih v
tržno živinorejo, predvsem mesno in mlečno govedorejo, saj so v bližini večji odjemalci
(živilsko predelovalna industrija) - za meso Celjske mesnine, za mleko Mlekarna Arja vas.
Vinogradništvo se pojavlja bolj kot stranska dejavnost. Na območju občine je dobro razvito
tudi vrtnarstvo (vrtnarski center Polegek), saj mesto Slovenske Konjice veljajo tudi za mesto
cvetja. S pridelavo zdravilnih zelišč in njihovo predelavo se ukvarjajo na dvorcu Trebnik v
Slovenskih Konjicah, kjer je urejen 2 ha velik zeliščni vrt. Zeliščni vrt je urejen tudi v Žički
kartuziji (zeliščarstvo Iršič). V občini se zavzemajo za uveljavljanje trajnostnega razvoja. V
okviru občine že poteka projekt Agenda 2020, katerega cilj je poiskati in opredeliti ključne
razvojne usmeritve občine. Širši namen projekta je usmerjanje občine na pot trajnostnega
razvoja (Občina Slovenske konjice, 2008).
Na območju občine Oplotnica, ki jo sestavlja skupina 21 zaselkov, je najbolj razvito
poljedeljstvo in vinogradništvo, živinoreja in gozdarstvo pa sta bolj izrazita na obronkih
Lačne Gore, Fošta, Gorice in Okoške Gore, ki se počasi vzpenjajo proti Pohorju. Občina
ponuja celo možnosti za izletništvo, z vidika možnosti rabe geotermalne energije pa je najbolj
zanimiva sadjarsko-vinogradniška kmetija Brglez (po domače »Šparovec«). Kmetija se
razprostira na 64 ha površine in obsega gozdove, sadovnjake, vinograde in dva ribnika. Na
kmetiji ponujajo tudi možnost športnega ribolova, saj v ribnikih gojijo kar nekaj vrst rib
(krapi, lini, amurji) (Občina Oplotnica, 2008). V občini deluje Turistično društvo oplotnica, ki
je bilo ustanovljeno leta 1996 z namenom pospeševati turizem in ohranjati naravno ter
kulturno dediščino kraja. Društvo promovira naravne in kulturne znamenitosti kraja.
Potencialno geotermalno območje se nahaja v ravninskem delu in v dolini Dravinje, kjer so
tudi največje intenzivno obdelane kmetijske površine. Geotermalno vodo že izrabljajo v
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zdravilišču v Zrečah. Glede na omenjene značilnosti območja bi lahko geotermalno vodo
najbolj učinkovito uporabljali za gojenje cvetja in zelišč v rastlinjakih v Slovenskih Konjicah
in za ribogojništvo na kmetiji Brglez. Raba geotermalne vode v ribogojništvu bi to dejavnost
naredila bolj trajnostno in energetsko učinkovito. Koristi bi bile obojestranske – na eni strani
večja raznolikost ponudbe in na drugi strani uveljavljanje bolj trajnostnega načina razvoja.

5.3.10. HALOZE
Ocenjena globina do potencialnega vodonosnika na tem območju je 1500 - 3000 m,
ocenjena temperatura vode pa je 48 - 115 °C. Geotermalna indikacija je subtermalni izvir
Zbelovo pod Bočem (Geotermalni viri severne..., 2007).
Slika 37: Haloze

Vir: Geopedia-Beta, 2008
Haloze so eno največjih potencialnih geotermalnih območij v Sloveniji. Ocenjen
temperaturni interval geotermalne vode je sicer zelo velik (48 - 115 °C), ampak dosega zelo
visoke vrednosti. Geotermalno vodo, ki ima temperaturo 115 °C, bi lahko izkoriščali v
zelo različne namene in na kaskaden način. Raba geotermalne energije bi za to območje, ki
spada med med slabše razvita območja v Sloveniji, pomenila nov in velik razvojni
potencial.
Relief je gričevnat in valovit (gre za močno razgibane nizke terciarne gorice panonske
Slovenije) ter skupaj z regionalnimi klimatskimi značilnostmi zelo primeren za
vinogradništvo, ki je ena najpomembnejših dejavnosti tega območja (Ptuj, 2008). Turistična
ponudba tega območja temelji na vinogradništvu in vinskih kleteh, vinskih poteh,
turističnih kmetijah, kulinariki,... Območje je že od nekdaj izrazito agrarno, po 2. svet.
vojni pa je za Haloze značilno izseljevanje prebivalstva. Vzhodni del Haloz se imenuje tudi
»vinorodne Haloze«, saj vinogradi zavzemajo kar 10 % površine. Zahodni del Haloz se
imenuje tudi »gozdne Haloze«, saj gozd pokriva več kot polovico površine. Za vzhodni del
je značilna slemenska razložena poselitev, ki je sledila širjenju vinogradov. V gozdnatih
Halozah se je razvilo precej zaselkov in samotnih kmetij (Ptuj, 2008).
Zaradi redke in razpršene poselitve raba geotermalne vode za ogrevanje ni smiselna,
čeprav je temperatura primerna. V okviru turistične in vinogradniške usmeritve območja je
težko podati konkretne predloge za rabo geotermalne vode. Predlogi so zelo teoretični in bi
za uresničitev potrebovali dodaten predhoden razvoj območja. Potrebnih bi bilo več
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človeških virov, večja koncentracija in raznolikost dejavnosti, precej kapitala in interes
celotne skupnosti občin v Halozah. Na drugi strani je temperatura vode zelo visoka in
primerna za veliko načinov rabe. Potreben bi bil celosten pristop pri razvoju območja.
Uvesti bi bilo potrebno nove dejavnosti, ki bi bile lokacijsko primerne za območje Haloz,
npr. manjše geotermalno zdravilišče, šolsko-izobraževalni center o geotermalni energiji in
drugih obnovljivih virih energije. Šolsko-izobraževalni center bi se lahko ogreval z
geotermalno vodo, le-ta bi se lahko kasneje uporabljala še v bazenu, v rastlinjaku,
ribniku,... Tak sistem rabe bi učinkovito praktično predstavil kaskadno rabo. Tak center bi
bil primeren za vse starostne skupine in bi se lepo povezal z ostalo ponudbo Haloz.

5.3.11. ROGAŠKA SLATINA – ROGATEC
Ocenjena globina do potencialnega vodonosnika na tem območju je 1500 - 2000 m,
ocenjena temperatura vode pa je 54 - 75 °C. Geotermalne indikacije še niso identificirane
(Geotermalni viri severne..., 2007).
Slika 38: Območje Rogaška Slatina - Rogatec

Vir: Geopedia-Beta, 2008
Občina Rogaška Slatina je imela ob popisku 2002 10544 prebivalcev, samo mesto
Rogaška Slatina pa 4801 prebivalcev. Občina Rogatec je imela 3191, naselje Rogatec pa 1570
prebivalcev (Statistični urad RS, 2008).
Čeprav območje potencialnega geotermalnega vodonosnika obsega le manjši del občine
med Rogaško Slatino in Rogatcem, je vseeno potrebno navesti nekatere temeljne značilnosti
občine. Območje občine po geografski legi uvrščamo v vzhodni del Zgornjega Sotelskega.
Pokrajino tako sestavljajo podolja, vinorodno gričevnato boško prigorje in dolinski svet mejne
reke Sotle. Podolje je zatrpano s terciarnimi usedlinami, na severu zaprto z Bočem, na
jugozahodu pa z Rudnico, ki spadata med apniško-dolomitni vzpetini. Občina Rogaška
Slatina je obmejna, turistična, srednje velika slovenska občina. Najpomembnejši gospodarski
panogi sta turizem in steklarstvo. Rogaška Slatina je znana po istoimenskih termah, ki so
priljubljena predvsem zaradi zdravstvenih storitev. Zdravilišče v Rogaški Slatini ima
večstoletno tradicijo. Začetki glažutarstva segajo v 19. stoletje, leta 1927 pa je bila
ustanovljena steklarna “Rogaška”. Raba geotermalne vode za namene plavanja in balneologije
(torej gradnja novih kapacitet) na lokaciji potencialnega vodonosnika ne bi bila smotrna, saj
se v bližini že nahajajo terme Rogaška Slatina.
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V zadnjih desetletjih sta pomembnejši gospodarski panogi tudi gradbeništvo in proizvodnja
kozmetike. Nove možnosti zaposlovanja se kažejo z razvojem malega gospodarstva, ki ga
občina že od vsega začetka svojega delovanja vztrajno spodbuja. Tu se tudi pojavljajo nove
možnosti za izkoriščanje geotermalne energije (Občina Rogaška Slatina, 2008).
Kmečko prebivalstvo predstavlja 10 % prebivalstva občine. Večjih kmetij ni in prevladujejo
male kmetije. Skupaj z neokrnjeno naravo predstavljajo izziv za razvoj kmečkega turizma, ki
mora postati v prihodnje pomemben subjekt turistične ponudbe. Dodatne neizkoriščene
možnosti so v pridelavi vina. Za vinograde je na tem območju značilna velika razdrobljenost.
Kmetije na področju občine Rogaška Slatina so zelo majhne in razdrobljene, kar je lahko
velika ovira za nadaljnji razvoj kmetijstva. Povprečna velikost kmetij v Rogaški Slatini je 4
ha, kar je nekoliko pod slovenskim povprečjem, ki znaša 4,8 ha. Slabše naravne razmere
(precejšen delež hribovitih in strmih pobočij) na nekaterih predelih ovirajo intenzivnost in
razvoj kmetijstva. Zato je na območju občine razširjena mešana živinoreja, ki močno
prevladuje nad poljedelstvom. V zadnjem času se razvijajo tudi nekatere alternativne
dejavnosti v kmetijstvu. (Občina Rogaška Slatina, 2008).
Najboljše možnosti za rabo geotermalne energije v kmetijstvu so v uvedbi dopolnilnih
dejavnosti, na primer gojenje zelenjave in okrasnih rastlin v rastlinjakih.
Lokalne skupnosti naj bi v skladu z novim energetskim zakonom, ki je bil sprejet
septembra 1999, izdelale občinske energetske zasnove in v njih zajele celovite energetske in
okoljske strategije. Rogaška Slatina je že sprejela občinsko energetsko zasnovo, ki jo je
občinski svet sprejel oktobra leta 2002 (Občina Rogaška Slatina, 2008). Kot prioritetni cilj
prve stopnje za leto 2003 je bilo navedeno tudi uvajanje sistemov za izkoriščanje obnovljivih
virov energije – toplotne črpalke, solarni sistemi, pasivna solarna arhitektura, fotovoltaika,
biomasa, bioplin. Ker je v občini je največji porabnik energije ogrevanje stavb s približno 72
%, sledi priprava sanitarne tople vode s 14 %, bi bilo v prihodnje najbolj smotrno izkoriščanje
razpoložljivega geotermalnega potenciala za ogrevanje prostorov (Energetska zasnova občine
Rogaška Slatina, 2002).
Občina Rogatec se nahaja vzhodno od občine Rogaška Slatina in ima poobne reliefne in
druge naravne značilnosti. Turistična ponudba temelji na izletih, rekreaciji, kulinarični
ponudbi in ogledu naravnih in kulturnih znamenitosti. V občini so usmerjeni v podobne
kmetijske panoge (Občina Rogatec, 2008).
Na območju potencialnega geotermalnega vodonosnika bi geotermalno vodo torej lahko
uporabljali za ogrevanje prostorov (naselji Rogaška Slatina in Rogatec), za gojenje zelenjave
in okrasnih rastlin v rastlinjakih (ruralna okolica mest) in pri novih malih podjetjih.

5.3.12. JUGOZAHODNI DEL DRAVSKEGA POLJA

Ocenjena globina do potencialnega vodonosnika na tem območju je 600 - 2500 m, ocenjena
temperatura vode pa je 23 - 85 °C. Geotermalne indikacije še niso identificirane
(Geotermalni viri severne..., 2007). Temperatura geotermalne vode je potencialno zelo visoka
in na relativno nizki globini, zato izkoriščanje geotermalne energije na tem območju vsekakor
prestavlja pomemben razvojni potencial. Območje potencianega vodonosnika obsega ozemlje
občin Kidričevo, Rače-Fram in Majšperk.
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Slika 39: Območje jugozahodnega Dravskega polja

Vir: Geopedia-Beta, 2008
Svet ob Dravi je morfološko razgiban. Sestavljajo ga bolj ali manj obsežna aluvialna
naplavina, več pleistocenskih teras, kjer je v pretežno sklenjeni verigi večina naselij ter
obsežna prodna ravnica Dravskega in Ptujskega polja (Razvojni program podeželja..., 2008).
Območje je intenzivno kmetijsko obdelano. Za Dravsko dolino je na eni strani značilna gosta
poseljenost in visoka stopnja urbanizacije ter ugodni pogoji za kmetijsko rabo, kar omogoča
specializacijo in uvajanje novosti, na drugi strani pa strukturni problemi na področju
kmetijstva, velika ekološka obremenjenost okolja ter neusklajen razvoj gospodarskih
dejavnosti na podeželju. Uvajanje novih dejavnosti, ki bi izkoriščale razpoložljivo
geotermalno energijo, bi tako pomenil veliko razvojno možnost za to območje (Razvojni
program podeželja..., 2008). Tudi na tem območju novo razvojno možnost predstavljajo
rastlinjaki. Če bi jih ogrevali z geotermalno vodo, bi bili ekološko manj sporni in bi zaradi
precej velike onesnaženosti podtalnice zaradi intenzivnega kmetijstva predstavljali bolj čisto
in trajnostno alternativno ter možnost razvoja podeželja.
Naselja v JZ Dravski dolini, ki so bližje Ptuju, so večinoma pod vplivom suburbanizacije,
ostala naselja pa se soočajo z izseljevanjem. V okoliških naseljih Ptuja se število prebivalcev
povečuje. Prebivalci se priseljujejo iz Ptuja in iz ostalih krajev Spodnjega Podravja, kar
povzroča vrsto razvojnih problemov (gosta poseljenost, ekološka obremenjenost naselij,
nepopolna infrastruktura,…) (Razvojni program podeželja..., 2008). Na območju JZ Dravske
doline bi bilo mogoče izkoriščati geotermalno vodo za ogrevanje prostorov v sklenjenih
naseljih. Najbolj primerno bi bilo zgraditi sistem daljinskega ogrevanja v suburbaniziranih na
novo zgrajenih stanovanjskih soseskah v okolici Ptuja, ki bi ga lahko razširili še za taljenje
snega. Izkoriščanje bi moralo temeljiti na kaskadnem načinu rabe in reinjektiranju nazaj v
vodonosnik.
Na območju bi lahko zgradili manjše plavalne kapacitete, ki bi še dodatno popestrile
ponudbo območja. Večjih kompleksov tu ni priporočljivo graditi, saj je okolje že precej
obremenjeno, poleg tega pa se terme že nahajajo v Ptuju. Potrebno je iskati manjše in
trajnostne razvojne možnosti, ki bi bile bolj usmerjene v razvoj podeželja in ne toliko na
območje mest.
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5.3.13. SREDIŠČE OB DRAVI

Ocenjena globina do potencialnega vodonosnika na tem območju je 1500 - 2000 m,
ocenjena temperatura vode pa je 23 - 85 °C. Geotermalne indikacije še niso identificirane
(Geotermalni viri severne..., 2007).
Slika 40: Središče ob Dravi

Vir: Geopedia-Beta, 2008
Občina Središče ob Dravi je vpeta med gričevnate Slovenske Gorice na severu in reko
Dravo na jugu. V občini živi 2307. Občina se je odcepila od občine Ormož in je del Prlekije
(Občina Središče ob Dravi, 2008). Naselja Središče ob Dravi, Obrež in druga se nahajajo na
središčni aluvialni ravnici Drave, ki se proti severu in jugu dviguje v gričevnat svet. Velik
pomen v pokrajini ima vinogradništvo.
Območje je obmejno, periferno in zato slabše razvito. Potrebni bi bili dodatni potenciali, ki
se odlično ponujajo v izrabi geotermalne vode. Potencialni vodonosnik se nahaja v bližini
visokotemperaturnega vodonosnika Termal 2, ki v južnem delu poteka med mesti Ptuj,
Ormož, Ljutomer in Lendava in je potencialno primeren za proizvodnjo električne energije,
saj temperatura dosega več kot 150 °C (Geotermalna energija..., 1999). Voda v potencialnem
vodonosniku ima sicer zelo velik razpon temperature (23 - 85 °C), najvišje vrednosti pa so
zelo visoke. Temperatura vode nad 80 °C bi omogočalo skoraj vse načine rabe, razen
proizvodnjo električne energije.
Glede na slabšo razvitost občine bi kakršnakoli raba geotermalne energije pripomogla k
večjemu razvoju občine. Visoke temperature vode omogočajo geotermalno ogrevanje
prostorov, rabo vode za taljenje snega, v rastlinjakih in ribogojništvu,... Največji potencial bi
za območje predstavljala gradnja term in pripadajočih turističnih kapacitet. Območje bi se
tako turistično zelo razvilo, gradnja infrastrukture pa zaradi rabe obnovljivega vira energije
nesporna. Na celotnem območju bi lahko izkoriščali geotermalno vodo na mnoge načine.
Potrebna bi bila kaskadna raba, zato navajam primer.
Prva stopnja v rabi geotermalne vode bi bilo ogrevanje hotelskih prostorov, uporabljena
voda bi se lahko uporabljala za ogrevanje plavalne vode, nato pa še v rastlinjakih, ribogojnici
ali pri taljenju snega. Energetska raba bi bila torej lahko zelo učinkovita. Občina bi imela
dolgoročne koristi kljub visoki začetni investiciji. Ker je občina majhna, bi bil finančni
zalogaj zanjo občutno prevelik, zato bi bila potreba tudi državna sredstva in sredstva iz
evropskih skladov. Koristi bi bile na eni strani neposredne (čisti dobiček iz turističnih
81

Langerholc, N., 2008. Primerjava geotermalnega potenciala in rabe geotermalne energije v
Sloveniji in na Islandiji. Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
dejavnosti) in posredne (energetska varčnost in dolgoročni prihranek ter uveljavljanje
trajnostnega razvoja).

5.3.14. VITANJE

Ocenjena globina do potencialnega vodonosnika na tem območju je 1000 m, ocenjena
temperatura vode pa je 28 - 34 °C. Geotermalne indikacije še niso identificirane
(Geotermalni viri severne..., 2007).
Slika 41: Vitanje

Vir: Geopedia-Beta, 2008
Občina Vitanje je imela ob popisu leta 2002 2317 prebivalcev, naselje Vitanje pa 863
prebivalcev (Statistični urad RS, 2008). Na demografsko višinsko ogroženem območju je kar
87% celotne površine občine. Poselitev je zelo razpršena. Prebivalci živijo v sedmih vaseh.
Območje je gospodarsko slabo razvito (Občina Vitanje, 2008).
Območje na zahodu omejuje Paški Kozjak, na severu masiv Pohorja, na vzhodu se nahajajo
terme Zreče, na jugu dolina Hudinje in na jugovzhodu Konjiška gora. Hudinja teče čez
naselje.
Ocenjena temperatura geotermalne vode je precej nizka in zato ni veliko načinov za rabo.
Ker se naselje nahaja v dolini Hudinje, bi lahko geotermalno vodo uporabljali za namene
ribogojništva. Pogojno bi bila možna raba za ogrevanje plavalnih bazenov, gradnja le teh pa
bi bila zaradi zelo razpršene poselitve in bližine Zreč vprašljiva. Ker je območje gospodarsko
slabo razvito, bi bili geotermalni rastlinjaki nova možnost za razvoj.

5.3.15. ČRNA NA KOROŠKEM

Ocenjena globina do potencialnega vodonosnika na tem območju je 1500 - 1800 m,
ocenjena temperatura vode pa je 27 - 32 °C. Geotermalna indikacija je usahli izvir Mušenik
(Geotermalni viri severne..., 2007).
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Slika 42: Črna na Koroškem

Vir: Geopedia-Beta, 2008
Naselje Črna na Koroškem je imelo leta 2002 2341 prebivalcev (Statistični urad RS, 2008).
Nahaja se v Mežiški dolini v bližini treh alpskih dolin Topla, Koprivna in Bistra (Koroška,
2008). Spada v Koroško razvojno regijo, ki skoraj v celoti beleži negativni naravni prirastek.
Občina Črna na Korškem je bila leta 2004 poleg Slovenj Gradca, Prevalj in Dravograda edina
s pozitivnim naravnim prirastkom (Regionani razvojni program, 2006).
Turistična ponudba temelji predvsem na izletniški ponudbi in naravnih in kulturnozgodovinskih znamenitostih. Kmetijstvo je zaradi pomanjkanja razpoložljivih površin
zastopano tudi na pobočjih v obliki samotnih kmetij. Pomembno je predvsem gozdarstvo in
industrija.
Potencialni vodonosnik v Črni na Koroškem ima ocenjeno relativno nizko temperaturo
vode in zato ni možna raznolika in velikopotezna raba geotermalne vode. Možno je le lokalno
izkoriščanje. Razvojni potencial predstavljajo na primer geotermalni rastlinjaki in ribogojnice.
Ribogojnice bi bile še najbolj primerne, saj čez naselje teče reka Meža, v bližini pa je tudi
Bistra.
5.3.16. MEŽICA

Ocenjena globina do potencialnega vodonosnika na tem območju je 1500 - 2000 m,
ocenjena temperatura vode pa je 28 - 35 °C. Geotermalne indikacije niso identificirane
(Geotermalni viri severne..., 2007).
Slika 43: Mežica

Vir: Geopedia-Beta, 2008
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Mežica se nahaja 10 km severno od Črne na Koroškem, ki je kot lokacija potencialnega
geotermalnega vodonosnika predstavljena v prejšnjem podpoglavju. Ob popisu leta 2002 je v
Mežici živelo 3487 prebivalcev. Naravne in družbene geografske značilnosti Mežice so zelo
podobne. Tudi karakteristike geotermalnega vodonosnika in njegove temperature so zelo
podobne. Zato bi tudi za to območje bila najbolj primerna raba geotermalne vode za namene
ribogojništva in v rastlinjakih.

5.3.17. GORNJA RADGONA – HODOŠ

Ocenjena globina do potencialnega vodonosnika na tem območju je 1700 - 4500 m,
ocenjena temperatura vode pa je 75 - 160 °C. Geotermalni indikaciji sta vrtini Bad
Radkersburg v Avstriji in St-1/82 (Geotermalni viri severne..., 2007). Zaradi velikega obsega
območja sem obravnavo predlogov za rabo geotermalne energije razdelila na območje občine
Gornja Radgona in Goričkega.
Slika 44: Območje Gornja Radgona - Hodoš

Vir: Geopedia-Beta, 2008
To je območje največjega potencialnega geotermalnega vodonosnika v Sloveniji. Zaradi
velikega območja so ocenjene globine vodonosnika zelo različne in razponi temperature zelo
veliki. Voda z najvišjo temperaturo se nahaja v največjih globinah (nad 3000 m) in jo bomo
zaradi vedno novega razvoja v tehnologiji v prihodnosti lahko lažje izkoriščali.
V občini Gornja Radgona je ob popisu leta 2002 živelo 12416 prebivalcev (Statistični urad
RS, 2008). Gospodarstvo občine Gornja Radgona je po letu 1990 prizadela splošna
gospodarska kriza. Veliko gospodarskih potencialov je slonelo na Elradu, Avtoradgoni,
Kmetijstvu Črnci, Lina Apače, ipd., tako da so s propadom teh velikih sistemov izgubili delo
in zaposlitev številni ljudje iz širšega območja. Posledice gospodarske krize so večplastne,
najbolj se odražajo v veliki brezposelnosti, ki v Gornji Radgoni presega državno povprečje, pa
tudi z vse slabšimi socialnimi razmerami na razdrobljenih kmetijah v mešanih gospodinjstvih.
Prevladuje vinogradništvo na pobočjih gričevja. Kmetijska proizvodnja s predelovalno
industrijo je najpomembnejša panoga v občini. V ospredju je pridelava poljščin (pšenica,
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koruza, silažna koruza, ječmen, krompir, sladkorna pesa…), tudi živinoreja postaja v zadnjem
času vse pomembnejša kmetijska gospodarska panoga (Občina Gornja Radgona, 2008).
Najbolj turistično razvita je okolica Gornje Radgone, ki je znana po vinu. Občina ima
pogoje za razvoj turizma kot gospodarske panoge, kar izhaja iz naravnih in ustvarjalnih
danosti. Prihodnost vidijo v turizmu s celovito ponudbo, v kateri bodo prihajale do izraza
zlasti nekatere komplementarne prednosti. Gre za več smeri in oblik, pri čemer bi dajali
osrednji poudarek vinogradništvu, razvoju vinotočev, turističnih kmetij in drugih oblik
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Lepe možnosti za razvoj imata tudi lovski in ribiški
turizem (Občina Gornja Radgona, 2008)
Na območju se kljub visoki temperaturi geotermalna voda še ne izkorišča. Območje ima
torej izredno velike možnosti za izkoriščanje tega potenciala. Najbolje bi vročo vodo lahko
izkoriščali s kaskadnim načinom rabe. Najprej bi lahko z njo ogrevali prostore in jo nato
uporabljali v novozgrajenih termah, kjer bi z njo ogrevali tako hotelske prostore kot tudi
plavalne bazene. Območje je zelo primerno za izgradnjo novih term, saj je gospodarsko zelo
šibko, visoka brezposelnost pa je velik problem. Terme bi ponudile precejšnje število novih
delovnih mest, na drugi strani pa bi ogrevanje prostorov z geotermalno energijo predstvljalo
korak k trajnostnemu razvoju in učinkoviti rabi energije. Visoka temperatura vode omogoča
tudi vse ostale načine rabe.
Območje Goričkega je redko poseljeno in prevladujejo posamezne vasi na slemenih
gričevja. Območje se razdeljeno med občine Cankova, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad,
Hodoš, Kobilje, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci in Šalovci (Krajinski park
Goričko, 2008). Občina Moravske Toplice ne spada več v območje potencialnega
vodonosnika, saj že intenzivno izkoriščajo geotermalni potencial.
Na Goričkem je pomembno vinogradništvo in kmetijstvo, ki pa zaradi mokrotnosti dolin
med gričevjem ni zelo intenzivno in produktivno. Turistična ponudba se večinoma
osredotočnena na ponudbo turističnih kmetij in naravnih in kulturnih znamenitosti.
Območje razpolaga z izjemno velikim geotermalnim potencialom z visoko temperaturo
vode. Ob zadostnem pretoku in razpoložljivi tehnologiji bi na tem območju lahko pridobivali
električno energijo. Temperatura vode je zadostna za proizvodnjo elektrike, za kar je potrebna
temperatura, večja od 150 °C. Poleg tega bi lahko v sklenjenih naseljih uvedli daljinski sistem
ogrevanja. Vsekakor je pomembno, da se uveljavi kaskadni način rabe in reinjektiranje na tem
območju, saj v bližnjem geotermalnem vodonosniku pod Mursko Soboto že prihaja do
prečrpavanja.
Območje potencialnega območja Gornja Radgona-Hodoš je največje v Sloveniji in ima tudi
največji potencial za izkoriščanje.

5.3.18. KRŠKA UDORINA

Geotermalno vodo že izrabljajo v Šmarjeških Toplicah, Klevevžu, Topličniku pri
Kostanjevici ter Bušeči vasi, kjer je temperatura vode 21 - 34 °C. V Čateških Toplicah ima
termalna voda temeraturo 60 °C. V zahodnem podaljšku Krške kotline so Dolenjske Toplice s
termalno vodo temerature 36 - 38 °C (Geotermalna energija..., 1999). Med obetajoča območja
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spada okolica Novega mesta. Med dokazana ali zelo verjetna območja z možnostjo izrabe
geotermalne energije spadajo posamezna območja V od Krškega (The Current Status...,
2005). Za potencialne nove vodonosnike temperature vode niso znane, zato bom rabo
predlagala bolj okvirno.
Slika 45: Krška kotlina

Vir: Geopedia-Beta, 2008
Območje V od Krškega je eno od potencialnih geotermalnih območij. Glede na to, da se
nahaja relativno blizu Čateških Toplic, lahko sklepamo na dokaj visoko temperaturo
geotermalne vode. Od Krškega proti Brežicam se vleče Krško-brežiško polje, ki je redko
poseljeno, saj je večina območja namenjena bolj kot ne poljedelskim površinam (koruza,
pšenica, krompir, ječmen, sladkorna pesa idr.) Poleg večjih zgostitvenih jeder na Krškobrežiškem polju, podeželsko območje zajema njegov večji del, kjer so se oblikovale gručaste
in obcestne vasi (Regionalni razvojni program, 2007). Relief je ugoden za razvoj kmetijske in
turistične dejavnosti. Na gričevju krške kotline se nahajajo rodovitni vinogradi in sadovnjaki z
bogatimi nasadi jablan, hrušk, breskev, sliv in marelic. Uveljavljena blagovna znamka je
avtohtono vino Cviček (Občina Krško, 2008). Pojavljajo se sadjarske, vinogradniške in
čebelarske kmetije ter kmetije s pridelavo zelenjave in ekološke kmetije (Regionalni razvojni
program, 2007).
V kmetijstvu, lovstvu, gozdarstvu in ribištvu je zaposlenih 10,6 % aktivnega prebivalstva.
Delež kmetov je 8,7 % (SLO 3,5 %). Ob popisih vrtnarstva v letih 2000, 2003 in 2006 je
opazen trend povečevanja površin z zelenjavo in zmanjševanje števila pridelovalcev.
Nadaljnje povečevanje obsega pridelave zelenjave je pomembno za ohranjanje obstoječih, pa
tudi pridobivanje novih delovnih mest v primarni kmetijski pridelavi. Povečevanje površin z
zelenjavo je mogoče tudi zaradi zgrajene 1. faze namakalnega sistema, načrtovana pa je tudi
izgradnja 2. in 3. faze (Strategija razvoja kmetijstva, 2007). V delovno intenzivne kmetijske
panoge, kot sta sadjarstvo in zelenjadarstvo, se usmerjajo kmetije predvsem na ravninskih
območjih občin Brežice in Krško. Izrazita območja pridelave zelenjave so predvsem na
območju občine Krško in na nižinskih območjih Krško-brežiškega polja in v manjši meri na
okoliških gričih. Toplotno zahtevne rastline, kot so paradižnik, paprika, solatne kumare in
melone, se pridelujejo v pokritih prostorih. Delež le-teh iz leta v leto narašča in trenutno
predstavlja 60 % celotne pridelave (Regionalni razvojni program, 2007).
Ob dovolj visoki temperaturi bi bilo možno geotermalno ogrevanje prostorov. Glede na
trend povečevanja površin z zelenjavo pa bi bila najboljša raba geotermalne energije v
rastlinjakih. Rastlinjaki omogočajo pridelavo tudi izven vegetacijske dobe, priporočljivo pa bi
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bilo energetsko prestrukturiranje na obnovljiv vir energije. Ker delež pokritih prostorov za
gojenje zelenjave narašča, bi lahko nove kapacitete opremili z geotermalnim namesto s
konvencionalnim ogevanjem. Poleg pridelka bi se močno povečala tudi ponudba novih
delovnih mest.
Območje Novega Mesta je reliefno razgibano in zato pogoji za kmetijstvo niso povsod
enaki. Območje lahko razdelimo na več manjših obmocij, in sicer (Strategija prostorskega
razvoja..., 2006):
a) Dolenjsko gričevje, ki se razteza od Karteljevega preko Trške Gore do
Šmarjete. Območje je mestoma poraslo s slabim gozdom in zastopano z
različnimi kmetijskimi kulturami. Najprimernejše površine za kmetijsko
obdelavo (njive) so le v okolici Šmarjete in Zbur. Prisojne lege so v veliki meri
izkoriščene kot vinogradi (vinske gorice: Trška Gora, Grčevje, Vinji Vrh).
b) Območje ob reki Krki, od Straže do Družinske vasi in Dol. Kronovega je
kmetijsko najbolj razviti del občine z rodovitnimi, deloma tudi poplavnimi
površinami.
c) Podgorjanski del predstavlja reliefno zelo razgibano območje, ki je pretežno
poraščeno z gozdovi (najvec listavci, delno tudi iglavci) in košenicami ter
delno z njivskimi površinami slabše kakovosti. To je tudi območje največjega
zaraščanja kmetijskih površin na območju Mestne občine Novo mesto.
Kot je bilo že omenjeno, se v zahodnem podaljšku Krške kotline nahajajo Dolenjske
Toplice s termalno vodo temerature 36 - 38 °C. Severno od Novega mesta pa se nahajajo
Šmarješke Toplice, kjer vodo z vhodno temperaturo 32 °C uporabljajo za plavanje in
individualno ogrevanje prostorov (The Current Status of Geothermal Energy... 2005). Zaradi
bližine teh dveh term izgradnja novih ne bi bila smiselna. Glede na temperaturo vode bi jo na
območju lahko uporabljali za ribogojništvo ali v rastlinjakih.
5.3.19. SLOVENSKO PRIMORJE

Med eno najgosteje poseljenih območij v Sloveniji spada tudi Slovensko Primorje. Zaradi
zelo intenzivne usmerjenost v turizem, indrustrijo in transport (Luka Koper) je kmetijstvo je
manj pomembno.
Slika 46: Slovensko Primorje

Vir: Geopedia-Beta, 2008
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V Portorožu že izrabljajo geotermalno vodo za namene plavanja. Vhodna temperatura vode
je 23 °C. (The Current Status of Geothermal Energy... 2005). Med dokazana ali zelo verjetna
območja z možnostjo izrabe geotermalne energije spada celotno območje od Kopra do
Portoroža (The Current Status of Geothermal Energy... 2005).
Ker temperatura geotermalne vode ni visoka, je možna le razširitev rabe za namene
plavanja v hotelskih bazenih. To bi bilo možno tudi v drugih obmorskih mestih, ne le v
Portorožu.

5.3.20. LJUBLJANSKA KOTLINA

Kot je bilo že omenjeno v poglavju o geotermalnih območjih v Sloveniji, lahko v
Ljubljanski kotlini glede na geotermalni potencial ločujemo dva dela. Pojavi termalne vode
na obrobju (Bled, Pirniče, Zgornja Besnica) kažejo na temperature okrog 19 - 23 °C. Na
Ljubljanskem polju in barju so geološke razmere povsem drugačne. Tu lahko pričakujemo
vodo s temperaturo 40 - 70 °C. Na južnem in zahodnem obrobju udorine Ljubljanskega barja
so prisotni pojavi termalne vode z nizko temperaturo (15 - 22 °C) pri Vrhniki in Podpeči
(Geotermalna energija, 1999, str. 33).
Ljubljanska kotlina je eno najgosteje poseljenih območij v Sloveniji. Naselja, ki so bila
včasih ločena, se sedaj zaradi procesov suburbanizacije zraščajo, zato je delež pozidanih
površin zelo velik. Ljubljanska kotlina s Sorškim poljem je tudi ena najbolj rodovitnih
območij v Sloveniji. Kmetijstvo je intenzivno in izrazito tržno usmerjeno. Prevladuje
usmerjenost v poljedeljstvo (krompir, koruza, pšenica) in hlevsko živinorejo. Z vidika turizma
prevladuje ponudba naravnih in kulturno-zgodovinskih znamenitosti ter različne rekreacijske
možnosti.
Slika 47: Ljubljanska kotlina

Vir: Geopedia-Beta, 2008
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Z vidika temperaturnih razmer geotermalne vode so največji potenciali za izkoriščanje na
Ljubljanskem barju. Tu bi bilo možno geotermalno ogrevanje prostorov. Ogrevanje prostorov
bi lahko uveljavili ne le na individualni rabi, temveč kot sisteme daljinskega ogrevanja. Na
robu Ljubljanskega barja, ki je območje intenzivne suburbanizacije, bi bila investicija v ta
sistem teoretično smiselna. Na drugi strani pa je potrebno upoštevati ugrezanje območja,
zaradi česar je gradnja podzemne infrastrukture manj primerna, saj prihaja do poškodb in
deformacij. Območje je tudi med najbolj potresno ogroženimi območji v Sloveniji, zato je
potrebno pretehtati tudi ta negativni dejavnik. Tudi na Ljubljanskem polju je ocenjena
temperatura vode enako visoka. Tu bi bilo zaradi goste poseljenosti in bolj stabilnih tal najbolj
primerno zgraditi sisteme za daljinsko ogrevanje. V primeru nezadostne temperature vode bi
lahko geotermalno toplo vodo še dodatno ogrevali s konvencionalnimi energetskimi viri.

5.3.21. VIPAVSKA DOLINA
Od vzhoda proti zahodu jo oklepajo planote Nanos, Hrušica in izraziti Rob Trnovskega
gozda. Na jugu jo od Krasa ločijo Vipavski griči. Na zahodu se Dolina izteka v Goriško
ravan. Območje je reliefno, pedološko in klimatsko zelo pestro, kar narekuje, da so tudi
kmetijske dejavnosti in vzgoje kultur zelo različne (npr. sadje, koruza) (Vipavska dolina,
2005).
Območje je zaradi ugodnih klimatskih značilnosti in primernosti za kmetijsko obdelavo
gosto poseljeno. Poselitev je gosta v vsej dolini, najbolj pa se zgošča proti zahodu.

Slika 48: Vipavska dolina

Vir: Geopedia-Beta, 2008

Območje Vipavske doline spada med manj obetavna območja za izrabo geotermalne
energije (The current status..., 2005). Glede na razdelitev geotermalnih virov v Sloveniji naj
bi se na območju nahajali možni identificirani ekonomični viri (Rajver, D., 2002).
Za območje še ni bilo izdelanih natančnih raziskav glede temperatur, globin in možnosti
izkoriščanja, zato lahko predvidevamo, da temperature vode niso višje od 30 °C. Kljub temu
lahko predlagamo (seveda ob zadostnem pretoku vode in ekonomski upravičenosti vrtanja)
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uporabo vode za ogrevanje rastlinjakov. Ker je območje kmetijsko zelo dejavno, kmetijske
kulture pa zelo raznolike, bi rastlinjaki pripomogli k še večji usmerjenosti v kmetijstvo in
omogočili pridelavo tudi v hladni polovici leta.
Območje je tudi turistično zelo privlačno, saj je znano po pridelavi vin, prirejanju osmic in
velikem številu turističnih kmetij (Vipavska dolina, 2005). Dodatna možnost za nadaljni
razvoj turističnih kmetij so rastlinjaki, ki bi popestrili domačo ponudbo izdelkov. Možna bi
bila tudi uvedba ribogojnic.

5.3.22. BELA KRAJINA

Bela krajina spada med manj razvite slovenske pokrajine, katere značilnost je predvsem
slaba prometna dostopnosti in povezanost, pomanjkanje delovnih mest in posledično
izseljevanje in staranje domačega prebivalstva. Večina območja je podeželskega, razen
Metlike, Črnomlja in pogojno Semiča. Razvito je vinogradništvo. Turistično je območje manj
razvito, razen ob Kolpi, kjer je razvit poletni turizem.
Bela krajina spada med manj obetavna območja z vidika možnosti za izkoriščanje
geotermalne energije (The current status..., 2005). Glede na razdelitev geotermalnih virov v
Sloveniji naj bi se na območju nahajali možni identificirani ekonomični viri (Rajver, D.,
2002). Geotermalne indikacije so pri Dragatušu in Bubnjarcih. Kot pri Vipavski dolini, tudi tu
ni bilo narejenih natančnih raziskav o dostopnosti geotermalnih vodonosnikov, njihovi
velikosti in temperaturi vode. Temperatura vode verjetno ne presega 30 °C.
Izkoriščanje geotermalne vode (če je to mogoče), bi pripomoglo k razvoju območja. Možna
je postavitev rastlinjakov ter ribogojnic.

Slika 49: Bela krajina

Vir: Geopedia-Beta, 2008
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5.4.

SINTEZA
UGOTOVITEV
GEOTERMALNE ENERGIJE
OBMOČJIH V SLOVENIJI

O
NA

MOŽNOSTIH
RABE
NOVIH POTENCIALNIH

Prikazane so ugotovitve za posamezna potencialna območja v Sloveniji. Obravnavala sem
17 lokacij (Geotermalni viri severne..., 2007), za katere so znane pričakovane temperature
vode in globina vode ter 5 dodatnih potencialnih območij (Krška kotlina, Ljubljansko polje in
barje, Slovensko Primorje, Bela krajina in Vipavska dolina), za katere temperaturna vode in
globina nista znani.
Posamezno potencialno območje je vrednoteno glede na naslednje kriterije:
a) Identificirane geotermalne indikacije
Na nekaterih potencialnih območjih so že bile identificirane geotermalne indikacije (npr.
izviri tople vode) (Geotermalni viri severne..., 2007). Obstoj geotermalnih indikacij
pomeni ugodnejšo podlago za nadaljne raziskave in razmišljanje o začetku izkoriščanja
vodonosnika.
b) Kategorizacija glede na potencial
Označena so območja, ki so kategorizirana kot obetavna območja, manj obetavna območja
in območja, kjer je možnost izrabe geotermalne energije že dokazana ali zelo verjetna
(Slika 7) (The Current Status..., 2005).
a) Pričakovane temperature vode
Pričakovane temperature in globine vode so povzete po monografski publikaciji
Geotermalni viri severne in severovzohodne Slovenije iz leta 2007. Publikacija je rezultat
projekta Transthermal, ki je potekal v sodelovanju z Avstrijo in se je v Sloveniji izvajal od
junija 2005 do oktobra 2007 (Geotermalni viri severne..., 2007).
b) Kategorizacija po McKinley-u
Gre za določitev geotermalnih območij (znanih in potencialnih) v Sloveniji glede na
dosegljivost do vodonosnikov in geološko zagotovilo (jamstvo) o njihovem obstoju.
Prikazani so ekonomični viri (dokazani, verjetni, možni in neodkriti) in subekonomični viri
(identificirani in neodkriti) (Porazdelitev Slovenije glede virov..., 2002).
c) Predlagana raba
Predlagani so načini rabe geotermalne vode glede na ocenjeno temperaturo in globino
vode (če sta poznani), značilnosti poselitvenih vzorcev območja in razvitosti kmetijstva
ter turističnih dejavnosti. Navedeni so le najbolj pomembni predlogi.
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Preglednica 13: Sintezna predstavitev glavnih ugotovitev za potencialna
geotermalna območja v Sloveniji

LOKACIJA/
OBMOČJE

IDETIFICIRAE
GEOTERMALE
IDIKACIJE

KATEGORIZACIJA
GLEDE A
POTECIAL

PRIČAKOVAE
TEMPERATURE
(° C) I GLOBIA
VODE

KATEGORIZACIJA
PO MCKILEY-U

PREDLAGAA
RABA

Bled-LesceŠobec

Izviri tople vode na
Bledu

Manj obetavno
območje

22-33 °C
600-1500 m

Možni ekonomični viri

Balneologija,
plavalni bazeni,
rastlinjaki,
ribogojnice

PodnartBesnicaPodbrezje

Izviri tople vode pri
Besnici

Manj obetavno
območje

22-33 °C
1000-1500 m

Možni ekonomični viri

Rastlinjaki

Tunjice

-

Obetavno območje

40-52 °C
2000 m

Možni ekonomični viri

Kaskadna raba:
ogrevanje
prostorov, uporaba
vode v sanitarne
namene

Rečica ob
SavinjiMozirje-Suha

-

Manj obetavno
območje

19-39 °C
700-1500 m

Neodkriti ekonomični
viri

Rastlinjaki,
proizvodni procesi

RadmirjeLjubno-Luče

Subtermalni izvir pri
Okonini

-

22-46 °C
1000-1200 m

Neodkriti
subekonomični viri

Savinjska
dolina

Subtermalni izvir pri
Podlogu

Obetavno območje

40-80 °C
1000-1200 m

Verjetni ekonomični
viri + neodkriti
ekonomični viri

Šeleška dolina

Termalni izvir v
Topolšici, vrtinav
Lajšah

Dokazano ali zelo
verjetno geotermalno
območje

60-80 °C
2000-3000 m

Dokazani ekonomični
viri

Kaskadna raba:
razširitev turističnih
kapacitet +
ogrevanje
prostorov,
reinjektivni sistem

Slovenjgraška
kotlina

Vrtina na Mislinjski
Dobravi

Manj obetavno
območje

33-55 °C
1000-2000 m

Možni ekonomični viri
+ neodkriti
ekonomični viri

Industrijski procesi,
rastlinjaki,

OplotnicaTepanje-Slov.
Konjice

Subtermalni izvir v
Zgornjih Zrečah,
vrtine v Zrečah

Manj obetavno
območje

30-58 °C
1000-2000 m

Dokazani ekonomični
viri

Rastlinjaki,
ribogojnice

Haloze

Subtermalni izvir
Zbelovo pod Bočem

Obetavno območje
(zahodni del)

48-115 °C
1500-3000 m

Neodkriti ekonomični
viri

Rogaška
SlatinaRogatec

-

Dokazano ali zelo
verjetno geotermalno
območje

54-75 °C
1500-2000 m

Možni ekonomični viri

JZ del
Dravskega
polja

-

Manj obetavno
območje

23-85 °C
600-2500 m

Dokazani ekonomični
viri

Središče ob
Dravi

-

-

23-85 °C
1500-2000 m

Možni ekonomični viri

Plavalni bazeni +
ogrevanje prostorov
v potencialnem tur.
kompleksu,
ribolov
Kaskadna raba
(ogrevanje,
industrijski procesi,
plavalni bazeni,
ribogojnice )+
reinjektivni sistem

Kaskadna raba:
geot. zdravilišče,
šolsko-izobraž.
center, rastlinjaki
Dopolnilne
kmetijske
dejavnosti
(rastlinjaki),
ogrevanje
prostorov,
proizvodni procesi
v malih podjetjih
Kaskadna raba:
ogrevanje prostorov
(sistem daljinskega
ogrevanja) +
rastlinjaki+ taljenje
snega
Reinjektiranje
Kaskadna raba:
ogrevanje prostorov
(sistem daljinskega
ogrevanja) + terme
+ rastlinjaki
+ taljenje snega
Reinjektiranje
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Vitanje

-

Črna na
Koroškem

Usahli izvir Mušenik

Mežica

-

Gornja
RadgonaHodoš

Vrtina Bad
Radkersburg v
Avstriji in vrtina St1/82

Krška udorina

Obstoječe terme

Slovensko
Primorje

Izkoriščanje v
Portorožu

Ljubljanska
kotlina

-

Vipavska
dolina
Bela krajina

Manj obetavno
območje
Manj obetavno
območje

28-34 °C
1000 m
27-32 °C
1500-1800 m
28-25 °C
1500-2000 m

Manj obetavno
območje

75-160 °C
1700-4500 m

Dokazani + verjetni
ekonomični viri

Obetavno ali dokazano
območje

Različna T v
obstoječih
izkoriščanih
vodonosnikih (2160 °C)

Dokazani + verjetni +
neodkriti ekonomični
viri

Ogrevanje
prostorov,
rastlinjaki (!) +
ribogojnice

Okoli 20 °C

Verjetni ekonomični
viri

Bazeni v hotelskih
kompleksih

Lj. Barje: 40-70 °C
Lj. Polje: okoli 20
°C

Dokazani + verjetni +
neodkriti ekonomični
viri

Na Barju ogrevanje
prostorov

Obetavno območje

Dokazano ali zelo
verjetno geotermalno
območje
Dokazano ali zelo
verjetno geotermalno
območje + obetavno
geotermalno območje

-

Manj obetavno
območje

Nižje T (15-25 °C)

-

Manj obetavno
območje

Nižje T (15-25 °C)

Vir: Geotermalni viri severne..., 2007
Porazdelitev Slovenije glede virov..., 2002
The Current Status..., 2005

Možni ekonomični viri
Neodkriti ekonomični
viri
Neodkriti ekonomični
viri

Možni ekonomični viri
+ neodkriti in
identificirani
subekonomični viri
Možni + neodkriti
ekonomični viri

Rastlinjaki,
ribogojnice
Rastlinjaki,
ribogojnice
Rastlinjaki,
ribogojnice
Kaskadni način:
možni vsi načini
rabe s končnim
reinjektiranjem +
proizvodnja
električne energije

Rastlinjaki,
ribogojnice
Rastlinjaki,
ribogojnice

Avtorica: Nina Langerholc
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Slika 50: Potencialna geotermalna območja v Sloveniji in predlagane rabe
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6. ZAKLJUČEK
V diplomski nalogi sem predstavila osnovne značilnosti geotermalne energije, primerjala
geotermalni potencial Slovenije in Islandije, opisala in primerjala rabo geotermalne energije v
obeh državah ter poiskala podobnosti oziroma opredelila razlike med državama. Moj namen
je bil med drugim tudi poiskati možnosti za nadaljni razvoj izkoriščanja geotermalne energije
v Sloveniji.
Geološka zgradba Slovenije se močno razlikuje od geološke zgradbe Islandije, kjer so
kamnine vulkanskega nastanka in so zelo mlade. Na Islandiji je rezerve za proizvodnjo
elektrike iz geotermalne energije 20 TWh na leto, kar je 45-krat več kot v Sloveniji. Od tega
izračuni geotermalnega potenciala na Islandiji upoštevajo le za 32 visokotemperaturnih
sistemov, od katerih imamo v Sloveniji le enega, imenovanega Termal 2. Do 2009 naj bi
geotermalna energija na Islandiji dosegala 30 % razpoložljivega potenciala za proizvodnjo
elektrike (območja, kjer izraba ni ekonomsko upravičena ali kjer so negativni okoljski učinki
preveliki, so že izločena). Leta 1997 je bila izkoriščenost geotermalne energije v Sloveniji 5,6
%, za leto je 2010 predvidena 15,8 % izkoriščenost, prevideva se tudi proizvodnja elektrike.
Teoretični potencial za proizvodnjo električne energijev Sloveniji je 438 GWh na leto, kar je
45-krat manj kot Islandija.
Moč povprečne vrtine na Islandiji je 5 MW oz. 50 MW moč globoke vrtine (nad 4 km
globine). Skupna instalirana moč v Sloveniji (vključno s toplotnimi črpalkami) je 49 MW.
Pilotna elektrarna v Ljutomeru (projekt iz leta 1994, ki je nato propadel) naj bi imela moč 5
MW. Za leto 2010 je v strateških dokumentih definiran cilj za proizvodnjo električne energije
z močjo 20 MW, za leto 2020 pa 40 MW. Geotermalna energija predstavlja več kot 50 %
primarne energije Islanidje, v Sloveniji pa geotermalna energija, solarna in vetrna energija
skupaj v primarni energiji zavzemajo le 0,2 % delež.
Na prvem mestu na Islandiji je raba geotermalne energije za proizvodnjo elektrike. Če
proizvodnje elektrike ne upoštevamo, prevladuje raba za namene ogrevanja prostorov in za
namene plavanja (balneologijo). Zelo pogosta je tudi raba v rastlinjakih, v industriji, v
ribogojništvu in za taljenje snega. V Sloveniji je geotermalna energija največkrat uporabljena
za plavanje (balneologijo) in tudi za ogrevanje. Na Islandiji je na posameznih lokacijah
zastopanih več načinov rabe naenkrat. Ponavadi gre v tem primeru za uporabo kaskadnega
načina rabe geotermalne energije, ki pa je v Sloveniji uporabljen le v Moravcih in sicer v
Moravskih Toplicah. Vhodna temperatura geotermalne vode je na Islandiji je večinoma med
80 °C in 100 °C, ponekod pa tudi več. Na Islandiji večinoma izrabljajo visokotemperaturne
sisteme in zato je mogoča izraba visoke temperature. V Sloveniji temperatura geotermalne
vode bolj variira in sicer od 30 °C do 70 °C. Raba geotermalne energije za ogrevanje in
balneologijo je edina skupna značilnost v načinih rabe geotermalne energije med državama.
Velike razlike so pri vhodnih temperaturah in kapacitetah, številu načinov rabe, izhodna
temperatura pa je precej podobna. Instalirana kapaciteta vseh načinov rabe je veliko večja kot
v Sloveniji. Instalirana moč toplotnih črpalk je primerljiva, saj je uporaba le-teh na Islandiji
dokaj redka, ker je ogrevanje večinoma povezano sistemsko in povezuje celotna naselja.
Višina investicij na Islandiji veliko večja kot v Sloveniji, saj se na Islandiji bolj zavedajo
pomembnosti čim manjše energetske odvisnosti in rabe obnovljivih virov energije, ki je
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okolju manj škodljiva. Vse investicije na Islandiji so del javnega financiranja, medtem ko v
Sloveniji prevladuje investiranje iz zasebnega sektorja.
Predlagani načini rabe na potencialnih geotermalnih območjih v Sloveniji se nanašajo
predvsem na kaskadni način rabe in reinjektiranje. Od novih (ali zelo slabo zastopanih)
načinov rabe sta izpostavljeni akvakultura in hortikultura, ki sta na Islandiji močno
uveljavljeni. Proizvodnja električne energije je možna. Projekt v Benediktu je bil uspešen,
projekt v Ljutomeru leta 1994 pa ne. Vsekakor so potrebne bolj intenzivne nadaljne raziskave
in študije ter definiranje ambicioznih ciljev na tem področju.
Čeprav se Islandija in Slovenija razlikujeta tako po geološki zgradbi, dostopnosti
geotermalne energiije, geotermalnem potencialu itd., je bilo mogoče najti določene
podobnosti med državama. Islandija pa je pionirska država na področju izkoriščanja
geotermalne energije, ki ima za državno gospodarstvo in kakovost življenja izreden pomen.
Čeprav je geotermalni potencial držav zelo različen, nam Islandija kljub temu lahko služi kot
vzorčni model za prihodnji razvoj na področju izkoriščanja geotermalne energije.
S primerjavo načinov rabe v obeh državah sem ugotovila možne razvojne potenciale
Slovenije. Kot razvojni potencial sem opredelila predvsem razširjeno rabo geotermalne
energije za ogrevanje prostorov ter uvedbo novih načinov rabe, tj. za namene ribogojništva ter
v rastlinjakih. Zelo pomemben za Slovenijo je usmerjen razvoj v reinjektiranje in bolj
racionalen kaskadni način rabe geotermalne energije. Na obrobju Ljubljanske kotline, kjer se
nahajajo potencialna geotermalna območja (okolica Bleda, od Podnarta do Besnice), je
možna raba geotermalne energije v rastlinjakih ter v ribogojništvu. Tudi na ostalih območjih
z ocenjeno temperaturo vode do 35 ºC je možna enaka raba. Raba geotermalne vode za
namene balneologije in plavalnih bazenov bi bila mogoča v Slovenskem Primorju, na Bledu,
v Beli krajini, na območju Radmirje – Ljubno – Luče ter v Savinjski dolini. Ogrevanje
prostorov bi bilo možno v Tunjicah, na območju Radmirje – Ljubno – Luče, v Savinjski
dolini, Šaleški dolini, na Halozah, na območju od Rogaške Slatine do Rogatca, na JZ delu
Dravskega polja, na območju od Gornje Radgone do Hodoša ter na Ljubljanskem barju.
Kaskadna raba, pri kateri so vključeni prej našteti načini, je predvidena na območjih z višjo
ocenjeno temperaturo geotermalne vode, npr. v Savinjski dolini, Šaleški dolini, na Halozah,
v Tunjicah, na območju od Rogaške Slatine do Rogatca, na JZ delu Dravskega polja, pri
Središču ob Dravi ter na območju od Gornje Radgone do Hodoša. Reinjektiranje uporabljene
vode nazaj v vodonosnik bi morali uvesti na večini obstoječih geotermalnih območij, od
potencialnih območij pa prioritetno v Savinjski dolini, Šaleški dolini, na JZ delu Dravskega
polja, pri Središču ob Dravi ter na območju od Gornje Radgone do Hodoša.
Geotermalni potencial Slovenije je pomemben, a je še zelo neizkoriščen. Z večjim
interesom države in povečanimi vzpodbudami (subvencije, ugodna davčna politika,...) bi
lahko motivirali podjetja za večja vlaganja v obnovljive vire energije. Poleg večjih privatnih
investicij bi se morale povečati javne investicije ter uvesti izobraževanje potrebnega kadra.
Večje izkoriščenje geotermalne energije bi imelo pozitivne makroekonomske vplive kot je
varčevanje s fosilnimi gorivi, zanesljivejša oskrba, zmanjševanje uvozne odvisnosti,
zmanjševanje količine odpadkov, razvoj lokalnega in nacionalnega gospodarstva,
decentralizacija oskrbovalnih energetskih sistemov, nova delovna mesta, itd. (Predlog NEP
2003, MOPE).
Na začetku sem postavila delovne hipoteze, ki sem jih tudi vse potrdila.
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SUMMARY
In my thesis I pointed out the basic characteristics of geothermal energy, compared
geothermal potentials in Slovenia and Iceland, described and compared the use of geothermal
energy in both countries and defined the differences between the two. One of my goals was to
determine the possibilities for further development of geothermal energy use in Slovenia.
Geological structure of Slovenia differs profoundly from that of Iceland, which is marked
by very young volcanic rocks. Annual reserve of geothermal energy in Iceland amounts to
20TWh, which is 45 times more than in Slovenia. While Iceland decided to include merely 32
of its high temperature systems in its geothermal potential calculations, Slovenia only has one
such system, called Terminal 2. By 2009 geothermal energy in Iceland is expected to reach
30% of potential available for the production of electricity (areas where such use proved to be
economically unjustified or would cause too much environmental damage have already been
eliminated). Statistic shows that in 1997 Slovenia was utilizing 5.6% of its geothermal energy,
whereas the expected number for 2010 is 15.8%, including the possibility of electricity
production. Theoretical potential for production of electricity in Slovenia is 438GWh per
year, which is 45 times less than in Iceland.
Capacity of bores in Iceland ranges from 5MW (average-size bores) to 50MW (deep bores,
deeper than 4km). Total installed capacity in Slovenia (including heat pumps) is 49MW. Pilot
power plant in Ljutomer (failed 1994 project) was supposed to have the capacity of 5MW.
Strategic documents predict the production of electricity with the capacity of 20MW and
40MW for 2010 and 2020 respectively. While geothermal energy represents more than 50%
of Iceland's primary energy, geothermal, solar and wind energy together amount to no more
than merely 0.2% of Slovenia's primary energy.
The number one use of geothermal energy in Iceland is the production of electricity,
followed by space heating and swimming purposes (balneology). It is also commonly used in
greenhouses, industry, and fish farming as well as for snow melting. In Slovenia geothermal
energy is mainly used for swimming (balneology) and space heating. It is not uncommon for
Iceland to practice several different manners of use on individual locations. In this case the
manner applied is usually the cascade use of geothermal energy, which is also applied in
Slovenia, but only in Moravske Toplice spa in the town of Moravci. Entry temperature of
geothermal water in Iceland is mainly between 80°C and 100°C, somewhere even higher.
Predominant use of high temperature systems in Iceland enables utilization of high
temperature. Temperature range of geothermal water in Slovenia is wider and it varies from
30°C to 70°C. Use of geothermal energy for heating and balneology is the only common
characteristic in the manners of geothermal energy use in both countries. There are great
differences in entry temperatures, capacities, and numbers of application methods, whereas
exit temperatures are quite similar. While the installed capacity of all application methods in
Iceland considerably surpasses that of Slovenia, the installed capacity of heat pumps is
comparable, since the use of these is rather rare in Iceland due to a mainly system based
heating connecting entire settlements. Investments are much higher in Iceland than in
Slovenia, for Iceland is far more aware of how relevant it is to be as independent as possible
in regard to environment-friendly renewable energy resources. Unlike in Iceland, where all
investments are part of public financing, in Slovenia prevail private investments.
Proposed methods of use in potential geothermal areas in Slovenia are mainly based on
cascade use and reinjection. New (or poorly supported) methods of use include aquaculture
and horticulture, which are both strongly established in Iceland. Production of electricity is
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possible. While the Benedikt project was successful, the 1994 Ljutomer project failed.
Slovenia needs to conduct further, more intensive researches and studies to define more
ambitious goals in this field. Despite their differences in geological structure, geothermal
energy access, geothermal potential, etc., it was still possible to find certain similarities
between the two countries. Iceland is a pioneer land in the field of geothermal energy
utilization, which has a great impact on both national economy as well as the quality of life.
Disregarding a great difference in geothermal potential of the two, Iceland can set an example
for Slovenia's further development in the field of geothermal energy utilization.
By comparing the methods of use in both countries I discovered possible development
potentials in Slovenia. Development potentials mainly include widespread use of geothermal
energy for space heating as well as implementation of new methods of use, for example in
fishing farms and greenhouses. Extremely relevant for Slovenia is reinjection-centered
development as well as rationalized cascade method of geothermal energy use. In the outskirts
of Ljubljana basin, where potential geothermal areas are located (area around the city of Bled,
from Podnart to Besnica), there is a possibility to use geothermal energy for greenhouses and
fishing farms. The same method of use is possible in other areas with the estimated
temperature of 35°C. The use of geothermal water for balneology and swimming pools would
be possible in the Slovenian Coastal region, in the city of Bled, in Bela krajina, in the area
Radmirje – Ljubno – Luče, and in the Savinja Valley. Space heating would be possible in the
town of Tunjice, in the area Radmirje – Ljubno – Luče, in the Savinja Valley, Šalek Valley,
Haloze, in the area from Rogaška Slatina to Rogatec, the SW part of the Drava Field, at
Središče ob Dravi, and in the area from Gornja Radgona to Hodoš. Reinjection of used water
into aquifer should be implemented in the majority of existing geothermal areas, as well as in
the potential areas, primarily in the Savinja Valley, Šalek Valley, the SW part of the Drava
Field, at Središče ob Dravi, and in the area from Gornja Radgona to Hodoš.
Geothermal potential in Slovenia is definitely important, but is still very poorly utilized.
The government should stimulate companies to make more investments in renewable energy
resources (by offering subventions, favorable tax policy, etc.). In addition to more generous
private investments, there is a need to encourage public investments and train suitable staff.
More extensive geothermal energy utilization would have positive macro economical
influences, such as saving fossil fuels, increased supply reliability, decreased import reliance,
less waste, development of local and international economy, decentralization of supplying
energy systems, new posts, etc. (Proposal NEP 2003, MOPE).
I have confirmed all the hypotheses formulated at the beginning.

98

Langerholc, N., 2008. Primerjava geotermalnega potenciala in rabe geotermalne energije v
Sloveniji in na Islandiji. Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

7. VIRI IN LITERATURA
• Adalsteinsson, S., Agustsson, M., Gunnlaugsson, B., 2003. Sustainable use of
geothermal energy in Icelandic horticulture.V: Reykjavík, International Geothermal
Conference, 5 str.
• Björnsson, B., 2005. Low temperature geothermal energy. Origin and use in Iceland.
Conference of Hospital Technical Leaders 2005. Fjarhitun, consulting engineers.
URL: http://www2.fjarhitun.is/?i=27 (citirano 10.1.2008)
• Buser, S.; Draksler, V., 1990. Geološka karta Slovenije : 1:500.000 z razlago.
Ljubljana, Mladinska knjiga.
• Center za energetske in ekološke tehnologije (CEET). URL. http://www.fs.unilj.si/ceet/si/index_si.html (citirano 5.1.2008)
• Digitalni geološki podatki. URL. http://www.geo-zs.si/slo-text/digitalne_karte.htm
(citirano 22.4.2008)
• Dravske elektrarne Maribor. URL:
http://www.dem.si/slo/elektrarneinproizvodnja/splosnipodatki/10 (citirano 2.2.2008)
• Dravske elektrarne Maribor. URL:
http://www.dem.si/pripone/153/gradivo_zlatolicje.pdf (citirano 10.2.2008)
• Energetska zasnova občine Rogaška Slatina, 2003. URL: http://www.rogaskaslatina.si/index.php?id=98&mid=40 (citirano 21.4.2008)
• Energy in Iceland, historical perspective, present status, future outlook. 2006.
Orkustofnun, National energy authority, Reykjavik, 44 str.
• Energy statistics in Iceland. 2007. Reykjavik, Orkustofnun, National energy authority,
12 str.
• European Commission. URL: http://ec.europa.eu/energy/energy_ policy/doc/factsheets
/country/si/renewables_si_sl.pdf (citirano 15.11.2007)
• Freefoto. URL: www.freefoto.com/images/1341/07/1341_07_1 (citirano 25.11.2007)
How geothermal energy is used in Iceland. URL:
http://waterfire.fas.is/GeothermalEnergy/GeothermalEnergy.php (citirano 20.1.2008)
• Fridleifsson, G., Georgsson, L., 2007. High technology in geothermal fish farming at
Silfurstjarnan LTD, Orkustofnun - National Energy Authority. URL:
http://geoheat.oit.edu/bulletin/bull17-4/art29.htm (citirano 20.11.2007)
• Geografski atlas Slovenije : država v prostoru in času. 1998. Ljubljana, DZS, 360 str.
• Geopedia-Beta (karte). URL: http://www.geopedia.si/ (citirano 18.4.2008)
• Geotermalna energija. URL: http://www.ljudmila.org/sef/si/energetika /index.htm
(citirano 10.1.2008)
99

Langerholc, N., 2008. Primerjava geotermalnega potenciala in rabe geotermalne energije v
Sloveniji in na Islandiji. Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
• Geotermalna energija. URL: http://www2.arnes.si/~rmurko2/GEOTERMALNA.HTM
(citirano 24.4.2008)
• Geothermal Energy Association. URL: http://www.geoenergy.org/aboutGE/basics.asp (citirano 24.4.2008)
• Geothermal energy in Icleand. 1995. URL: http://geoheat.oit.edu / bulletin/bull174/art25.htm (citirano 7.12.2007)
• Geothermal research and development in Iceland. 2006. Reykjavik, National Energy
Authority and Ministries of Industry and Commerce, 40 str.
• Geotermalni viri severne in severovzohodne Slovenije. 2007. Ljubljana, Geološki
zavod Slovenije, 124 str.
• Glossary of geology. 2005. 5. ed.. Virginia, American geological institute, 269 str.
• Hanžič, A., 2007. Obnovljivi viri energije-Trajnostni razvoj našega okolja. Maribor,
Tehnična fakulteta Maribor.
URL: http://www.ljudmila.org/sef/stara/EK%20Hanzic.pdf
• Eko novice, 2004. URL: http://www.ekosklad.si/pdf/EkoNovice_24.pdf (citirano
6.9.2008)
• Izkoriščanje geotermalne energije za proizvodnjo električne energije. URL:
http://www.pasivna.com/pdfs/izkoriscanje%20geotermalne%20energije%20za%20ele
ktriko%20-%20ARHEM%20doo.pdf (citirano 15.1.2008)
• Koroška. URL:
http://www.koroska.si/index1.php?site=obcine&nid=240&kat=600&lang=1 (citirano
21.4.2008)
• Krajinski park Goričko. URL: http://www.park-goricko.org (citirano 22.4.2008)
• Kralj, P., 2008. Geotermalna energija-eden velikih slovenskih energetskih virov. Delo.
FT, 115 (1. september 2008), str. 11.
• Kralj, P., 1999. Geotermalna energija – islandske in slovenske izkušnje. Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Ljubljana, 173 str.
• Kralj, P., 2004. Geotermalna energija v Benediktu. EGES, 4, str. 95-97.
• Lapanje, A., Rajver, D., 2006. Stanje neposredne uporabe geotermalne energije v
Sloveniji, EGES, 2, str. 101-105.
• Lapajne, A., Rajver, D., 2005. The Current Status of Geothermal Energy Use and
Development in Slovenia. V: World Geothermal Congress 2005 Antalya, Turkey, 9
str.
• Lund, J., 2005. Hitaveita Reykjavikur and the Nesjavellir geothermal co-generation
plant. URL:
http://www.geothermie.de/egecgeothernet/ci_prof/europe/iceland/hitaveitareykjavikur
and_the_ne.htm (citirano 3.12.2007)
100

Langerholc, N., 2008. Primerjava geotermalnega potenciala in rabe geotermalne energije v
Sloveniji in na Islandiji. Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
• Maion, J., 2007. URL: http://www.maion.com/photography/_photos/isla0093.jpg
(citirano 22.11.2007)
• Mary, D., 2006. Geothermal energy – utilization and technology. Pisa, CNR Institute
of geosciences and earth resources, 205 str.
• Ministrstvo za gospodarstvo, Energetska bilanca RS za leto 2006. URL:
http://www.mg.gov.si/si/delovna_podrocja/energetika/ (citirano 12.11.2007)
• Ministrstvo za gospodarstvo. Nacionalni energetski program 2002.
http://www.mg.gov.si/si/delovna_podrocja/energetika/ (citirano 15.11.2007)

URL:

• Ministrstvo za gospodarstvo, Nacionalni energetski program 2003 – predlog. URL:
http://www.mg.gov.si/si/delovna_podrocja/energetika/ (citirano 18.12.2007)
• Ministrstvo za gospodarstvo. Nacionalni energetski program, 2004.
http://www.mg.gov.si/si/delovna_podrocja/energetika/ (citirano 12.11.2007)
• Nafta Lendava.
14.12.2007)

URL:

http://www.nafta-lendava.si/novica.asp?ID=21

URL:

(citirano

• Naravni zdravilni gaj Tunjice. URL:
http://www.slovenia.info/?duhovne_sprostitve=886 (citirano 14.4.2008)
• Nemac, F. 2007. Potencial in promocija kvalificiranih proizvajalcev električne
energije. URL: http://www.fs.uni-lj.si/opet/knjiznica/sem_2003-10-03/franko_nemacreferat.pdf (citirano 23.12.2007)
• Občina Bled. URL:
http://obcina.bled.si/datoteke/HTML_teksti/PROSTORSKA%20STRETEGIJA%20%20IZHODISCA.htm (citirano 6.4.2008)
• Občina Gornja Radgona. URL: http://www.gor-radgona.si/ (citirano 22.4.2008)
• Občina Krško. URL: http://www.krsko.si/predstavitev.php?page_id=13 (citirano
25.4.2008)
• Občina Ljubno. URL: http://www.ljubno.si/turizem.php?stran=tic (citirano 18.4.2008)
• Občina Luče. URL: http://www.luce.si/obcina.php?stran=predstavitev (citirano
18.4.2008)
• Občina Mozirje. URL: http://www.mozirje.info/turizem.php (citirano 14.4.2008)
• Občina Oplotnica. URL: http://www.oplotnica.si/ (citirano 20.4.2008)
• Občina Radovljica. URL: http://www.radovljica.si (citirano 6.4.2008)
• Občina Rogaška Slatina. URL: http://www.rogaskaslatina.si/index.php?id=40&mid=29 (citirano 21.4.2008)

101

Langerholc, N., 2008. Primerjava geotermalnega potenciala in rabe geotermalne energije v
Sloveniji in na Islandiji. Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
• Občina Rogatec. URL: http://www.rogatec.net/rogatec.asp?stran=5&p1=1&p2=1
(citirano 21.4.2008)
• Občina Slovenske konjice. URL: http://www.slovenskekonjice.si/ (citirano 20.4.2008)
• Občina Središče ob Dravi. URL: http://www.sredisce-ob-dravi.si/ (citirano 21.4.2008)
• Občina Vitanje. URL: http://www.vitanje.si/ (citirano 21.4.2008)
• Obnovljivi viri energije. URL:
http://www.focus.si/ove/index.php?l1=vrste&l2=geotermalna (citirano 24.4.2008)
• Oklahoma state university. URL:
http://www.hvac.okstate.edu/images/Smartbridge_snow.jpg (citirano 15.1.2008)
• Orkustofnun, National energy authority. 1991. New applications of geothermal
energy, Reykjavik, 51 str.
• Plut, D., 2004. Geografske metode proučevanja degradacija okolja. Ljubljana,
Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 188 str.
• Ptuj. URL: http://www.ptuj-tourism.si/o_ptuju/haloze.php (citirano 20.4.2008)
• Ragnarsson, A., 2000. Geothermal development in Iceland 1995-1999, World
Geothermal Congress 2000, Japonska. URL: http://www.geothermie.de/egecgeothernet/ci_prof/europe/iceland/iceland.pdf (citirano 15.1.2008)
• Rajver, D., 2007. Geotermalna energija v Sloveniji. Ljubljana. (osebni vir, december
2007)
• Rajver,. D., 2002. Porazdelitev Slovenije glede virov (resursov) geotermične energije
po dosegljivosti in geološkem zagotovilu. Ljubljana, Geološki zavod Slovenije, 6. str.
• Slovenia : Atlas of Geothermal Resources in Europe. S. Hurter & R. Haenel (Eds.).
European Commission, Research Directorate-General, Luxembourg, 92 str.
• Ravnik D., 1992. Geološke strukture: viri termalnih in mineralnih vod v Sloveniji.
• Ravnik D., 1991. Geotermične raziskave v Sloveniji. Geologija 34, str. 265-303.
• Razvojni program obcine Radovljica 2007 – 2013. URL:
http://www.radovljica.si/dokument.aspx?id=1740 (citirano 6.4.2008)
• Razvojni program podeželja za občine Hajdina, Kidričevo, Markovci in MO Ptuj.
URL: http://www.kidricevo.si/podrocje.aspx?id=33 (citirano 21.4.2008)
• Regionalni razvojni program Savinjske statistične regije 2007-2013. URL: www.rracelje.si/ (citirano 18.4.2008)
• Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2007-2013, 2006. URL:
http://www.rra-koroska.si/datoteke/RRP.pdf (citirano 19.4.2008)

102

Langerholc, N., 2008. Primerjava geotermalnega potenciala in rabe geotermalne energije v
Sloveniji in na Islandiji. Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
• Solareast.URL:www.solareast-gsr.net/Task-2/EAST-GSR%20WP2%20report%20
final%20Slovenia.pdf (citirano 15.12.2007)
• Statistični urad Republike Slovenije (popis prebivalstva 2002). URL:
http://www.stat.si/popis2002/si/rezultati/rezultati_red.asp?ter=NAS-P&c=K&st=111
(citirano 14.4.2008)
• Strategija prostorskega razvoja in prostorski red mestne občine Novo Mesto, 2006.
URL:
http://www.novomesto.si/media/depo/projekti/strategija/SP%20Za%20razvoj%20kme
tijstva.pdf (citirano 25.4.2008)
• Strategija razvoja kmetijstva in razvoja podeželja v občini Krško za obdobje 20072013, 2007. URL: http://www.krsko.si/novice.php?id=469 (citirano 25.4.2008)
• Termoelektrarna Šoštanj. URL: http://www.te-sostanj.si/ (citirano 22.12.2007)
• The Blue Lagoon URL: http://www.bluelagoon.com (citirano 2.11.2007)
• The icelandic spa, The blue lagoon. URL:
http://waterfire.fas.is/GeothermalEnergy/The Bluelagoon.php (citirano 7.11.2007)
• Vipavska dolina. URL: http://www.vipavska-dolina.si/ (citirano 6.8.2008)
• Wikipedia, prosta enciklopedija (definicija
http://sl.wikipedia.org (citirano 21.11.2007)

geotermalne

energije).

URL:

103

Langerholc, N., 2008. Primerjava geotermalnega potenciala in rabe geotermalne energije v
Sloveniji in na Islandiji. Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

8. SEZAM SLIK in PREGLEDIC
Slika 1: Metodološki model 1 .................................................................................................................. 7
Slika 2: Metodološki model 2 .................................................................................................................. 8
Slika 3: Metodološki model 3 .................................................................................................................. 9
Slika 4: Emisije CO2 pri različnih vrstah elektrarn ............................................................................... 14
Slika 5: Emisije CO2 pri proizvodnji toplote glede na energetski vir ................................................... 14
Slika 6: Šolska geološka karta Slovenije ............................................................................................... 17
Slika 7: Glavne tektonske cone in njihova geološka zgradba ter potencialna geotermalna območja v
Sloveniji ................................................................................................................................................. 22
Slika 8: McKelvey-jev diagram (Muffler in Cataldi, 1978) v popravljeni verziji ................................. 24
Slika 9: Geotermalna območja v Sloveniji opredeljena po McKelvey-jevemu diagramu ..................... 27
Slika 10: Prelomne cone in geotermalna območja na Islandiji .............................................................. 31
Slika 11: Površinsko parno polje ........................................................................................................... 32
Slika 12: Geotermalno polje .................................................................................................................. 32
Slika 13: Blatni vrelec...........................................................................................................................32
Slika 14: Vroča geotermalna voda na Islandiji.......................................................................................33
Slika 15: Opozorilna tabla na Islandiji...................................................................................................33
Slika 16: Energijski tok zemeljske skorje na območju Islandije ........................................................... 33
Slika 17: Poraba primarne energije na Islandiji od leta 1940 do 2002 .................................................. 36
Slika 18: Neposredna uporaba geotermalne toplote v Sloveniji (1994 do 2004) .................................. 39
Slika 19: Načini rabe geotermalne energije v Slovenji (2005) .............................................................. 41
Slika 20: Raba geotermalne energije na Islandiji leta 2006................................................................... 44
Slika 21: Ogrevanje prostorov glede na energetski vir od leta 1970 do 2000 ....................................... 45
Slika 22: Proizvodnja električne energije iz geotermalne energije........................................................ 48
Slika 23: Geotermalni sistem na JZ Islandije ........................................................................................ 53
Slika 24: Terme Blue Lagoon ................................................................................................................ 54
Slika 25: Geotermalna elektrarna zraven term Blue Lagoon ................................................................. 54
104

Langerholc, N., 2008. Primerjava geotermalnega potenciala in rabe geotermalne energije v
Sloveniji in na Islandiji. Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
Slika 26: Taljenje snega z geotermalno vodo ........................................................................................ 55
Slika 27: Ogrevan rastlinjak .................................................................................................................. 56
Slika 28: Območje Bled – Lesce - Šobec .............................................................................................. 68
Slika 29: Območje Podnart – Besnica - Podbrezje ................................................................................ 69
Slika 30: Tunjice .................................................................................................................................... 70
Slika 31: Območje Rečica ob Savinji – Mozirje - Suha ........................................................................ 71
Slika 32: Območje Radmirje – Ljubno - Luče ....................................................................................... 72
Slika 33: Območje Savinjske doline ...................................................................................................... 73
Slika 34: Območje Šaleške doline ......................................................................................................... 74
Slika 35: Območje Slovenjgraške kotline.............................................................................................. 75
Slika 36: Območje Oplotnica – Tepanje – Slovenske Konjice .............................................................. 76
Slika 37: Haloze..................................................................................................................................... 77
Slika 38: Območje Rogaška Slatina - Rogatec ...................................................................................... 78
Slika 39: Območje jugozahodnega Dravskega polja ............................................................................. 80
Slika 40: Središče ob Dravi ................................................................................................................... 81
Slika 41: Vitanje .................................................................................................................................... 82
Slika 42: Črna na Koroškem .................................................................................................................. 83
Slika 43: Mežica .................................................................................................................................... 83
Slika 44: Območje Gornja Radgona - Hodoš ........................................................................................ 84
Slika 45: Krška kotlina .......................................................................................................................... 86
Slika 46: Slovensko Primorje ................................................................................................................ 87
Slika 47: Ljubljanska kotlina ................................................................................................................. 88
Slika 48: Vipavska dolina ...................................................................................................................... 89
Slika 49: Bela krajina............................................................................................................................. 90
Slika 50: Potencialna geotermalna območja v Sloveniji in predlagane rabe ......................................... 94

105

Langerholc, N., 2008. Primerjava geotermalnega potenciala in rabe geotermalne energije v
Sloveniji in na Islandiji. Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

Preglednica 1: Lindalov prikaz načinov rabe geotermalne energije ...................................................... 12
Preglednica 2: Geotermalna območja v Sloveniji, opredeljena po McKelvey-jevemu diagramu ........ 25
Preglednica 3: Pregled izračunov geotermalnega potenciala v Sloveniji ............................................. 30
Preglednica 4: Poraba primarne energije na Islandiji leta 2005 ............................................................ 35
Preglednica 5: Primerjava geotermalnega potenciala na Islandiji in v Sloveniji................................... 38
Preglednica 6: Ogrevanje prostorov 2003 – omrežje »Reykjavikur Hitaveita« .................................... 46
Preglednica 7: Glavne geotermalne ....................................................................................................... 48
Preglednica 8: Načini rabe geotermalne energije glede na temperaturo vode ....................................... 50
Preglednica 9: Načini rabe geotermalne energije na pomembnih geotermalnih lokacijah .................... 58
Preglednica 10: Načini rabe geotermalne energije na pomembnih geotermalnih lokacijah ................. 59
Preglednica 11: Primerjava geotermalne rabe glede na posamezne dejavnosti ..................................... 61
Preglednica 12: Višina in vir sredstev, namenjenih za področje geotermalne energije, ........................ 62
Preglednica 13: Sintezna predstavitev glavnih ugotovitev za potencialna ............................................ 92

106

