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Projekt GeoSEE se osredotoča na proizvodnjo 

električne energije posredno iz nizko in srednje 

temperaturnih geotermalnih vodonosnikov, 

katerim s pomočjo dodatnega obnovljivega vira 

dvignemo temperaturo za energijsko rabo, ob 

hkratni rabi toplote kot primarne energije. 



  

 Projekt: GeoSEE – Innovative uses of low-temperature geothermal 
resources in South East Europe 

 Program: Cilj 3 - Jugovzhodna Evropa 
 Partnerji: 16 partnerjev→ iz Bolgarije, Madžarske, Romunije, Italije, 

Slovenije, Hrvaške, Makedonije in Srbije.  
 Trajanje projekta: december 2012 – december 2014 
 Vodilni partner na projektu: Zavod KSSENA 
 Vrednost  projekta: 2.038.625,00€  
 Delež Zavoda KSSENA: 252.500,00€ (85% financiranje) 
 Delež UM: 196.825,00 (85% financiranje) 
 Osnovni namen: raziskati možnosti uporabe kombinacije dveh 

obnovljivih virov za posredno proizvodnjo električne in toplotne 
energije.  

 

 



  

Okoljska vprašanja:  

želja po energetski neodvisnosti in 

vse večja potreba po energiji 

zahteva razvoj in uporabo čistih in 

obnovljivih virov energije 

Geotermalna energija:  

energija izhaja iz Zemlje, 

razpoložljivost  je večja od 90 %, 

nizek ogljični odtis, nizke emisije CO2 

Geotermalna energija lahko 

bistveno prispeva k diverzifikaciji 

energetskega portfelja v Evropi, kot 

tudi k razvoju lokalnih ali regionalnih 

energetskih strategij 

Manj kot 150 ° C: 

 je najpogostejši geotermalni vir 

(veliko število vrelcev na površini, 

razpršenih po celotni Zemlji, v 

Evropi so posebej pogosti v 

sredozemskem delu) 

Proizvodnja električne energije v 

Evropi: 

povečanje potenciala različnih OVE 

je bil raziskan šele pred kratkim 

Inovativni pristopi za uporabo 

potenciala geotermalnih virov za 

proizvodnjo električne energije z 

uporabo dodatnega OVE. 
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2005-2030: 11% (EU-27) 

in 60% (svet) povečanje 

rabe energije. 5% (EU-

27) in 50% (svet) 

povečanje emisij CO2 

Zmanjšati rabo energije, 

izboljšati energetsko 

učinkovitost in izrabo 

energetskih virov 

Najbolj učinkovit način za 

zmanjšanje emisij CO2 

in ublažitev podnebnih 

sprememb 

Proizvodnja električne 

energije iz 

nizkotemperaturnih 

geotermalnih virov 

Z ekonomičnostjo bomo 

izboljšali tržni položaj in 

pritegnili zasebne 

investitorje 

Novi zakoni in predpisi, ki 

bodo spodbujali 

izkoriščanje 

nizkotemperaturne 

geotermalne energije. 



  

Razporeditev geotermalnega potenciala po svetu 



  

Deleži proizvodnje električne energije v EU iz OVE 



  

Slovenski potencial OVE 
Potencial obnovljivih virov v PJ/a(1015 J/a)=0,278x103 GWh/a 



  

V južnem delu Štajerskega bazena 
dokaj visoke temperature, med 58 in 
70 °C. Proti severu se nekoliko 
znižajo, še bolj pa proti zahodu, kjer 
so na področju Koroške v goratem 
svetu približno takšne kot pod 
Pohorjem in Kozjakom, le v osrednji 
Koroški so malo višje, do okrog 50 °C. 

Porazdelitev temperature na globini 1500m 



  

Vzhodno od črte Dravograd – Velenje - 
Polzela so večinoma že višje od 54°C, 
razen na Paškem Kozjaku, kjer so 
domnevno malce nižje glede na 
pričakovano geološko sestavo. 
 

Porazdelitev temperature na globini 2000m 



  

Proti vzhodu se vrednosti postopoma 
višajo, saj so od črte približno Slovenj 
Gradec – Polzela temperature 
večinoma že višje od 77 °C, razen na 
Paškem Kozjaku, kjer so najbrž malo 
nižje. 

Porazdelitev temperature na globini 3000m 



  

Delitev konvencionalne rabe geotermalnega medija 



  

WP 6 - Študija modelov regionalizacije in 

prodora na trg 
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 WP6 - Študija znižanja CO2 emisij in 

izboljšanja gospodarskih razmer 

WP6 - Končna mednarodna  strategija in 

strateški dokument za nosilce odločitev 

Outputi Rezultati 

WP3 – On-line baza podatkov in katalog 

podatkov 

WP5 - Spletni prostorski informacijski 

sistem 

Boljša izobraženost in ozaveščenost 

javnosti 

Boljše informacije in razumevanje  med 

nosilci odločitev in  zakonodajalci 

Lažje uvajanje nizkotemperaturnih 

geotermalnih tehnologij 

Ocena in potrditev potenciala trajnostne 

rabe 

Izboljšane raziskave in razvoj naprednih 

tehnologij 

Izboljšano informacijsko upravljanje in 

prenos znanj 

WP4 – Priročnik za investitorje 

WP4 – Končna tehnična študija 

Nižja tveganja in višji kapitalski donosi za 

podjetja 



  

“SONARAVNOST projekta” 

 

Izraba geotermalne energije na področju 

degradirane površine premogovnika; 

 

Izraba lesne biomase hitrorastočih rastlin na 

področju degradirane površine premogovnika 



  

HVALA ZA POZORNOST! 

bostjan.krajnc@kssena.velenje.eu 


