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Pravni vidiki izkoriščanja geotermalne energije (POVZETEK)
Geotermalna energija je toplota, ki nastaja in je shranjena v notranjosti Zemlje. Med
obnovljivimi viri je edina, ki ne spada med sončne vire saj je neprestano razpoložljiva, ne
glede na vremenske razmere. Na površje se prenaša v obliki tople geotermalne vode ali
pare. Njena temperatura narašča z enoto globine kar izraža geotermični gradient.
Možnosti njene uporabe pogojuje temperatura vira. Ločimo visokotemperaturne vire s
temperaturo nad 150° C, ki jih izrabljamo za proizvodnjo elektrike in nizkotemperaturne
geotermalne vire pod 150° C, ki jih v glavnem izrabljamo neposredno za ogrevanje.
Izkoriščanje geotermalne energije je učinkovitejše, če jo uporabljamo kaskadno, torej na
različnih, vedno nižjih temperaturnih nivojih. Zakonsko področje raziskav in izrabe
geotermalne energije in termalnih vod v Sloveniji trenutno urejajo štirje zakoni: Zakon o
varstvu okolja, Energetski zakon, Zakon o rudarstvu ter Zakon o vodah. Ključen problem
rabe geotermalne energije je ignoranca države in pomanjkljiva oziroma neenotna
zakonodaja, kar zavira njen razvoj. V prihodnosti bo zato nujno sprejetje enotnega
zakona o geotermalni energiji z jasno definicijo vira in načinov njegove uporabe.
Rezultati dosedanjega razvoja kažejo tudi, da ni dovolj dostopnih finančnih sredstev
namenjenih razvoju uporabe geotermalnih virov, kar bi prav tako rešili z enotno
zakonodajo in enotnim nadzornim organom, ki bi se ukvarjal z celotno vejo geotermije v
Sloveniji. Največji del potencialne geotermalne energije se nahaja v Pomurju, ki je hkrati
najmanj razvita regija v državi. To je še en razlog, zakaj mora država začeti intenzivneje
spodbujati najprej raziskave in potem tudi izrabo geotermalne energije. Tako bo bistveno
pripomogla k razvoju regije, posledično pa tudi države. Pozitiven vpliv na razvoj
izkoriščanja geotermalne energije bi prav gotovo imelo tudi oblikovanje skupne čezmejne
politike o geotermalnih virih na območju celotne Evropske unije.
KLJUČNE BESEDE: obnovljivi viri energije, geotermalna energija, varstvo okolja,
Slovenija, enoten zakon o geotermalni energiji, kaskadno izkoriščanje, reinjektiranje,
sofinanciranje.

Legal aspects of utilization of geothermal energy (ABSTRACT)
Geothermal energy is the heat stored inside the Earth’s core. It is the only renewable nonsolar source of energy that doesn’t depend on weather conditions. It surfaces in the form
of warm geothermal water or water vapor. Its temperature is increasing with depth what
is defined by geothermal gradient. Options of geothermal energy use depend on the
temperature of the source. There are high temperature geothermal sources with
temperatures over 150°C used mainly for the production of electricity, and low
temperature geothermal sources under 150°C used directly for heating. Utilization of
geothermal energy is more efficient if used in successive way, thus on different
progressively lower temperature levels. For the time being, there are four different laws
in Slovenia that are regulating legal field of researches and utilization of geothermal
energy and thermal waters: Environmental law, Energy law, Mining law and Water law.
Key problem of the use of geothermal energy is ignorance of the country and inadequate,
uncommon legislation that stands on the way of its progress. That is why it is urgent to
adopt uniform geothermal energy law with evident definition of the geothermal source
and manners of its use. Outcomes of previous development show that Slovenia doesn’t
assign enough financial resources to the development of geothermal utilization. That
problem could also be solved by uniform geothermal law and uniform regulatory board
which would be engaged by the overall geothermal utilization in Slovenia. Largest share
of potential geothermal energy is in Pomurje region which is the least developed region
in the country. This is yet another reason, why our country has to encourage the research
of geothermal sources and its potential, and furthermore the utilization of geothermal
energy. That will also contribute to the development of the region and consequently of
the entire country. One of the positive impacts on the development of geothermal
utilization would most definitely be the formation of uniform cross-border policy
concerning geothermal sources in the entire European Union.
KEY WORDS: renewable sources of energy, geothermal energy, environmental
protection, Slovenia, uniform geothermal energy law, successive utilization, reinjection,
co-financing.

1. Geotermalna energija

1.1 Namen naloge
Dostop do energije je temeljnega pomena v vsakodnevnem življenju vsakega posameznika.
Hkrati pa zaradi vse večjega povpraševanja po energiji na nas vplivajo tudi spremembe
podnebja, višje cene ter grožnje varnosti oskrbe z energijo. Zato je temelj mnogih političnih
programov po svetu, v Evropi in Sloveniji trajnostna, konkurenčna in varna energija.
Mnogi energetski viri so omejeni, njihova izraba pa je pogosto vir onesnaževanja.
Varovanje okolja in potreba po tem, da bi dosegli čim večjo varnost oskrbe ter z rastjo cen
ostali konkurenčni na mednarodni ravni, pomeni, da mora Evropska unija postati
gospodarstvo z nizko proizvodnjo CO2, ki uporablja manj fosilnih goriv v industriji,
prometu in gospodinjstvih ter izkorišča obnovljive energetske vire za proizvajanje
električne energije, ogrevanje ali ohlajevanje zgradb in v prometu. To predpostavlja
ambiciozen prehod na energijo vetra, biomase, vode in sonca ter biogoriva iz organskih
snovi.
Ob bok omenjenim obnovljivim virom energije skušam v diplomski nalogi postaviti tudi
geotermalno energijo. Gre za ogromne količine prevečkrat prezrte oziroma diskriminirane
energije v obiliki toplote, ki nenehno potuje iz globin na Zemljiino površje. Tudi Slovenija
ima velik geotermalni potencial, ki je za zdaj prav tako neizkoriščen.
Namen diplomskega dela je najprej prikazati pomen geotermalne energije v sklopu
obnovljivih virov energije in razpon njenih lastnosti, načinov ter možnosti rabe. Po
preveritvi geotermalnega potenciala v Sloveniji se poraja vprašanje kako na razširjenost
rabe geotermalne energije vpliva evropska in predvsem trenutna slovenska zakonodaja. Z
analizo

trenutne

pravne

ureditve

geotermalne

energije

bom

izpostavila

njene

pomanjkljivosti ter v nadaljevanju predstavila možne rešitve, ki bi lahko privedle do večjih
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državnih vzpodbud na področju izkoriščanja geotermalne energije in posledično do vsaj do
primerljive rabe z ostalimi obnovljivimi viri energije v Sloveniji.

1.2 Obnovljivi viri energije in geotermalna energija
Zaloge nekaterih virov primarne energije1 se s sedanjim trendom rasti porabe zmanjšujejo
predvsem na račun vse večje porabe fosilnih goriv2. Problem predstavlja njihov vpliv na
okolje, saj se pri sežiganju fosilnih goriv v naravo sproščajo tudi snovi (npr. ogljikov
dioksid, ogljikov monoksid, dušikovi in žveplovi oksidi), ki so okolju škodljive. Ob
dejstvu, da so le ta tudi omejen in neobnovljiv vir energije, smo prisiljeni omejevati njihovo
porabo in jih nadomestiti z okolju bolj prijaznimi viri energije. Prav to alternativo
predstavlja izkoriščanje čistejših, obnovljivih virov energije (OVE).3
»Sončno sevanje v vseh njegovih pojavnih oblikah (toplota, veter, vodna energija)
imenujemo obnovljivi viri energije.«4
OVE so viri, ki so v naravi stalni in se obnavljajo in so torej količinsko neomejeni. To so:
geotermalna energija5, sončna energija, energija vetra, bioenergija (predvsem lesna
biomasa, bioplin, deponijski plin), energija morja in hidroenergija.6
Glede na izvor jih delimo na:
•

sončno sevanje, ki ga oddaja Sonce in ga lahko spremenimo v toploto ali elektriko;
v naravi povzroča nastanek valov, vetra, vodne energije in biomase;

1

»Primarna energija je energija, ki se pojavlja v naravi brez človekovega posredovanja. Skrita je v nosilcih energije v obliki kemične,
jedrske, sevalne, kinetične in potencialne energije. Nosilci energije so: fosilna goriva ( premog, surova nafta, zemeljski plin), sončna
energija, vetrna energija, hidroenergija, jedrska goriva, geotermalna energija, biomasa, energija morja.« (Wikipedia – The free
Encyclopedia, Primary energy, URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Primary_energy (07.04.2009))
2
»Fosilna goriva so ostanki organizmov v usedlinskih skladih, ki vsebujejo veliko ogljika in so vir kemične energije, katera se z
oksidacijo spremeni v toplotno energijo in se sprosti. Energenti za pridobivanje energije so: šota, lignit, premog različnih kakovosti,
zemeljski plin in nafta.« (Lah Avguštin, Okoljski pojavi in pojmi: okoljsko izrazje v slovenskem in tujih jezikih z vsebinskimi
pojasnili, Svet za varstvo okolja Republike Slovenije, Ljubljana, 2002, stran 69)
3
Prim.: Grobovšek Bojan, Možnosti koriščenja geotermalne energije, URL:http://gcs.gizrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT228.htm
(07.04.2009).
4
Medved Sašo, Novak Peter, Varstvo okolja in obnovljivi viri energije, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2000, stran 31.
5
»Geotermalna energija je toplota, ki se nahaja in sprošča v notranjosti Zemlje, izkorišča pa posredno v geotermalnih izvirih ali s
črpanjem tople vode.« (Lah, stran 73)
6
Prim.: Wikipedija – prosta enciklopedija, Obnovljivi viri energije, URL: http://sl.wikipedia.org/wiki/Obnovljivi_viri_energije
(07.04.2009).
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•

težnostna sila Lune in Sonca, ki skupaj s kinetično energijo Zemlje povzroča
periodično nastajanje plime in oseke, le-to pa izkoriščajo hidroelektrarne na
bibavico;

•

geotermalna energija, ki prihaja iz zemeljske notranjosti.

Med obnovljivimi viri je geotermalna energija edina, ki ne spada med sončne vire saj je
neprestano razpoložljiva, ne glede na vremenske razmere.7
Splošno sprejeto mnenje je, da ima energija iz obnovljivih virov številne prednosti z
vidikov vpliva na podnebne spremembe, zanesljivost oskrbe z energijo in dolgoročnih
gospodarskih koristi. OVE imajo naslednje prednosti:
•

izboljšuje kakovost okolja in preprečuje nadaljnje spreminjanje podnebja; OVE
nimajo tako velikih količin emisij toplogrednih plinov kot fosilna goriva. Zato ima
raba nove energije za posledico zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida, s tem pa se
izpolnjujejo cilji Kjotskega protokola8;

•

zmanjšujejo odvisnost od uvoženih virov energije in povečujejo energetsko varnost;
vse večji uvoz plina, nafte in premoga povečuje politično in gospodarsko odvisnost
od držav uvoznic. Takšno odvisnost pa zmanjša uporaba virov energije, ki so na
voljo lokalno, hkrati pa krepi gotovost dostopa do energije;

•

spodbujajo zaposlenost in razvoj; industrija OVE je zadnje čase zelo hitro rastoče
področje, ki ima na voljo novo tehnologijo in tako zaposluje tudi več tisoč ljudi;

•

privlačijo investicije za obnovo zastarelih tehnologij za pridobivanje energije:
zamenjava zastarelih in neučinkovitih tehnologij z okolju prijaznejšimi in
učinkovitejšimi tehnologijami pritegne investicije, ki pripomorejo k posodobitvi;

7
8

Prim.: Ekostran, Obnovljivi viri energije, URL: http://www.ekostran.si/node/2 (07.04.2009).
Kjotski protokol je protokol k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC ali FCCC), katere cilj je boj
proti globalnemu segrevanju. Protokol je bil prvotno sprejet 11. decembra v Kjotu, na Japonskem in je začel veljati 16. februarja
2005. Do novembra 2009 ga je podpisalo in ratificiralo 187 držav. V skladu z njim so se države podpisnice zavezale k zmanjšanju
skupnih emisij toplogrednih plinov za 5,2% v primerjavi z letom 1990, da bi s tem zaustavile segrevanje ozračja. (Prim.: Wikipedia –
The free Encyclopedia, Kyoto Protocol, URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protocol (08.04.2009))
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•

postajajo cenovno konkurenčni fosilnim gorivom; z večjo uporabo OVE postajajo
le-ti cenovno konkurenčni. Nova energija bo v prihodnosti cenejša kot fosilna
goriva, saj se bo tehnologija za njeno izrabo izpopolnila in tako dosegla nižje cene.9

Energetski zakon (v nadaljevanju EZ) pravi, da so obnovljivi viri energije »obnovljivi
nefosilni viri energije«. Na tem mestu jih tudi taksativno našteva: veter, sončna energija,
geotermalna energija, energija valov, energija plimovanja, vodna energija, biomasa,
odlagališčni plin, plin iz naprav za čiščenje odplak in bioplin.10
OVE so pomemben vir primarne energije v Sloveniji. Povečevanje njihovega deleža in
učinkovita raba energije pa sta ena od prioritet energetske11 in okoljske politike države.12
Njihova raba v Sloveniji je leta 2007 predstavljala 10,0% skupne rabe energije, kar je 0,5%
manj kot leta 2006. V obdobju 2000-2007 se je raba OVE v povprečju zmanjševala13 z
1,0% letno, medtem ko je skupna raba energije v povprečju rasla z 2,1%. Zato se je njihov
delež v skupni rabi zmanjšal z 12,4% na 10,0%. To predstavlja oddaljevanje od
zastavljenega cilja v Resoluciji o Nacionalnem energetskem programu, ki znaša 12% leta
2010.

9

Prim.: Slovenija doma v Evropi, Obnovljivi viri energije, URL: http://www.evropa.gov.si/si/energetika/obnovljivi-viri-energije/
(08.04.2009), Sporočilo o zakonodajnem svežnju glede energije iz obnovljivih virov energije,Evropska unija MEMO 08/33, Bruselj
23. januar 2008.
10
Prim.: Energetski zakon, Uradni list RS, št. 27/2007 – UPB2, 70/2008, 37/2011 Odl.US: U-I-257/09-22, Ljubljana, 4. člen.
11
»Učinkovita raba energije in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije sta sestavna dela energetske politike.« (EZ, 65. čl., 1.odst..)
12
Prim.: Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije AURE, Obnovljivi viri energije, URL:
http://www.aure.si/index.php?MenuID=112&MenuType=C&lang=SLO&navigacija=on (14.04.2009).
13
Zniževanje deleža OVE je posledica slabših hidroloških razmer, znižanja rabe lesne biomase v industriji ter rasti skupne rabe energije.
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Graf 1: Raba obnovljivih virov energije ter delež v skupni porabi energije14
VIR: Statistični urad Republike Slovenije, 2008; Institut Jožef Stefan, 2008.,
http://kazalci.arso.gov.si/?&data=indicator&ind_id=119&menu_group_id=21

Večja raba obnovljivih virov v Sloveniji je spodbujena z različnimi mehanizmi. Investicije
v nove naprave spodbujata Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
s subvencijami ter Ekološki sklad Republike Slovenije z ugodnimi krediti in subvencijami.
Večje izkoriščanje obnovljivih virov za proizvodnjo električne energije spodbujajo fiksne
odkupne cene za kvalificirane proizvajalce. Raba biogoriv je spodbujena s tem da so
oproščene trošarine, poleg tega pa morajo distributerji tekočih pogonskih goriv dosegati
cilje, ki so določeni v Uredbi o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv
za pogon motornih vozil (Ur. l. RS, št. 103/2007).15

14

Statistika o rabi OVE pred letom 2000 temelji na drugačni (nižji) oceni o rabi lesne biomase, zato podatki za obdobji 1992-1999 in po
letu 2000 med seboj niso primerljivi.
15
Prim.: Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), Kazalci okolja v Sloveniji – Obnovljivi viri energije, URL:
http://kazalci.arso.gov.si/?&data=indicator&ind_id=119&menu_group_id=21 (14.04.2009).
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Graf 2: Delež posameznih obnovljivih virov v skupni rabi za leto 2007
VIR: http://kazalci.arso.gov.si/?&data=indicator&ind_id=119&menu_group_id=21, Institut Jožef Stefan,
2008, Statistični urad Republike Slovenije, 2008; Ministrstvo za okolje in okolje in prostor, 2008.

Obnovljivi viri energije so sestavni del boja Evropske unije proti podnebnim spremembam.
V skladu s podnebno-energetskim svežnjem,16 kot ga je 23. januarja 2008 sprejela Evropska
komisija, naj bi do leta 2020 delež obnovljivih virov energije dosegel 20% v skupni porabi
energije. Pri tem je potreben pristop na ravni EU, saj je potrebno zagotoviti, da je breme za
doseganje tega cilja pravično porazdeljeno po državah članicah EU17. Poleg tega sveženj
določa tudi najnižji cilj, 10%, za uporabo biogoriv v prometu v EU, ki ga je prav tako
potrebno doseči do leta 2020 in velja enako za vse države članice.18

16

Zakonodajni okvir svežnja predstavlja Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila o spodbujanju uporabe
energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES, Uradni list EU L, št. 140, z dne
05.06.2009, stran 16-62, Bruselj.
17
V podnebno-energetskem svežnju je Evropska komisija zapisala, da mora Slovenija do leta 2020 povečati rabo obnovljivih virov
energije s 16,2% končne energije dosežene v letu 2005 na 25% končne energije v letu 2020.
18
Prim.: Slovenija doma v Evropi, Obnovljivi viri energije, URL: http://www.evropa.gov.si/si/energetika/obnovljivi-viri-energije/
(08.04.2009).
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V EU-2719 je leta 2006 raba obnovljivih virov predstavljala 7,1% skupne rabe energije.
Glede na leto 2000 je raba porasla za 30%, ki pa je po državah zelo različna, saj je odvisna
od naravnih danosti. Prevladuje raba lesne biomase (52%), sledijo hidroenergija (21%),
komunalni odpadki (8%), vetrna energija (6%), biogoriva (5%), geotermalna energija (4%),
bioplin (4%) ter solarna energija (1%).20

1.3 Lastnosti geotermalne energije
»Geotermalna21 energija je toplota, ki nastaja in je shranjena v notranjosti Zemlje.«22
Toploto jedra Zemlje torej imenujemo geotermalna energija. Nastala je predvsem iz
gravitacijske energije, katere del se je v času oblikovanja delcev v zemeljsko oblo pred
okoli 4,5 milijardami let spremenil v začetno toplotno energijo. Do nedavnega so menili, da
je vir geotermalne energije le shranjena toplota, toda danes vemo, da je poleg shranjene
toplote drugi glavni vir radiogena toplota. Ta nastaja z naravnim radioaktivnim razpadom
izotopov urana, torija in kalija in se stalno obnavlja. Zato geotermalno energijo uvrščamo
med obnovljive vire energije.23
Geotermalna energija se na površje prenaša v obliki tople geotermalne vode ali pare.
Slednje je sicer redkeje. V sisteme jo črpamo in prenašamo iz zemeljske skorje. To je plast
kamenin, ki prekriva celotni planet. V primerjavi s polmerom Zemlje (6378 km na
ekvatorju) je tanka, saj je debela med 7 km pod oceani in 20 do 65 km pod celinami. Skorja
je razdeljena na ločene dele, ki skupaj z zgornjim delom plašča oblikuje tektonske plošče.24

19

EU-27 je okrajšava za Evropsko unijo s 27 državami članicami. 27 je število članic od 1 januarja 2007 naprej, ko sta Bolgarija in
Romunija postali pravnomočni članici.
20
Prim.: Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), Kazalci okolja v Sloveniji – Obnovljivi viri energije, URL:
http://kazalci.arso.gov.si/?&data=indicator&ind_id=119&menu_group_id=21 (14.04.2009).
21
Iz grških besed geo, kar pomeni zemlja in thermos kar pomeni toplota.
22
Medved Sašo, Arkar Ciril, Energija in okolje: obnovljivi viri energije, Zdravstvena fakulteta : Projekt Concerto Remining-Lowex,
Ljubljana 2009, stran 13.
23
Prim.: Medved, Novak, stran 207.
24
Prim.: Medved, Arkar, stran 155.
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Njen pomen torej najbolj opisujeta dve njeni naravni lastnosti: stalnost in zveznost
toplotnega toka, ki prihaja iz Zemljine notranjosti na njeno površje ter toplotna energija, ki
je shranjena v kamnini.25

Slika 1: Struktura Zemlje
VIR: http://astronomy-slo.110mb.com/Zemlja.htm

Temperatura Zemljine notranjosti narašča z enoto globine kar izraža geotermični gradient.
V globini, ki je dostopna z vrtanjem s sodobno tehnologijo (to je več kot 10 000 metrov)
znaša povprečni geotermični gradient približno 2,5 do 3° C na 100 metrov. Na primer, če je
25

Prim.: Stefansson Valgardur, Svetovni geotermalni viri – njihov potencial in izkoriščanje, V: Geotermalna energija: islandske in
slovenske izkušnje, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ljubljana 1999, stran 4.
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temperatura v prvih nekaj metrov pod zemeljsko površino 15° C (to ustreza povprečni letni
temperaturi zunanjega zraka), potem lahko upravičeno domnevamo, da bo temperatura na
2000 metrov globine okrog 65° do 75° C, na 3000m 90° do 105° C in tako dalje v
nadaljnjih nekaj tisoč metrov. Vendar pa obstajajo velika področja, na katerih je
geotermični gradient daleč od povprečne vrednosti. Na območjih, kjer so se kamnine hitro
usedale in se je bazen napolnil z geološko mladimi sedimenti, je geotermični gradient lahko
nižji od 1° C na 100 metrov. Po drugi strani pa na nekaterih področjih, geotermični
gradient več kot desetkrat presega povprečno vrednost.26

1.4 Načini izkoriščanja in možnosti rabe geotermalne energije

1.4.1 Načini izkoriščanja geotermalne energije
Geotermalno energijo lahko izkoriščamo na več načinov, in sicer, kot geotermalno
izkoriščanje, hlajenje suhih vročih kamnin (Hot Dry Rock – HDR) in geotlačno
izkoriščanje.
Najstarejša oblika uporabe geotermalne energije je zajetje toplih vodnih vrelcev oziroma
vrelcev vroče vode. Pri tem prihajajo geotermalne vode na površje v naravnih vrelcih ali
umetno izdelanih vrtinah.

26

Prim.: Dickson Mary H., Fanelli Mario, Geothermal Background, V: Geothermal energy: utilization and tehnology, United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization, Pariz 2003, stran 4 in 5.
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Slika 2: Shematski prikaz kroženja (geotermalne) vode – meteorna voda ujeta v vodonosniku
VIR: http://www.treehugger.com/files/2007/12/easy_geothermal.php

Drugi obliki geotermalnega izkoriščanja sta še dvofazni vrelci in vrelci pare. Pri dvofaznih
vrelcih prihaja na površje zmes vode in vodne pare, pri čemer prevladuje vsebnost vode. V
naravi te vrelce imenujemo gejzirji. Pri tehnološkem izkoriščanju dvofaznih vrelcev
pogosto na površju ločimo paro in z njo proizvajamo električno energijo ter vodo, ki jo
reinjektiramo v vodonosnik. Parni vrelci so vrelci, iz katerih na površje prihaja para brez
vsebnosti vode kot nasičena ali pregreta para.
V zadnjih desetletjih so v številnih državah (ZDA, Velika Britanija, Japonska) izvedli
mnogo poskusov, z namenom ustvariti, v katerem bi krožila voda in prinašala na površje
energijo, uskladiščeno v kamnini. Ta način imenujemo hlajenje suhih vročih kamnin (Hot
Dry Rock ali HDR). Bistvo le-te je, da za izkoriščanje geotermalne energije ustvarimo
umeten geotermalni sistem, v katerega skozi eno vrtino v neprepustno kamnino injektiramo
vodo (t.i. injekcijska vrtina), iz druge vrtine pa izkoriščamo uskladiščeno toploto (t. i.

10

produkcijska vrtina). Zaradi večjih globin so pri tem načinu izkoriščanja geotermalne
energije temperature višje.27
Postopek hlajenja vročih kamenin še ni razširjen. Je pa za odvzem manjše količine toplote
kamnin iz bistveno manjših globin, razširjen drugi umetni sistem, sistem geosonde.
Temperatura kamnin je že na desetih metrih konstantna, neodvisna od atmosferskih
pogojev. Znaša okrog 10° C in se z globino zvišuje. Tudi tu izvrtamo vrtino, globoko od 60
do 150 metrov. Za razliko od HDR sistema zvrtamo le eno vrtino znotraj katere pa se
nahajata dve cevi (dovodna in odvodna) kjer kroži voda, ki se pod vplivom okoliških
kamnin segreva. Za nekaj Celzijevih stopinj segreta tekočina se nato vodi do toplotne
črpalke, kjer se ji odvzema toplota. Ohlajena tekočina znova vstopa v vrtino. Sistem
geosonde lahko uporabljamo neposredno ali kot vir toplote za toplotno črpalko. Glede na
to, da prvotni vir energije poteče iz zemlje, ogrevan medij na drugi strani toplotne črpalke
pa je voda, se tovrsten način izrabe obnovljivega vira imenuje sistem zemlja/voda.28
Geotlačna polja primerna za geotlačno izkoriščanje se nahajajo v večjih globinah (4-6 km).
V njih je topla voda z visokim tlakom ujeta v rezervoarje od nastanka teh geoloških plasti.
Iz geotlačnih polj izkoriščamo toploto vode, hidravlično energijo vode pod visokim tlakom
in pogosto tudi metan, ki je v geotlačnih poljih.29
Vsi trenutno uporabljivi načini izkoriščanja geotermalne energije temeljijo na odvzemu
energije iz naravnih geotermalnih sistemov, katerim energijo dovaja voda iz okolice in jo
hkrati prenaša tudi znotraj sistema samega. Voda dovaja energijo tudi na površje, kjer jo
izrabljamo. S proizvodnjo začno padati tlaki v geotermalnem sistemu, kar povzroča dotok
dodatne vode in energije v sistem, ki ga izkoriščamo. Takšni pogoji so značilni za
obnovljive vire energije, kjer poteka nadomeščanje in izkoriščanje energije približno enako
hitro.30

27

Prim.: Medved, Novak, stran 209 do 211.
Prim.: Geosonda – inženiring za obnovljive vire energije d. o. o., Toplotna energija zemlje,
URL:http://www.geosonda.com/energija_zemlje.php?rubrika=tehnologija (29.06.2011).
29
Prim.: Medved, Novak, stran 209 do 211.
30
Prim.: Murko R., Geotermalna energija, URL: http://www2.arnes.si/~rmurko2/GEOTERMALNA.HTM (14.04.2009).
28
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Slika 3: Gejzir – termalni izvir na Zemljini površini
VIR: http://greenernews.wordpress.com/2009/06/29/the-power-of-geothermal-energy/

1.4.2 Možnosti rabe geotermalne energije

Geotermalno energijo so najprej začeli uporabljati tam, kjer je topla voda sama pritekla na
površje v obliki toplih vrelcev ali parnih gejzirov. Arheološke raziskave so pokazale, da so
ljudje uporabljali geotermalno energijo že okoli 200 let pr. n. št. za kuhanje in kopeli. Tako
je bila uporaba geotermalnih vod znana med Etruščani, Grki, Indijanci ter na Kitajskem,
Japonskem in v Mehiki. Japonci in stari Rimljani so v 3 stoletju pr. n. št. uporabljali
termalno vodo v javnih kopališčih in pri barvanju blaga v Toskani. Stari Rimljani in Grki
so uporabljali geotermalno energijo tudi za ogrevanje. Toplo vodo so vodili v svoje
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domove po enostavnih cevovodih. Na Islandiji so geotermalne vode uporabljali v zunanjih
bazenih, še danes so vidni ostanki številnih kopališč, ki so bila zgrajena že v 12. stoletju.31
Šele v 19. stoletju se prične sodobna industrijska izraba geotermalne energije. Leta 1888 so
na Islandiji začeli ogrevati rastlinjake. V mestu Boise (Idaho, ZDA) so leta 1892
vzpostavili prvi sistem daljinskega ogrevanja, ki še danes uspešno deluje. Prvi poskus
proizvodnje električne energije iz geotermalnega vira se je dogodil v Larderellu leta 1904,
ko je zažarela prva električna žarnica. Uspeh tega je obrodil sadove leta 1912, ko je pričela
obratovati prva 250 kW elektrarna. Leta 1940 so v Larderellu že proizvedli 126,8 MWh
elektrike. Uspehi v Italiji so vzpodbudili raziskave tudi v drugih državah kot je Japonska,
kjer so leta 1919 izvrtali prve geotermalne vrtine v Beppuju. Leta 1921 so stekle raziskave
geotermalnih virov v Kaliforniji v kraju The Geysers. Na Islandiji pa so leta 1928 pričeli
ogrevati z geotermalno energijo glavno mesto Reykjavik.
Geotermalno energijo, ki je prenesena na površje, lahko izrabimo na več načinov. Lahko jo
izrabimo za mehansko delo32 ali kot toploto.33
Možnost uporabe geotermalne energije pogojuje temperatura termalne vode. Ločimo
visokotemperaturne34 vire s temperaturo nad 150° C, ki jih izrabljamo za proizvodnjo
elektrike in nizkotemperaturne geotermalne vire pod 150° C, ki jih v glavnem izrabljamo
neposredno za ogrevanje.35
Neposredna raba je ena najstarejših, najbolj vsestranskih in tudi najbolj razširjenih
možnosti rabe geotermalne energije. Najbolj znane možnosti rabe so: kopanje, ogrevanje
prostorov, daljinsko ogrevanje, kmetijstvo, ribogojnice in raba v industrijske namene.
Najbolj razširjene so toplotne črpalke.36

31

Prim.: Medved stran 154.
Mehansko delo pomeni da termalna voda ali para posredno ali neposredno poganja turbino, ki nato prenaša energijo bodisi na
generator in proizvaja električno energijo, ali pa nek drug stroj, ki opravlja mehansko delo.
33
Prim.: Inštitut Bion, Končno poročilo o energetiki, URL:
http://www.bion.si/gradivaobjave/Porocila/Energetikakoncno/Analiza%20RR%20OV%20Energetika_Porocilo_rev2.pdf (14.04.2009).
34
Visokotemperaturna polja so navadno omejena na vulkanska območja na Zemlji, nizkotemperaturne vire pa najdemo v skoraj vsaki
državi sveta.
35
Prim.: Stefansson, stran 22.
36
Prim.: Dickson, Fanelli, stran 16.
32
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Stroka imenuje tovrstno pridobivanje toplote plitva geotermija, saj je to tista izraba
Zemljine toplote, ki odvzema toploto iz podtalnice v majhnih globinah, iz površinskih
vodonosnikov37. Pri nas so najbolj razširjeni sistemi toplotne črpalke voda-voda38, za
ogrevanje in hlajenje stanovanjskih in poslovnih objektov ter pripravo sanitarne vode, kjer
se koristi podtalno vodo s temperaturnim območjem do 25° C.39
Podtalnica je še posebej ekonomičen vir toplote, predvsem zaradi konstantne temperature
med 8 in 10° C (glej sliko št. 4) skozi celo leto, v globini več kot 5 metrov. To je dejansko
konstantna temperaturna raven, ki omogoča toplotnim črpalkam delovanje preko celotne
kurilne sezone. Ta sistem zagotavlja največ energije po najnižji ceni.40

37

Površinska voda (voda, ki se nahaja na površju zemlje) kot toplotni vir ni tako zanimiva za izkoriščanje, saj se njena temperatura
spreminja v odvisnosti od temperature okoliškega zraka. Kljub temu so za izkoriščanje zanimive predvsem stoječe vode, kot so jezera
ali morja, kjer je temperatura vode na določeni globini dokaj konstantna. Pri nas uporaba toplotnih črpalk za izkoriščanje toplotne
površinskih vod ni razširjena. (Prim.: Tehnohlad, Voda – voda, URL:
http://www.tehnohlad.si/Ogrevanje/Toplotne_splosno_ogrevanje_voda_voda.htm (14.04.2011))
38
V osnovi poznamo tri izvedbe toplotnih črpalk glede na medij (okolico), ki ga hladimo in medij, ki ga ogrevamo. Tako poznamo poleg
sistema voda-voda, sisteme toplotnih črpalk zrak-voda in zemlja-voda. Pri označevanju tipa toplotnih črpalk se na prvo mesto
postavlja medij, ki ga hladimo, na drugo mesto pa medij, ki ga grejemo. (Prim.: Instalater, Segrevanje vode s toplotno črpalko
»voda/voda«, URL: http://www.instalater.si/clanek/137/Segrevanje-vode-s-toplotno-crpalko-Cvoda/voda%C2%AB (14.04.2011))
39
Prim: Kralj Peter, Geotermalni viri v Sloveniji: njihov potencial in izraba, V: Geotermalna energija: islandske in slovenske izkušnje,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ljubljana, 1999, stran 38.
40
Prim.: Instalater, Segrevanje vode s toplotno črpalko »voda/voda«, URL: http://www.instalater.si/clanek/137/Segrevanje-vode-stoplotno-crpalko-Cvoda/voda%C2%AB (14.04.2011).
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Slika 4: Podtalnica se v zemlji segreva, temperatura je odvisna od globine in letnega časa.
VIR: http://www.instalater.si/clanek/169/Segrevanje-vode-s-toplotno-crpalko-Cvoda/voda%C2%AB

Ker gre v tem primeru za izkoriščanje podzemne vode, tako da se vodo iz vrtine črpa, je
treba vso ohlajeno vodo tudi vračati nazaj v isti vodonosnik. To pomeni izdelavo t. i.
črpalne in ponikovalne vrtine. Pri tem moramo preveriti tudi, v katero smer teče podtalnica,
da ne bi bil ponorni vodnjak nad sesalnim in bi vračajoča voda hladila tisto, ki jo črpamo.
Izvajalci priporočajo razmak 15 metrov med obema vrtinama.41

41

Prim.: Geosonda – inženiring za obnovljive vire energije d. o. o., Toplotna energija podzemne vode, URL:
http://www.geosonda.com/energija_podzemne_vode.php?rubrika=tehnologija (16.04.2011).
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Slika 5: Shematski prikaz ogrevanja s toploto podzemne vode.
VIR: http://www.geosonda.com/energija_podzemne_vode.php?rubrika=tehnologija

V Sloveniji je za obe vrtini treba pridobiti dovoljenje za raziskavo podzemnih voda v
primeru, da sta vrtini globlji od 30 metrov ali se nahajata na varstvenem (to je
vodovarstveno območje) ali ogroženem območju (to je poplavno območje) po 115. členu
Zakona o vodah (v nadaljevanju ZV-1).42 Globina vrtine je odvisna od toplotne potrebe
objekta in sestave tal. Količina vode in poroznost tal ima velik vpliv na toplotno
prevodnost. Za izkoriščanje toplotne energije s pomočjo sistema toplotne črpalke pa je po
naši zakonodaji potrebno pridobiti tudi vodno dovoljenje za pridobivanje toplote po 125.
členu ZV-1.43
Izkoriščanje geotermalne energije je učinkovitejše, če jo uporabljamo kaskadno, torej na
različnih, vedno nižjih temperaturnih nivojih. S kaskadnim izkoriščanjem geotermalne
42
43

Prim.: Zakon o vodah, Uradni list RS, št. 67/2002, 110-2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdr-A, 41-2004-ZVO-1, 57/2008, Ljubljana.
Prim.: Zakon o vodah, 115. člen in Arhem, Toplotna črpalka, URL: http://www.arhem.si/?p=1000009 (17.04.2011).
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energije bistveno povečamo učinek in pocenimo izrabo geotermalne energije. Tako na
primer geotermalno vodo ali paro z visoko temperaturo in visokim tlakom najprej
uporabimo za proizvodnjo elektrike v procesni industriji. Iz elektrarne izhaja geotermalna
voda, ki ima še vedno dovolj visoko temperaturo za daljinsko ogrevanje objektov ali
ogrevanje bazenov. Sveža hladilna voda, ki se v elektrarni uporablja za kondenzacijo
delovnega medija, se potem, ko se ogreje uporabi npr. za ribogojništvo ali daljinsko
ogrevanje naselij. V stavbah se geotermalna voda ohladi, vendar ima še vedno zadosti
visoko temperaturo za taljenje snega na cestah in dovozih.44
Kako široko je področje izrabe geotermalne energije, prikazuje tudi Lindalov45 diagram. Ta
poudarja dva pomembna vidika rabe geotermalnih virov: prvič, s kaskadno ter kombinirano
rabo je mogoče povečati izkoristek geotermalnih projektov, in drugič, izvorna temperatura
lahko omejuje različne možnosti rabe geotermalne energije.46

Slika 6: Lindalov diagram za uporabo geotermalne energije
VIR: Geotermalna energija – islandske in slovenske izkušnje, stran, 23.
44

Prim.: Medved, Arkar, stran 164-165.
Diagram je poimenovan po Baldurju Lindalu, ki je začetnik neposredne izrabe geotermalne energije in je raznovrstnost njene izrabe
opisal že pred štiridesetimi leti. (Stefansson, stran 22)
46
Prim.: Dickson, Fanelli, stran 15.
45
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Pomembna je tudi izraba termalnih47 vod v zdraviliščih in toplicah za balneologijo48 in
rekreacijo. Tudi v tem primeru je energetski prispevek zelo pomemben. Ne samo, da bi v
nasprotnem primeru bazensko vodo morali ogrevati, pač pa vsa zdravilišča, ki imajo
zadostno temperaturo termalne vode, le-to izrabljajo tudi za ogrevanje prostorov in pripravo
tople sanitarne vode. Na ta način se že danes nadomestijo precejšnje količine klasičnih
energetskih virov.49
Obstajajo torej številne možnosti izrabe geotermalnih virov, prav tako pa so razvite tudi
številne tehnologije, ki to izrabo omogočajo.

Slika 7: Geotermalna elektrarna v Larderellu (Italija)
VIR: http://www.swisseduc.ch/stromboli/perm-small/larderello/index-it.html?id=0

47

Termalna voda je podzemna voda bogata s solmi, jodom in plini, ki se s pomočjo geotermalnega procesa ogreje na najmanj 20 stopinj
celzija. Glede na temperaturo jo delimo v hipotermalne (20-34 stopinj celzija), homeo ali izotermalne (34-38 stopinj celzija) ter
hipertermalne (več kot 38 stopinj celzija) vode. (Prim.: Wikipedija – prosta enciklopedija, Termalni in mineralni vrelci v Sloveniji,
http://sl.wikipedia.org/wiki/Termalni_in_mineralni_vrelci_v_Sloveniji (29,06.2011))
48
»Balneologija je veda o zdravilnih lastnostih termalnih in mineralnih voda, o kopelih in balneoterapiji.« (Lah, stran 25)
49
Prim.: Inštitut Bion, Končno poročilo o energetiki, URL:
http://www.bion.si/gradivaobjave/Porocila/Energetikakoncno/Analiza%20RR%20OV%20Energetika_Porocilo_rev2.pdf (14.04.2009).
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1.5 Okoljski vidiki izkoriščanja geotermalne energije
V šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se še nismo zavedali obsega onesnaženosti in
onesnaževanja okolja, se je geotermalna energija še vedno smatrala kot čista energija.
Danes vemo, da pravzaprav kaj takega ne obstaja. Vse oblike energije, ki jih proizvajamo
imajo neposreden ali posreden vpliv na okolje. Izkoriščanje geotermalne energije prav tako
ima določen vpliv na okolje, čeprav ni nobenega dvoma, da še vedno velja za enega
najčistejših oblik energije.50
Z rabo geotermalne energije po vsem svetu, se onesnaževanje okolja s toplogrednimi plini
močno zmanjšuje na račun zmanjšanja rabe fosilnih goriv (govorimo lahko o milijonih
tonah le-teh). Strokovnjaki ocenjujejo, da je zalog geotermalne energije za nadaljnjih 5
milijonov let, seveda ob predpostavki smotrnega izkoriščanja virov.51
Tehnično izkoriščanje geotermalne energije je povezano z nekaterimi škodljivimi vplivi na
okolje. Največji problem pri izkoriščanju geotermalne energije predstavlja relativno velika
emisija vodikovega sulfida. Posledično iz njega nastaja kisel dež. Pa vendar so specifične
emisije iz geotermalnih sistemov pri nas tudi brez čistilnih naprav v ozračje precej manjše
od emisij kotlov na fosilna goriva (zemeljski plin, nafta in premog).52
Z izlivom izkoriščene termalne vode ali kondenzirane geotermalne pare v reke in jezera se
poveča delež škodljivih snovi (As, Hg, Pb, Zn, B, S, karbonati, silikati, sulfati, kloridi),
trdnih snovi (pesek, mulj) in slanost. Ob tem obstaja tudi nevarnost toplotnega
onesnaževanja površinskih voda,53 v katere izpuščamo zavrženo geotermalno energijo.

50

Prim.: Dickson, Fanelli, stran 20.
Prim.: Television Trust for the Environment, Use of Geothermal Power Generation, V: Geothermal power, Greenhaven Press, cop.,
Farmington Hills 2007, stran 32.
52
Prim.: Medved, Novak, stran 216.
53
Izpuščanje geotermalnih vod s previsoko temperaturo v površinske vodotoke vpliva na povečan metabolizem vodnih živali in s tem
večje črpanje v vodi raztopljenega kisika. Ker se z višanjem temperature vode zmanjšuje količina raztopljenega kisika, je problem
podvojen. Emisije snovi in tople vode v Sloveniji ureja Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/2005, 45/2007 in 79/2009) . V njej je določeno, da lahko v površinske vodotoke odvajamo vodo s
temperaturo nižjo od 30°C, v kanalizacijsko omrežje pa s temperaturo do 40°C. Ponekod zato vgrajujejo hladilne stolpe – prenosnike
toplote, s katerimi ohladijo geotermalno vodo na predpisano temperaturo. Omejeni so tudi izpusti anorganskih in organskih snovi ter
težkih kovin. (Prim.: Medved, Arkar, stran166-167)
51
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Praznjenje vodonosnikov lahko povzroči posedanje tal (npr. nahajališče Larderello se je v
letih 1923 do 1986 znižalo za 1,7 metra) ki pa ga preprečimo z reinjektiranjem.54
Če ohlajenih geotermalnih vod ne vračamo nazaj v vodonosnik se zmanjšuje izdatnost
geotermalnega vira. Ta se spremlja z merjenjem pretoka in tlaka vode na izviru ali vrtini.
Vodonosnik se pri večjih sistemih toplotno obnavlja več sto let, če ga premočno
izkoriščamo. Celo pri manjših aplikacijah, na primer uporabi toplotnih črpalk, lahko
obnova traja desetletja, zato je pomembno, da izrabljeno geotermalno vodo vračamo s
povratno ali reinjekcijsko vrtino nazaj v vodonosnik.55
Obremenitev za okolje predstavlja tudi hrup, ki nastaja pri vrtanju vrtin in zaradi samega
delovanja strojev in naprav pri izkoriščanju geotermalne energije ali odlaganje odpadnih
materialov, ki jih odstranimo iz geotermalnih voda. Velika je lahko tudi masa trdih
odpadkov v odprtem procesu, ki jih odstranimo iz geotermalnih voda.
Termalne vode vsebujejo raztopljene pline in trdne snovi, emulgirana olja, parafine, pesek,
mulj, itd. Posledica raztopljenih trdnih snovi (apnenec, kremen, kalcijev sulfat, kalcijev
fosfat) so usedline v ceveh sistema, ki jih odpravljamo z raznimi kemičnimi postopki.
Nekatere raztopljene snovi povzročajo korozijo cevi. Zato morajo biti cevi in elementi v
geotermalnih sistemih primerno korozijsko zaščiteni. Ostale nezaželene snovi v termalnih
vodah odpravljamo z odplinjanjem, ter mehanskimi in kemičnimi postopki.56
V večini primerov je stopnja, do katere izkoriščanje geotermalne energije vpliva na okolje,
sorazmerna z obsegom njenega izkoriščanja (Lunis in Breckentire, 1991). Spodnja tabela
povzema verjetnost in relativno stopnjo učinkov na okolje pri razvoju projektov za
neposredno uporabo geotermalne energije. Proizvodnja električne energije bo na okolje
vplivala na enak način kot neposredna uporaba toplote.57
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Prim.: Medved, Novak, stran 216.
Prim.: Medved, Arkar, stran 166.
56
Prim.: Medved, Novak, stran 216.
57
Prim.: Dickson, Fanelli, stran 21.
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VPLIV

Verjetnost

Resnost posledic

pojavitve
Onesnaževanje zraka

N

Z

Onesnaževanje nadzemnih voda

Z

Z

Podzemno onesnaževanje

N

Z

Usedanje tal

N

N do Z

Hrup

V

N do Z

Uničevanje kulturnih in arheoloških

N do Z

Z do V

Socialno – ekonomski problemi

N

N

Kemično in toplotno onesnaževanje

N

Z do V

Odlaganje odpadnih materialov

Z

Z do V

značilnosti

Legenda: N = nizka; Z = Zmerna; V = Visoka
Tabela 1: Verjetnost in stopnja onesnaževanja okolja pri rabi geotermalne energije
VIR: Lunis in Breckenridge, 1991 – Geothermal energy, stran 21.

1.6 Geotermalni potencial Slovenije in trenutno stanje
Izkoriščanje termalne vode tudi na ozemlju Slovenije ima zelo dolgo tradicijo, saj so jo
uporabljali že stari Rimljani, kar je dokazano v arheoloških najdiščih, zelo verjetno pa tudi
naseljena ljudstva pred njimi.58
V preteklosti so geotermalno vodo uporabljali predvsem v zdraviliščih in za ogrevanje
bazenov. Tako so ob naravnih virih geotermalnih vod nastala številna termalna zdravilišča.
O tem, da so bile v Šmarjeških Toplicah zgrajene terme, pričajo izkopanine iz časov
rimskega imperija, zapisani dokumenti o uporabi termalnih vod pa segajo v leto 1147.
Industrijsko izkoriščanje naravne mineralne vode se je najprej začelo v Radencih. Leta

58

Prim.: Inštitut Bion, Končno poročilo o energetiki, URL:
http://www.bion.si/gradivaobjave/Porocila/Energetikakoncno/Analiza%20RR%20OV%20Energetika_Porocilo_rev2.pdf (14.04.2009).
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1869 je po hrastovi cevi iz globine 17 metrov pritekla prva slatina. Prvo zajetje termalne
vode z globoko vrtino je bilo v Sloveniji izvedeno leta 1973.59
Geotermalna energija predstavlja ob njeni ekološki sprejemljivosti največji energetskih
potencial, ki ga energetsko deficitarna60 Slovenija ima. Pri tem je potrebno upoštevati, da
imajo termalni vodonosniki lokalni značaj predvsem pri direktni izrabi, ki iz ekonomskih
razlogov ne prenese daljših transportov. To pa ne velja za proizvodnjo električne energije.
Cena za proizvodnjo toplote iz geotermalnih virov je v cenovnem razredu z ostalimi
energenti, zaradi česar je prav tako pričakovati pospešeno rast izkoriščanja tega
energetskega vira.61
V Sloveniji je več področij oziroma regij s pomembnim geotermalnim potencialom. Za ta
področja je značilno, da se temperatura v globini zvišuje za vsaj 30° C na vsak kilometer
globine. Taka področja v Sloveniji so:
•

Panonski bazen s površino 1300 km2;

•

Rogaško-celjsko-šoštanjska regija s površino 450 km2;

•

Planinsko-laško-zagorska regija s površino 380 km2;

•

Krško-brežiška regija s površino 550 km2;

•

Ljubljanska kotlina s površino 600 km2.62

Kot rečeno je za dotok toplote proti površju pomembna predvsem debelina Zemljine skorje,
ki je največja v zahodnem delu Slovenije, kjer znaša okoli 50 kilometrov. Proti vzhodu se
tanjša, tako da v skrajnem vzhodnem delu znaša le še okoli 30 kilometrov.63
Temu primerno je po pokrajinah največ geotermalnih izvorov v severovzhodni Sloveniji
(65 %), sledi Krško – Brežiška kotlina (25 %) in Ljubljanska kotlina (5 %).64
59

Prim.: Medved, Arkar, stran 154 – 155.
Oskrba z energijo v Sloveniji je v letu 2007 znašala 307,1 PJ. Domači viri energije so zadostovali za 47,3% vseh slovenskih potreb po
energiji, ostalih 52,7% energetskih potreb pa je Slovenija pokrila z uvoženimi viri energije (naftni derivati 100% uvoz in zemeljski
plin 99,5% uvoz). (Prim.: Direktorat za energijo, Sektor za ekonomske analize in statistiko, Energija v Sloveniji 2007, sestavil Dušan
Trpin, stran 7)
61
Prim.: Inštitut Bion, Končno poročilo o energetiki, URL:
http://www.bion.si/gradivaobjave/Porocila/Energetikakoncno/Analiza%20RR%20OV%20Energetika_Porocilo_rev2.pdf (14.04.2009)
62
Prim.: Medved, Arkar, stran 156.
63
Prim.: Kralj Peter, Geotermalni viri v Sloveniji: njihov potencial in izraba, V: Geotermalna energija: islandske in slovenske izkušnje,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ljubljana, 1999, stran 29.
60
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Slika 8: Geotermična karta Slovenije
VIR: http://www.geo-zs.si/podrocje.aspx?id=120 , datum dostopa 21.04.09.

Slovenija razpolaga z 28 naravnimi izviri in 38 lokacijami, kjer je termalna voda zajeta z
vrtinami s skupno instalirano termično močjo 120 MWt. Od tega se izkorišča 47 MWt, ali
39%. Ocenjuje se, da se z izkoriščanjem geotermalne energije na obstoječih objektih v
Sloveniji danes pridobi okoli 200 GWht toplote letno. Vsi ti geotermalni viri so primerni le
za direktno izrabo toplote. Za izkoriščanje visokotemperaturnih geotermalnih sistemov, s
tem pa tudi možnostjo proizvodnje električne energije, sta danes znana dva geotermalna
sistema, Termal I in Termal II, oba v severovzhodni Sloveniji.
Prosto iztekajoča termalna in termomineralna voda iz 28 naravnih Izvirov v Sloveniji ima
izdatnost 482 l/s in toplotno termično moč 3,5 MWt. Od tega se izkorišča 11 izvirov s
kapaciteto 368 l/s (Bled, Vrhnika, Spodnje Pirniče, Zagorje, Rimske Toplice, Topolšica,
Dobrna, Topličnik, Klevevž, Šmarjeta, Dolenjske Toplice).
64

Prim.: Grobovšek Bojan, Možnosti koriščenja geotermalne energije,
URL:http://gcs.gizrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT228.htm (07.04.2009).
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Z vrtinami zajete količine termalne vode so še precej večje. Na 38 lokacijah je zajeto 1.188
l/s, kar predstavlja toplotno moč 117,1 MWt. Skupaj so v uporabi geotermalni viri na 29
lokacijah s skupno izdatnostjo 651 l/s in 47 MWt toplotne moči, oziroma 82 % (Zreče,
Moravske Toplice, Lendava, Banovci, Murska Sobota, Radenci, Moravci v Slovenskih
goricah, Ptuj, Maribor, Rogaška Slatina, Dobrna, Laško, Podčetrtek, Topolšica, Lajše,
Rimske Toplice, Medijske Toplice, Čatež, Dobova, Šmarješke Toplice, Dolenjske Toplice,
Vaseno, Bled, Furlanove Toplice, Cerkno, Portorož, Dobrovnik, Benedikt v Slovenskih
goricah).

Slika 9: Karta izrabe geotermalne energije v Sloveniji
VIR: http://www.finance.si/249195, datum dostopa 12.07.2010

V Sloveniji se uporabljajo tudi toplotne črpalke za odvzem Zemljine toplote iz majhnih
globin. Te se uporabljajo predvsem za ogrevanje enodružinskih hiš. Po oceni je takšnih
uporabnikov več kot 500, s katerim se zagotovi na leto okoli 14 GWt toplote.65
65

Prim.: Inštitut Bion, Končno poročilo o energetiki, URL:
http://www.bion.si/gradivaobjave/Porocila/Energetikakoncno/Analiza%20RR%20OV%20Energetika_Porocilo_rev2.pdf (14.04.2009)
stran 162.

24

2. Analiza pravne ureditve izkoriščanja geotermalne
energije v Sloveniji in predlog izboljšanja

2.1

Težnja in razvoj zakonske ureditve izkoriščanja
geotermalne energije v Sloveniji

Zakonsko področje raziskav in izrabe geotermalne energije in termalnih vod v Sloveniji
trenutno urejajo štirje zakoni: Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)66, Energetski zakon (EZ)67,
Zakon o rudarstvu (ZRud-1)68 ter Zakon o vodah (ZV-1)69.70
Enoten zakon, ki bi temeljito obravnaval geotermalno energijo in njeno izkoriščanje torej
do sedaj še ni bil sprejet. Vsi zgoraj naštet zakoni in na podlagi teh zakonov sprejeti
podzakonski akti (uredbe in sklepi vlade, pravilniki, navodila) geotermalno energijo
obravnavajo bolj ali manj posredno – to je v sklopu obnovljivih virov energije, naravnih
dobrin71 ali kot vir energije.
Trije izmed naštetih zakonov podajajo definicijo geotermalne energije.
EZ jo kot obnovljiv nefosilni vir energije definira kot toplotno energijo, pridobljeno iz
zemlje z vodonosniki.72
Prav na osnovi EZ skupaj z uredbami73 in sklepi vlade, država spodbuja proizvodnjo
električne energije iz obnovljivih virov energije. Posledično lahko iz tega razberemo, da
66

Zakon o varstvu okolja, Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt,
57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009.
67
Energetski zakon, Uradni list RS, št. 27/2007 – UPB2, 70/2008, 37/2011 Odl.US: U-I-257/09-22.
68
Zakon o rudarstvu, Uradni list RS, št. 61/2010, 76/2010.
69
Zakon o vodah, Uradni list RS, št. 67/2002, 110-2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdr-A, 41-2004-ZVO-1, 57/2008.
70
Prim.: Kralj Peter, Kako pridobiti potrebna dovoljenja za projekt izrabe geotermalne energije, V: Slovenska zakonodaja na področju
URE in OVE: zbornik referatov, (Projekt Izobraževanje in osveščanje Vransko 2006). Vransko: Grozd URE in OVE, zavod za
trajnostni razvoj energetike in ekologije, 2006, str. 1-4.
71
Naravne dobirne so sestavine narave, pomembne za zadovoljevanje človekovih materialni in duhovnih potreb in interesov. So v javni
lasti ali pod upravljanjem države oziroma občine ali pod posebnim varstvom. Nekaterim zakon podeljuje status javnega dobra katerega
izkoriščanje se izvaja na podlagi podeljene koncesije. (Prim.: Zakon o varstvu okolja, 3. člen točka 1., Komentar ustave Republike
Slovenije, uredil Lovro Šturm, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, Ljubljana 2002, stran 688.)
72
Prim.: Energetski zakon, 4. člen.
73
Za OVE sta pomembni zlasti Uredba o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije (Uradni list RS,
št. 71/2007 in 8/2009) ter Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije (Uradni list RS, št.
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spada v sklop teh pobud tudi proizvodnja električne energije iz geotermalne energije. EZ
tega sicer nikjer izrecno ne omenja, prav tako tudi ne ukrepi sprejeti na podlagi tega zakona
ter premiki v javnih financah.74
Javna agencija RS za energijo je od začetka novembra 2009 pa do danes izdala že okoli
1200 odločb za elektrarne, ki bodo proizvajale elektriko iz soproizvodnje75 in iz obnovljivih
virov – predvsem iz sončne energije. Za geotermalne elektrarne še ni bilo izdane nobene
deklaracije. O vzrokih in možnostih za to stanje je več zapisanega v poglavju 2.2.2 Razlogi
za neurejeno stanje na strani 40 .76
Pomembno posredno omembo rabe geotermalne energije lahko razberemo tudi iz 36. člena
EZ. Ta člen usklajuje nacionalno energetsko politiko z energetsko politiko lokalnih
skupnosti na področju OVE za proizvodnjo toplote. Občinam tako predpisuje, da morajo v
svojih novih prostorskih aktih obvezno dati prednost pri oskrbi s toploto obnovljivim virom
energije in energetsko učinkovitejšim rešitvam. Taka rešitev pomeni kompromis med jasno
zavezo k spodbujanju uporabe obnovljivih virov energije in učinkovitim načrtovanjem
energetske infrastrukture posameznih občin. Brez obsežnejšega uvajanja obnovljivih virov
v ogrevanje ni možno zagotoviti 25% obnovljivih virov v strukturi končne rabe, ne v
občinah in posledično tudi v državi ne.77
ZRud-1 geotermični energetski vir prišteva med energetske mineralne surovine. Njihovo
raziskovanje in izkoriščanje je na celotnem ozemlju Republike Slovenije je v javno korist.
Definira ga kot vir toplotne energije, ki se nahaja v geoloških plasteh pod površjem tal in se
obnavlja s toplotnim tokom iz zemljine notranjosti.78

8/2009). Namen prve je doseči najugodnejši položaj pri prodaji proizvedene električne energije, druge pa olajšati trgovanje z
električno energijo proizvedeno iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji in izboljšati preglednost na trgu z električno energijo.
74
Prim.: Obnovljivi viri energije, Obnovljivi viri energije, URL: http://www.ove.si/ (28.10.2010).
75
T. i. soproizvodnja toplote in električne energije ali krajše SPTE, je način uporabe strojev za pretvarjanje energije goriv pri katerem
poleg najbolj želene električne energije koristno uporabimo tudi toploto. Soproizvodnja je energetsko najbolj učinkovit način
izrabljanja goriva. (Prim.: Wikipedija – prosta enciklopedija, Soproizvodnja toplote in električne energije,
http://sl.wikipedia.org/wiki/Soproizvodnja_toplote_in_elektri%C4%8Dne_energije (04.07.2011))
76
Prim.: Javna agencija republike Slovenije za energijo, Register deklaracij za proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih
virov energije in soproizvodnje z visokim izkoristkom, URL: http://www.agen-rs.si/porocila/RegisterDeklaracij.aspx (21.03.2011).
77
Prim.: Energetski zakon, 36. člen.
78
Prim.: Zakon o rudarstvu, 2. člen točka 2.2, 4. člen in 12. člen.
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Ena najpomembnejših novosti, glede na prej veljaven Zakon o rudarstvu (ZRud)79 je, da za
raziskovanje mineralnih surovin ni več potrebno pridobiti koncesije80 ampak zadostuje
dovoljenje za raziskovanje. Ta poteza bistveno vpliva tudi na olajšanje administrativnih
postopkov v zvezi z raziskovanjem mineralnih surovin. Še vedno pa je za pridobitev
rudarske pravice za izkoriščanje vseh mineralnih surovin z izjemo geotermalne energije
potrebno pridobiti koncesijo. ZRud-1 namreč v četrtem odstavku petega člena določa da se
»izkoriščanje geotermičnih energetskih virov z geokolektorjem oziroma geosondo se lahko
izvaja brez koncesije po tem zakonu, za izkoriščanje geotermičnih energetskih virov z
reinjektiranjem pa se dovoljenje za raziskovanje in vodna pravica za izkoriščanje lahko
pridobi samo v skladu s predpisi, ki urejajo vode.«81
To določbo ZRud-1 lahko interpretiramo na način, da zakon omogoča oziroma predvideva
le dva načina izkoriščanja geotermičnih energetskih virov. To sta zaprt sistem (z eno vrtino)
z geokolektorjem ali geosondo in sistem reinjektiranja, kjer gre za dve vrtini. Z vrtanjem
oziroma deli, namenjenimi izkoriščanju geotermičnega energetskega vira z geokolektorjem
se lahko začne brez rudarskih dovoljenj. Pred začetkom vrtanja oziroma izvajanjem del,
namenjenih izkoriščanju geotermičnega energetskega vira z reinjektiranjem, je potrebno
pridobiti dovoljenje za raziskovanje po ZV-1 in vodno pravico. Seveda gre v obeh primerih
le za izrabo toplotne energije iz (podzemne) vode, ki se v sistemu vrača nazaj v isti
vodonosnik in ne za balneološko ali pitno uporabo vode oziroma termalne vode. Za pitje,
stekleničenje, kopanje in druge balneološke namene si mora uporabnik pridobiti koncesijo
po ZV-1.
ZRud-1 torej prinaša deregulacijo geotermalnih energetskih virov.
ZVO-1 je tisti, ki posebej ne definira niti geotermalne energije kot take niti njene rabe.
Narekuje pa, da mora koristnik za posebno rabo naravnih virov (kar geotermalna energija
definitivno je) skladno z zakonom pridobiti posebno pravico, to je zaprositi za ustrezno

79

Zakon o rudarstvu, Uradni list RS, št. 98/2004-UPB1, 68/2008.
Rudarska pravica za raziskovanje se je po prej veljavnem zakonu podeljevala s koncesijo. Za izkoriščanje mineralne surovine je prav
tako bilo potrebno pridobiti rudarsko pravico s koncesijo. Sedaj veljaven Zrud-1 ukinja rudarsko pravico za raziskovanje mineralnih
surovin in ga nadomešča z dovoljenjem za raziskovanje, ohranja pa rudarsko pravico za izkoriščanje mineralnih surovin.
81
Zakon o rudarstvu, 5. člen.
80
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dovoljenje ali si pridobiti ustrezno koncesijo. Zakon je pomemben z vidika (ponovne)
uvedbe koncesije na naravne dobrine, ki predstavlja enega izmed modernih konceptov
gospodarjenja z naravnimi dobrinami na območju republike Slovenije, vse od časov po
drugi svetovni vojni. Sicer ZVO-1 predstavlja lex generalis v primerjavi z ZRud-1, ki je lex
specialis glede podeljevanja koncesije za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin.
Kot ugotovljeno ZRud-1 koncesijo za raziskovanje in izkoriščanje geotermalne energije
ukinja oziroma napotuje na uporabo določb ZV-1. Pomembno pri tem je, da ZVO-1 (še
vedno) predstavlja pravno podlago za morebitno ponovno uvedbo koncesije za rabo
geotermalne energije kot naravne dobrine v sklopu novega enotnega zakona o geotermalni
energiji.
Drugo področje pomembno za izrabo geotermalne energije in termalnih vod v ZVO-1 se
nahaja zahtevi po zaščiti okolja in s tem posredno tudi razvoja obnovljivih virov energije.82
Koncesijo na vodi obravnava ZV-1 v sklopu vodnih pravic. Vodna pravica je pravica do
posebne rabe vodnega ali morskega javnega dobra ali naplavin, razen vodnega zemljišča in
se pridobi na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije. Po 136. členu ZV-1 je koncesijo
potrebno pridobiti za rabo vode za potrebe kopališč in podobno, če se rabi mineralna,
termalna ali termomineralna voda, vodno dovoljenje pa za neposredno rabo vode za
pridobivanje toplote po 125. členu ZV-1.83
V primeru pridobitve vodnih pravicah za izkoriščanje geotermičnih energetskih virov z
reinjektiranjem ZRud-1 napotuje na subsidiarno uporabo določb ZV-1. Zakona sta torej v
razmerju splošnosti in specialnosti (lex specialis derogat legi generali).
ZV-1 definira geotermalni energetski vir s pomočjo nosilca te energije – to je termalne
vode. Njena definicija je precej ohlapna saj zakon v šesti točki 7. člena pravi da je termalna
voda »podzemna voda iz vrtine, izvira ali zajetja, ki ustreza predpisanim kriterijem.« O
predpisanih kriterijih lahko zgolj ugibamo. Najverjetneje je sicer zakonodajalec imel v
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Prim.: Kralj Peter, Kako pridobiti potrebna dovoljenja za projekt izrabe geotermalne energije, stran 2.
Prim.: Zakon o vodah, 7. člen točka 35, 125. člen, 136. člen.
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mislih kriterij temperature, ki naj bi ga dosegla termalna voda. Kot rečeno, ta znaša najmanj
20° C.
ZRud-1, katerega izvajanje je v pristojnosti ministrstva za gospodarstvo, zahteva
reinjiciranje vode (če se termalna voda izkorišča kot geotermični energetski vir), v ZV-1, za
izvajanje katerega je pristojno ministrstvo za okolje, pa te zahteve ni (če se termalna voda
izkorišča za neposredno rabo za dejavnosti kopališč in zdravilišč). Vsekakor že evropska
vodna direktiva84 določa, naj »države članice varujejo, izboljšujejo in obnavljajo telesa
podzemne vode ter zagotavljajo ravnotežje med odvzemanjem in obnavljanjem podzemne
vode«.
V Sloveniji je bilo do sedaj podeljenih le pet koncesij po drugem odstavku 136. člena ZV-1,
za rabo podzemne vode za potrebe kopališč in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali
termomineralna voda in več kot 500 vodnih dovoljenj za pridobivanje toplote z uporabo
toplotnih črpalk. Kljub potencialu, številke ne presegajo pričakovanj. Analiza vzrokov sledi
v naslednjem podpoglavju.
Izmed vseh štirih zakonov, prav ZV-1 predstavlja ustrezno pravno podlago za izkoriščanje
geotermalne energije v Sloveniji. Vsa potrebna dovoljenja za izkoriščanje geotermalne
energije se torej podeljujejo po ZV-1. Je tudi edini zakon, ki celotno materijo ureja
specialno v primerjavi z ostalimi tremi zakoni, tudi v primerjavi z ZRud-1, ki napotuje na
uporabo njegovih določb.
Podobne težnje kot v Sloveniji, se kažejo tudi v zakonodaji Evropske unije. Direktiva
2009/28/ES spodbuja uporabo OVE, kamor po definiciji iz 2. člena85 spada tudi
geotermalna energija. Direktiva prav tako izrecno opozarja, da se geotermalna toplotna
energija, pridobljena s toplotni črpalkami prišteva v končno bruto proizvedeno energijo iz
84

Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju
vodne politike (Uradni list EU L, št. 327 z dne 22.12.2000, str. 275) zadnjič spremenjena z Odločbo št. 2455/2001/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2001 o določitvi seznama prednostnih snovi na področju vodne politike in o spremembi
Direktive 2000/60/ES (UL EU L, št. 331 z dne 15. 12. 2001, str. 1). Njen cilj do leta 2015 je dobro kemijsko in količinsko stanje vseh
voda. Zato je upravljanje z vodami in obstoječimi zalogami pitne vode zelo pomemben inštrument racionalizacije rabe voda. Prav
postopki odločanja o podelitvi vodnih pravic za rabo voda, ki jih je uvedel ZV-1, so lahko tisti učinkoviti ukrepi, ki omogočajo
vpogled v vodne zaloge in s pravilnim odločanjem vzpostavljajo ravnovesje med zalogami pitne vode in dovoljenimi odvzemi.
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»Geotermalna energija pomeni energijo, ki je shranjena v obliki toplote pod trdnim zemeljskim površjem« (Direktiva 2009/28/ES, 2.
člen)
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OVE. Pogoj je le, da končna proizvedena energija znatno presega primarni vnos energije,
potreben za delovanje toplotne črpalke (4. člen). Dejstvo je, da toplotne črpalke za svoje
delovanje – prenos toplote, uporabljajo dodaten vir energije. To je največkrat električna
energija. Države članice so zavezane predvideti tudi spodbude za uvajanje toplotnih
črpalk.86

EU želi s podnebno-energetskim svežnjem zmanjšati količine toplogrednih plinov za vsaj
20% do leta 2020 in za prav tako 20% do leta 2020 povečati delež obnovljive energije v
porabi energije. Zmanjševanje emisij naj bi se stopnjevalo do 30% do leta 2020, tako da bi
povečanje svetovne temperature omejili na največ 2° C nad predindustrijsko ravnijo.
Opomniti je potrebno na dejstvo, da je delež obnovljive energije v končni porabi energije v
EU trenutno 8,5%, kar pomeni, da bo za doseganje zastavljenih ciljev potrebne predvsem
veliko volje držav članic. Glede na to, da se možnosti za doseganje zastavljenih ciljev
razlikujejo od ene do druge države članice, je Direktiva 2009/28/ES predvidela tudi
nacionalne akcijske načrte za razvoj obnovljive energije za obdobje 2010 – 202087 (v
nadaljevanju AN OVE).
V teh načrtih je treba določiti nacionalne cilje držav članic za deleže OVE v rabi bruto
končne energije za ogrevanje in hlajenje, pri rabi električne energije ter v prometu v letu
2020.
Izbor obnovljivih virov za dosego zastavljenih ciljev je prepuščen državi članici. Po AN
OVE si bo Slovenija prizadevala, da v največji možni meri spodbudi uporabo gozdne
biomase, kot najpomembnejši OVE v Sloveniji. Tako, se bo uporabljeni energetski
potencial biomase do leta 2020 najmanj podvojil. Glede na to, da je država v več kot 54%
površine pokrita z gozdovi se ravno v tem viru obnovljive energije skriva velik potencial.
Biomasi po pomembnosti sledi vodna energija. Slovenija si bo prizadevala izrabiti
razpoložljiv energetski potencial rek (predvsem srednje in spodnje Save ter malih
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Prim.: Direktiva 2009/28/ES, 2. člen, 4. člen.
8. julija 2010 je Vlada RS sprejela AN OVE, ki obsega: 1. nacionalno politiko obnovljivih virov energije, 2. pričakovano rabo bruto
končne energije v obdobju 2010 – 2020, 3. cilje in usmeritve glede obnovljivih virov energije, 4. ukrepe za doseganje zavezujočih
ciljnih deležev obnovljivih virov energije in 5. ocene prispevka posamezne tehnologije k doseganju ciljnih deležev obnovljivih virov
energije in ocene stroškov izvedbe ukrepov, vplivov na okolje ter na ustvarjanje delovnih mest.
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hidroelektrarn na nižinskih vodotokih, kot je na primer Savinja). V zadnjih letih je opaziti
dinamičen razvoj tudi pri izkoriščanju sončne energije in bioplina. K povečani porabi
obnovljivih virov energije bodo prispevali potenciali navedenih virov energije ter dodatno
potenciali energije vetra in geotermalne energije.88
Geotermalna energija se torej po mnenju vlade (skupaj s potencialom energije vetra) nahaja
na dnu lestvice pomembnosti, kar nakazuje, da ni deležna velike pozornosti s strani
načrtovanja in spodbujanja njene rabe v bodoče, oziroma v relativno dolgem obdobju do
leta 2020.
Glede na navedena dejstva, lahko danes kot krovni zakon o izkoriščanju geotermalne
energije postavimo ZV-1. Prej je to bil ZRud, ki je urejal večji del izkoriščanja geotermalne
energije oziroma se je na svoj način kombiniral z zakonskimi določbami ZV-1 (npr. na
vrtanje globlje od 300 metrov je zahteval rudarski projekt, čeravno se je voda izrabljala po
ZV-1). Od 1. januarja 2011 pa velja nov ZRud-1, ki pravzaprav popolnoma deregulira
področje izkoriščanja geotermalne energije, na mesto kjer pa jo omenja pa napotuje na
uporabo določb ZV-1.
Namen take ureditve je najbrž bila odprava zapletene administracije in dvojne ureditve na
tem področju, vendar pa je po mojem mnenju korak nazaj pri urejanju geotermalne
energije. Če že korenita prenova in sprejetje novega ZRud-1, bi bilo bolj smiselno takoj in
predvsem razumneje urediti tudi geotermalno energijo.
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Prim.: Slovenija doma v Evropi, Podnebno – energetski sveženj, URL: http://www.evropa.gov.si/si/energetika/podnebno-energetskisvezenj/ (12.05.2011).
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2.2 Problematika zakonske ureditve

2.2.1 Analiza zakonodajnih problemov

Analize problematike veljavne zakonodaje se lotimo od njene najvišje stopnje, to je
zakonodaje Evropske unije, navzdol do zakonodaje in podzakonskih aktov sprejetih in
veljavnih na območju Slovenije.
Kot že ugotovljeno ima le nekaj evropskih držav naravne vire, ki so potrebni za dovolj
učinkovito proizvodnjo električne energije iz geotermalne energije. Je pa pomembna tudi
proizvodnja toplote iz geotermalne energije neposredno iz izkoriščanja vodonosnikov,
katerih temperatura se giblje med 30 in 150° C (tako imenovana uporaba
nizkotemperaturne in srednjetemperaturne energije) ter proizvajanja toplote in hlajenje z
uporabo geotermalnih toplotnih črpalk. Ta način izkoriščanja geotermalna energije
predstavlja ogromen potencial v Evropi, vendar pa žal tudi po očitkih EESO nima zadostne
pozornosti v politiki EU.89
V prid sedanji ureditvi evropske zakonodaje, ki se na splošno ukvarja z OVE in državam
članicam prepušča njihov izbor za dosego zastavljenih ciljev po podnebno – energetskem
svežnju, govori raznolikost držav in različni potenciali za izkoriščanje, ki jih države članice
premorejo. Po drugi strani je pa dejstvo, da dokler se EU v svojih aktih ne bo zavzela in
uredila izkoriščanja geotermičnega energetskega vira na potencialnih ozemljih in s tem
»prisilila« države članice k implementaciji v svojo zakonodajo, je geotermalna energija in
njen potencial za izkoriščanje odvisen zgolj in le od volje članic. V praksi lahko opažamo,
da to ni dovolj, saj je ta volja držav članic spet odvisna od različnih političnih interesov, ki
se pojavljajo v posameznih državah.
K nujnosti zakonske ureditve področja geotermalne energije s strani Evrope, kaže tudi
preprosto dejstvo, da vodonosniki bogati z geotermičnim potencialom ne poznajo meja. Ti
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Mnenje Evropskega ekonomsko – socialnega odbora o obnovljivih virih energije, Uradni list EU C, št. 65, z dne 17.03.2006, stran 105113, Bruselj.
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se torej lahko razprostirajo na ozemljih več držav hkrati. Problemi nastanejo zaradi
čezmejnega vpliva pri izkoriščanju vodonosnikov npr. v smislu njihovega praznjenja zaradi
prevelikega odvzema vode na eni strani in njihovega prepočasnega obnavljanja. S tem
prihaja do neke vrste diskriminacije držav.
Dve državi z različnima regulatornima sistemoma lahko sovplivata na uspešnost projekta
izrabe geotermalne energije, če ena uzakonja reinjektiranje kot obvezo druga pa ne, in le ta
(hkrati) ne predvideva niti poostrenega monitoringa tlakov v vodonosniku (geotermalni viri
se posredno sicer sami obnavljajo, saj voda pronica skozi zemljo, se tam ogreje in se spet
pojavlja kot nosilec energije, vendar je ta naraven proces počasen). Na tem mestu je zato
zelo pomemben poenoten monitoring, saj geotermični energetski vir ob nepravilni in
presežni izrabi, kljub etiketi obnovljiv, postane ogrožen ali celo na dolgo dobo neobnovljiv.
Zakonska ureditev izrabe geotermalne energije na ravni EU bi torej prinesla poenotenje v
sistemih izrabe in s tem pravično razporeditev vira med državami članicami.
Tezo o nujnosti čezmejne ureditve, o pomanjkljivosti zakonodaje in nedostopnosti
finančnih sredstev za razvoj uporabe geotermalne energije so potrdili tudi mednarodni
strokovnjaki združeni v projektu Transenergy90. Ti so izvedli obsežno raziskavo stanja na
področju geotermalne energije v katero so vključili 40 predstavnikov nacionalnih in
regionalnih vlad ter strokovnih inštitucij91 iz štirih sodelujočih držav. V raziskavi so
ugotavljali probleme, s katerimi se posamezne države srečujejo pri ustvarjanju pogojev za
raziskovanje in izkoriščanje geotermalnih virov. Ugotovili so, da je povsod ključen
problem pomanjkljiva zakonodaja, ki zavira razvoj uporabe geotermalnih virov. Posledično
bo v prihodnosti nujno oblikovanje skupne čezmejne politike o geotermalnih virih, ki bo
omogočala učinkovito razdelitev distribucijskih pravic in upravljanje z geotermalnimi viri.
Rezultati kažejo tudi, da ni dovolj dostopnih finančnih sredstev namenjenih razvoju
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Gre za srednjeevropski projekt, ki se je pričel aprila leta 2010 in katerega cilj je ustvariti skupni geotermalni informacijski sistem štirih
srednjeevropskih držav, Slovenije, Avstrije, Madžarske in Slovaške. Okoljsko naravnani projekt je namenjen spodbujanju trajnostnega
izkoriščanja prekomejnih virov geotermalne energije. (Prim.: Transenergy, URL: http://transenergy-eu.geologie.ac.at/indexDateien/Page1789.html (04.05.2011))
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V Sloveniji so v raziskavo o možnosti rabe geotermalne energije vključili Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Ministrstvo za
gospodarstvo, Eko sklad in Geološki zavod Slovenije.
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uporabe geotermalnih virov, prav tako je nezadovoljivo stanje na področju izobraževanja,
oblikovanja tehnoloških standardov in trajnega raziskovanja geotermalnih virov.92
Mnenje EESO, da je EU na področju izkoriščanja geotermalne energije preveč statična je
torej zaradi navedenih razlogov povsem na mestu.
Na žalost pa se ta statičnost prenaša tudi v slovensko zakonodajo, saj naš zakonodajalec v
prvi vrsti sledi evropskim direktivam in predpisom in ne ureja izkoriščanja geotermalne
energije neposredno oziroma dovolj poglobljeno. Zaradi potenciala za izkoriščanje
geotermalne energije, ki ga, kot smo med drugim ugotovili tudi v poglavju 1.6, Slovenija
ima, predstavlja neurejenost in nedorečenost zakonodaje velik problem. Z njim se v prvi
vrsti dokaj hitro soočijo potencialni izvajalci in investitorji ter uporabniki geotermalne
energije.
Na videz prvi premik k izboljšanju zakonske ureditve se je sicer zgodil lansko leto (2010) s
sprejetjem novega ZRud-1, ki se je začel uporabljati s 1. januarjem 2011. Ta je pravzaprav
ukinil prej veljavno dvojno ureditev, ko sta izkoriščanje geotermalne energije urejala dva
zakona – ZV-1 in prejšnji ZRud. ZV-1 obravnava izrabo termalne vode za neposredno rabo
za dejavnost kopališč in zdravilišč in ni predvidel reinjektiranja vode nazaj v vodonosnik.
Prej veljaven ZRud pa obravnava izrabo energije iz geotermičnega energetskega vira in
reinjektiranje zahteva. Bistvena razlika med prej veljavnim ZRud in novim ZRud-1 je
navidezno ukinjanje te dvojnosti, saj ZRud-1 napotuje na uporabo določb ZV-1 v primeru
izkoriščanja geotermičnih energetskih virov z reinjektiranjem. Kljub temu pa vendarle
ohranja dvojna merila: ZV-1 še vedno ne predvideva reinjektiranja, ko se na podlagi
podeljene vodne pravice (dovoljenja ali koncesije) uporabljajo termalne vode, ZRud-1 pa ga
v svojih določbah predvideva izrecno ali skozi sistem izkoriščanja (geokolektor oziroma
geosonda je zaprt sistem, pri katerem je vračanje vode v vodonosnik logična posledica).
Na Geološkem zavodu Slovenije opozarjajo, da povečan odvzem geotermalne vode pri
nekaterih vrtinah že vpliva na nižanje tlaka, to pa kaže na netrajnostno izkoriščanje vira.
Gre za vrtine v Murski Soboti in deloma v Moravskih Toplicah. Pravzaprav na splošno v
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Pomurju, ker gre tako rekoč pri vseh vrtinah za isti vodonosnik. Predvsem v Murski Soboti
pa je moč upadanja tlakov v vodonosniku opaziti že kar nekaj časa. Zato se bo tudi v
Sloveniji prej ali slej treba lotiti reinjektiranja, torej vračanja izrabljene vode v globino.
Večino uporabnikov so uspeli prepričati, da so na vrtinah namestili opazovalne sisteme za
opazovanje temperature, tlaka in kemijske sestave vode, s čimer bo mogoče prihodnja leta
spremljati spreminjanje izdatnosti vira. Opozarjajo pa, da sedanji monitoring ni zadosten,
saj bi ga morali vzpostaviti in poenotiti na nacionalni ravni. 93
Do sedaj je predvideno injektiranje energetsko izrabljene vode v vodonosnik le v Lendavi,
pri projektu daljinskega ogrevanja s termalno vodo. Žal je izvedba projekta zastala zaradi
pomanjkanja investicijskih sredstev. Pomoči države za te namene ni. Država, tako je
razvidno iz razpisov za subvencije v zadnjih nekaj letih, kot edini vir obnovljive energije
predvideva predvsem biomaso (več o tem na straneh 37-41).
Projekt reinjektiranja bi bil vreden pozornosti države, saj se zaradi pomanjkanja denarja in
morebitnih improvizacij lahko izgubi rdeča nit celostne zasnove, s tem pa se poruši
optimalno zastavljeno izkoriščanje obnovljivih virov energije in gospodarjenja s termalno
vodo. V Lendavi ne le da uporabljajo geotermalno energijo za daljinsko ogrevanje, uspešna
je tudi raba termalne vode za kopanje in balneologijo v termah. Po izračunih tako
zmanjšujejo porabo ekstra lahkega kurilnega olja s 75 tisoč litrov na leto na nič litrov na
leto.94
Zaradi možnosti izbire načina izkoriščanja geotermičnega energetskega vira z
reinjektiranjem ali brez, so možne dodatne špekulacije izvajalcev oziroma investitorjev del
povezanih z izgradnjo vrtin. V primeru reinjektiranja so investicijski stroški v vrtino
bistveno večji, saj je potrebno dodatno izdelati reinjekcijsko vrtino, reinjekcijsko povezavo
(cevovod) in reinjekcijsko postajo. Že tako veliki stroški za izvedbo vrtine za izkoriščanje
lahko investitorja napeljejo, da se zateče k možnosti izpuščanja (termalne) vode v naravo
ali kanalizacijo, s čimer se zraven tveganja poslabševanja izdatnosti vodonosnika, tvega
93
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tudi toplotno onesnaževanje okoliških voda95 in s tem porušenje biotskega ravnovesja v
njih. Skrajna posledica objestnega praznjenja vodonosnika, ki je znana v svetu (primer
Larderello), je tudi posedanje tal na območju vodonosnika.
Skratka, z eno potezo (uzakonitvijo reinjektiranja) bi zakonodajalec rešil vrsto negativnih
učinkov na okolje in prostor ter zagotovil bodočo oskrbo z geotermalno energijo in jo s tem
naredil zanimivejšo tako za politiko kot za potencialne investitorje, saj bi se posledično
zmanjšala negotovost pri izrabljanju vira. Dejstvo je da nam brez učinkovite rabe energije
ne pomaga niti neomejen vir obnovljive energije.
Na mestu so pomembne tudi ugotovitve, da je ZRud-1 odpravil nepotrebna administrativna
bremena, ki so zavirala ali podaljševala čas začetkov dejanskega izvajanja del, v primerjavi
s prej veljavnim ZRud. Slednji je zahteval pridobitev ne ene ampak kar dveh koncesij
(raziskovalne in eksploatacijske), da se je lahko začelo z izkoriščanjem geotermičnega
energetskega vira. Z uvedbo dovoljenj za raziskovanje je zelo olajšal izkoriščanje
mineralnih surovin in rudarjenja na splošno, vendar še vedno premalo, da bi lahko dobil
oznako odlično direktno za ureditev geotermalne energije.
ZRud-1 torej napotuje na uporabo ZV-1, pri katerem pa zraven do sedaj naštetih
pomanjkljivosti, lahko najdemo še eno – prav tako zelo zapleteno administrativno breme,
preloženo na pleča bodočega nosilca vodne pravice. ZV-1 se v zvezi s podeljevanjem
vodnih pravic sklicuje na nekaj drugih zakonov (ZVO-1, Zakon o graditvi objektov, Zakon
o ohranjanju narave,…) ter na številne podzakonske akte. S tem prav tako podaljšuje
postopke podeljevanja vodnih dovoljenj, predvsem koncesij na vodi. Ob morju različnih
predpisov, ki jih je potrebno upoštevati za pridobitev vodne pravice, pa zbode v oči dejstvo,
da le ti še vedno niso popolni. Tako se na primer pri izdajanju vodnih dovoljenj za
pridobivanje toplote še vedno izdajajo le delna vodna dovoljenja, saj zakonodajalec (še

95

Morda bi bilo smotrno razmisliti tudi o zaostritvi pogoja, ki ga določa Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v
vode in javno kanalizacijo, ki kot mejo za izpust v vodotoke določa vodo s temperaturo največ 30°C in v javno kanalizacijo 40 °C.
Dokler se ne uzakoni reinjektiranje, je to edini instrument s katerim bi prisilili uporabnike v kaskadno izkoriščanje energije in s tem v
čim večji izkoristek načrpane geotermalne energije. Vsekakor je monitoring na tem področju pomanjkljiv in bi ga bilo potrebno
zaostriti, izvajati dosledno ter predpisovati večje kazni za neupoštevanje Uredbe. Uporabniku oziroma investitorju bi se moralo s te
plati splačati vračati vodo nazaj v vodonosnik.
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vedno) ni sprejel ustreznega predpisa, ki bi omogočal plačilo za vodno pravico.96 Iz tega
naslova se zato v državno blagajno steka manj denarja, ki bi ga lahko recimo uporabili za
sofinanciranje raziskav na področju izrabe geotermalne vode.
Pri problematiki reinjektiranja smo se srečali še z enim problemom. To je finančna
(ne)podpora s strani države za izkoriščanje geotermičnega energetskega vira. Država torej
nima posluha za izkoriščanje geotermalne energije v obliki finančnih injekcij, zato je breme
financiranja preloženo na pleča zasebnih investitorjev.
Če pa se investitorji najdejo, jih država posredno ovira s postopki pridobivanja dovoljenj. V
prid obstoječemu potencialu priča kar nekaj uspešnih projektov izrabe geotermalne energije
v Prekmurju. Podjetje Ocean Orchids97 v Dobrovniku je vzorčen primer, česa je zmožen
zasebni kapital in geotermalna energije. Vprašanje je koliko podobnih projektov je prav
zaradi zaostrene birokracije in pomanjkanja sredstev padlo v vodo in preprečilo njihov
razvoj.
Da slovenska vlada geotermalne energije ne šteje za resen obnovljivi energetski vir, ki bi
lahko izdatno pomagal pri uresničevanju zavez o 25% deležu za obnovljive vire energije
(OVE) v energetski preskrbi države do leta 2020, je pokazala tudi z lanskoletnim sprejetjem
nacionalnega akcijskega načrta za OVE. V njem so kot najpomembnejši viri našteti lesna
biomasa, vodna energija, kot nekoliko manj pomembna osnovna vira energija sonca in
bioplin, samo kot dodatna, a komajda upoštevana vira, pa energija vetra in geotermalna
energija.98

96

V skladu s 123. členom ZV-1, se vodna pravica pridobi proti plačilu, ki nastopi z dnem začetka njenega izvajanja. Vlada predpiše
podrobnejša merila za določitev roka, načina in višine plačila za vodno pravico pridobljeno na podlagi vodnega dovoljenja (4.
odstavek 123. člena ZV-1). Zaenkrat vlada takšne uredbe, ki bi določala višino plačila za vodno pravico in katera bi morala biti
navedena v izdanem vodnem dovoljenju, še ni sprejela. V postopku podelitve vodnega dovoljenja se zato trenutno izdajajo le delne
odločbe, to je delna vodna dovoljenja, v katerih se navaja, da bo o plačilu za podelitev vodnega dovoljenja odločeno naknadno, ko bo
sprejet ustrezen predpis.
97
Podjetje Ocean Orchids se ukvarja s proizvodnjo orhidej, ki za rast vse leto potrebujejo tropske razmere. To jim omogoča nekaj več kot
kilometer in pol globoka vrtina s temperaturo vode 60 stopinj Celzija in hitrostjo črpanja do 25 litrov na sekundo. Ta voda toploto
odda v sekundarni krog, ki poteka po 80 kilometrih cevi pri tleh in pri stropu 3 hektarje velikega rastlinjaka, v katerem na leto vzgojijo
dober milijon rastlin. Kar se tiče proizvodnje orhidej, imajo v Evropi najmanjši izpust CO2. Energijo vode porabijo, kolikor je le
mogoče. Najprej za ogrevanje rastlinjaka, naslednja stopnja je talno ogrevanje prostorov in ogrevanje žlebov za taljenje snega, nato
ogrevajo še vodo za zalivanje v zunanji laguni. To je tako imenovano kaskadno izkoriščanje. Načrtujejo pa še naložbo v zadnjo
kaskado, na kateri bi vodo, še vedno ogreto na nekaj manj kot 30 stopinj, uporabili za ribogojnico, kjer bi gojili afriške some.
98
Prim.: Varčujem z energijo, Država zapostavlja geotermalno energijo, avtor Jože Pojbič, URL: http://varcevanjeenergije.si/geotermalna-energija/drzava-zapostavlja-geotermalno-energijo.html (20.05.2011).
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Prispevek geotermalne energije v sektorju električne energije za dosego ciljev uporabe
OVE do leta 2020 ni zajet oziroma predviden v AN OVE. Niti ni izračunana pričakovana
(kumulativna) nameščena zmogljivost, niti letna proizvodnja v naslednjih desetih letih, kar
kaže, da vlada ne računa na izkoriščanje geotermalne energije za pridobivanje električne
energije v razmeroma dolgi dobi. Pri ocenjevanju sektorja ogrevanja in hlajenja so
navedene ocene nameščene zmogljivosti in proizvodnje tudi za geotermalno energijo pri
čemer pa še vedno ni bil sprejet sicer predviden program sofinanciranj izgradnje sistemov
daljinskega ogrevanja na geotermalno energijo.99
Iz navedenega izhaja, da država diskriminira rabo geotermalne energije, saj namenoma
izpušča možnost subvencioniranja tega vira energije in hkrati ne podaja razlogov o svoji
odločiti oziroma preložitvi sprejemanja programov subvencioniranja. Kot je razvidno iz
AN OVE za izkoriščanje geotermalne energije za celo obdobje ni predvideno nobeno
(povečanje) rabe geotermalne energije za električno energijo, niti podpore in naložbe vanj.
Le to je sicer predvideno v sektorju ogrevanja in hlajenja, kjer je za povečanje njene rabe v
obdobju 2010-2020 predvideno 3,14 ktoe, za stroške podpor 4,14 milijonov evrov, za
naložbe pa 10,34 milijonov evrov. Za geotermalne toplotne črpalke je načrtovanih
nadaljnjih 83,76 milijonov evrov za stroške podpor in 478,60 milijonov evrov naložb. V
primerjavi z biomaso znaša vrednost naložb v geotermalno energijo slabo polovico.100

99

Prim.: Ministrstvo za gospodarstvo, Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020 (AN OVE) Slovenija, URL:
http://www.mg.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/energetika/pomembni_dokumenti/javne_predstavitve/an_ove/ (05.06.2011), stran
86-89 in 118-120.
100
Prim.: Akcijski načrt na obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020 (AN OVE) Slovenija, stran 124.
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Ukrep/tehnologija

Povečanje
rabe
obnovljivih
virov
energije v
obdobju
2010 - 2020
[ktoe]
150,13

Stroški
podpor v
obdobju
2010 2020
[mio
EUR]

Naložbe
v
obdobju
2010 2020
[mio
EUR]

Zmanjšanje
emisij
toplogrednih
plinov (2020)
[ktCO2/leto]

607,62

Ustvarjena
delovna
mesta za
obratovanje
in
vzdrževanje
(2020) [št. d.
mest]
339

Ustvarjena
delovna
mesta
(izdelava,
izgradnja,
instalacija)
(2010 - 2020)
[človek let]
10.603

456,06

1.313,60

79,39
0,71
6,69
71,99
11,52
16,39
0,00

57,34
2,39
7,97
46,98
90,09
22,90
0,00

692,71
4,41
30,60
657,70
311,03
115,88
0,00

321,30
2,85
27,07
291,38
46,62
66,34
0,00

87
1
7
78
40
11
0

3.226
36
247
2.944
5.487
1.625
0

42,83
20,96
21,88

285,72
92,60
193,12

193,98
43,60
150,38

173,36
84,82
88,54

202
77
125

266
89
176

Ogrevanje in
hlajenje

189,28

442,06

1.801,77

435,86

246

817

Geotermalna
energija
Sončna energija
Biomasa
trdna
bioplin
tekoča biogoriva

3,24

4,14

10,34

7,47

/

/

17,95
114,62
86,41
0,00
28,20

32,87
303,85
303,85
0,00
0,00

469,58
759,63
759,63
0,00
0,00

41,32
263,93
198,98
0,00
64,94

/
246*
246

/
817**
817
/

OVE (toplotne
črpalke)

53,48

101,21

562,22

123,14

/
/
/

Aerotermalne
geotermalne
Hidrotermalne

13,29
36,91

6,36
83,76

51,94
478,60

30,61
84,99

/

3,27

11,09

31,68

7,54

/
/
/

Promet

192,21

/

/

592,17

/

/

bioetanol/bio-ETBE
biodizel

18,50
173,71

/
/

/
/

56,54
535,63

/
/

/
/

Električna
energija
Hidroenergija
mHE (< 1MW)
mHE (1 - 10MW)
HE (10 - 125MW)
Sončna energija
Vetrna energija
Geotermalna
energija
Biomasa
trdna
bioplin

/
/
/
/

* - neposredne zaposlitve; ** - posredne in inducirane zaposlitve

Tabela 2: Ocenjeni stroški in koristi ukrepov podpor obnovljivim virom energije
VIR: Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020 (AN OVE) Slovenija, stran 124.

Z rabo obnovljivih virov energije se dejansko ukvarja tudi Eko sklad RS in sicer v tej smeri
izvajanja kreditiranja rabe obnovljivih virov energije pri individualnih objektih in pravnih
osebah ter izvaja subvencioniranja rabe obnovljivih virov energije v primeru pasivne in
energetsko varčne gradnje individualnih objektov. Po veljavni zakonodaji in na podlagi
odprtih javnih razpisov za sofinanciranje je v Sloveniji možna podpora investiciji za rabo
geotermalne energije, ki jo dobi investitor v obliki subvencije, kadar najame ekološki kredit
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za vgradnjo toplotne črpalke voda/voda, zemlja/voda ali energetsko obnovi objekt ali gradi
pasivno hišo. 101
Predvidevam, da bo izkoriščanje geotermalne energije pri investitorjih postalo veliko
pomembnejše takrat, ko se bodo cene fosilnih goriv, predvsem nafte, zvišale. Takrat bodo
tudi pripravljeni sprejeti tveganje velike nepredvidljivosti vira. Samo od države pa je
odvisno, če bo takrat tudi ona pripravljena nositi del tveganja.

2.2.2 Razlogi za neurejeno stanje
Po analizi zakonodajnih pomanjkljivosti, se je potrebno lotiti še analize vzrokov za trenutno
nastalo stanje.
Država v svojih publikacijah (npr. AN OVE) ne podaja razlogov, zakaj ne obravnava
geotermalne energije v istem rangu ali vsaj s primerljivo zavzetostjo kot druge obnovljive
vire. V ospredje postavlja predvsem biomaso in hidroenergijo in hkrati izpostavlja njeno
dostopnost na celotnem območju Republike Slovenije (pokritost z gozdovi je 54 %,
potencial rek dostopen na celotnem ozemlju). Največji del potencialne geotermalne
energije pa se nahaja v Pomurju, ki je hkrati najmanj razvita regija v državi. To je še en
tehten razlog, zakaj mora država začeti intenzivneje spodbujati najprej raziskave in potem
tudi izrabo geotermalne energije. Tudi tako bo bistveno pripomogla k razvoju regije,
posledično pa tudi države.
Po vsej verjetnosti torej problematika obravnavanja geotermalne energije izhaja iz samo
enega dejstva, in sicer, njene dostopnosti oziroma razširjenosti. Mnenja o tem, kakšne so
količine razpoložljive energije v Sloveniji, so (še vedno) različna, kljub dolgoletnim
prizadevanjem za enakovredno obravnavanje geotermalne energije v OVE. Stroka, ki se
ukvarja z izrabo geotermalne energije je razdeljena na dva pola. Eden je skrajno predviden
101

Prim.: Inštitut za obnovljive vire energije Kranj, Geotermalna energija – potencial v slovenskem prostoru in odprta vprašanja o njeni
rabi, avtor Božo Dukič, Kranj 2009.
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in opozarja na prevelike apetite,102 drugi posega po velikih načrtih in trka na vrata države
ter zahteva spremembe. Vprašanje je torej, kateri je bližje resnici.
Na Geološkem zavodu opozarjajo, da je geotermalna energija zelo razpršena in jo je zato
težko izkoristiti. Iz tega razloga ni mogoče oceniti geotermalnega potenciala Slovenije za
postavitev geotermalne elektrarne, saj geološke danosti po vsej verjetnosti niso primerne
za geotermalno elektrarno. Temu mnenju se pridružuje tudi ministrstvo za gospodarstvo, ki
trdi, da še vedno ni mogoče potrditi obstoja visokotemperaturnega geotermalnega sistema s
primerno prostornino.
Po drugi strani, zagovorniki izkoriščanja geotermalne energije trdijo, da obstajajo zelo
velike teoretične možnosti obstoja visokotemperaturnega geotermalnega sistema, predvsem
v severovzhodni Sloveniji. Prepričani so, da lahko tu na globinah med štiri in pet tisoč
metri pričakujemo temperature vode od 170 do 200° C, ki so potrebne za proizvodnjo
elektrike. Vendar pa je dejanski potencial mogoče ugotoviti šele potem, ko bodo narejene
raziskovalne vrtine ter izmerjeni temperature, izdatnost in drugi parametri.103
Za zdaj še ni ugotovljeno, kje so dovolj prepustni vodonosniki, ki bi imeli dovolj velike
količine vode oziroma dovolj veliko razpokanost, poroznost. Po ocenah, ki temeljijo na
testih, opravljenih na saniranih naftnih vrtinah, bi temperatura v največjih globinah lahko
presegla 200° C. Dovolj visoka temperatura tako ni problem, problem je (ne)obstoj
primerno razpokanih oziroma dovolj poroznih kamnin, ki bi sploh omogočale izrabo.
Ob primernem sodelovanju stroke, države in kapitala bi lahko začeli izkoriščati
visokotemperaturne sisteme s temperaturo vode nad 150° C iz vrtin, globokih več kot 4000
metrov. Toda ker za sedaj tako globoke vrtine v Sloveniji še ni, bi morali najprej narediti
raziskovalno vrtino in preveriti, ali so takšna predvidevanja pravilna. Za financiranje
takšnega pilotnega projekta pa država zaenkrat še nima posluha. Po mnenju strokovnjakov,
je financiranje raziskav na področju izrabe geotermalne energije nesistemsko in zelo

102

103

Geološki zavod opozarja, da so predvsem v severovzhodni Sloveniji želje po izkoriščanju geotermalne energije velike ali celo
prevelike in presegajo možnosti geotermalnega sistema in žepe potencialnih investitorjev.
Prim. Mladina.si, Energija zemlje, avtor Staš Zgonik, URL: http://www.mladina.si/tednik/201011/energija_zemlje (22.05.2011).
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odvisno od individualnih spodbud. Kot že ugotovljeno tudi AN OVE ne predvideva gradnje
geotermalne elektrarne. 104
Po raziskavah je za izkoriščanje geotermalne energije nujno narediti vrtine za vračanje
ohlajene vode, da bi se tako ohranjale količine vode v podzemlju. Ob vrtinah bi lahko
postavili parne elektrarne. Obstajajo teoretična predvidevanja, da bi lahko na širšem
območju postavili vsaj od 15 do 30 takšnih elektrarn z močjo sedem do 15 megavatov. Te
bi na leto proizvajale od sto do dvesto gigavatnih ur električne energije. Po proizvodnji
električne energije bi voda imela še vedno tako visoko temperaturo, da bi njeno energijo
lahko stopenjsko (kaskadno) izkoriščali še v industriji, za ogrevanje stanovanj, za
rastlinjake, ribogojnice in podobne dejavnosti.
Naložba v globoko vrtino za izkoriščanje geotermalne energije in reinjekcijsko vrtino ter
elektrarno bi po grobi oceni Nafte Geoterm105 verjetno stala približno 20 milijonov evrov
(cena posamezne vrtine je ocenjena na od pet do sedem milijonov evrov), vendar bi se
zaradi visoke, subvencionirane odkupne cene električne energije iz obnovljivega vira že
samo s prodajo električne energije poplačala v manj kot desetih letih.106
Težava, ki zmanjšuje ekonomsko upravičenost geotermalnih elektrarn tudi ob dokazanem
geotermalnem potencialu v Sloveniji, je, da bi bilo treba zaradi neugodne kemijske sestave
termalne vode to izkoriščati z binarnimi sistemi in energijsko izrabljeno vodo vračati v
geotermalni rezervoar.
V Sloveniji obstajata, po mnenju Geološkega zavoda, v ne tako bližnji prihodnosti dve
realni možnosti za pridobivanje elektrike iz geotermalnih najdišč. Ena so hidrotermalni
vodonosniki, ki ležijo v globinah med 3,5 in šestimi kilometri ter imajo temperaturo vode
nad 100 stopinj Celzija. Druga možnost so sistemi HDR (Hot Dry Rock), torej sistemi

104

Prim.: Okolje & Energija, Vrtino, ki bo osvetlila možnost prve geotermalne elektrarne v Sloveniji, bo plačala država, avtor Andreja
Šalamun, URL: http://oe.finance.si/303406/Vrtino-ki-bo-osvetlila-mo%BEnost-prve-geotermalne-elektrarne-v-Sloveniji-bopla%E8ala-dr%BEava (25.05.2011).
105
Družba Nafta Geoterm d.o.o. je vodilno podjetje v Sloveniji na področju pridobivanja fosilnih goriv in izkoriščanja geotermalnih virov
energije za ogrevanje stanovanjskih in poslovnih objektov.
106
Varčujem z energijo, Država zapostavlja geotermalno energijo, avtor Jože Pojbič, URL: http://varcevanje-energije.si/geotermalnaenergija/drzava-zapostavlja-geotermalno-energijo.html (20.05.2011).
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vročih suhih kamnin, ki ležijo v kompaktnih neprepustnih metamorfnih ali magmatskih
kamninah. Te rezervoarje je treba umetno frakturirati in vanje dovajati hladno vodo s
površja. To seveda vse skupaj bistveno podraži.107
Kot najbolj verjeten oziroma znan razlog za neposluh države pri izrabi geotermalne
energije torej lahko štejemo neenotnost stroke o tem kakšen geotermalni potencial
Slovenija premore. Dejstvo je, da brez izvedenih raziskav ni možno za gotovo vedeti
kakšno je dejansko stanje potenciala geotermalne energije v Sloveniji.
Postranski problem raziskav z vrtanjem se nahaja tudi v nedostopnosti tehnologije za
vrtanje v večje globine (okoli 4000 metrov). V Sloveniji namreč nihče ne razpolaga s tako
tehnologijo.

2.3

Predlog za izboljšanje zakonodajne uredite na področju
geotermalne energije

Geotermalna energija si zasluži mesto v pravni ureditvi skupaj z vodno, sončno in vetrno
energijo, biomaso ter biogorivi, tudi zaradi njene narave, saj je edini vir, ki ni odvisen od
vremenskih razmer.
Povečanje rabe geotermalne energije istočasno pomeni tudi zmanjšanje odvisnosti od
uvoženih ogljikovodikov (ena toplotna črpalka nadomesti v povprečju porabo 2000 litrov
kurilnega olja, porabi pa okoli 1500 do 2000 kW/h električne energije pri obratovanju
povprečno 1000 ur letno). Pri tem je potrebno povedati, da je proizvedena električna
energija domač produkt.108

107

Okolje & Energija, Vrtino, ki bo osvetlila možnost prve geotermalne elektrarne v Sloveniji, bo plačala država, avtor Andreja Šalamun,
URL: http://oe.finance.si/303406/Vrtino-ki-bo-osvetlila-mo%BEnost-prve-geotermalne-elektrarne-v-Sloveniji-bo-pla%E8aladr%BEava (25.05.2011).
108
Prim.: Finance.si, Izkoriščanje geotermalne energije v Sloveniji, avtor Matej Kramar, URL:
http://www.finance.si/274759/Izkori%B9%E8anje-geotermalne-energije-v-Sloveniji (01.07.2011).
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Ta in podobna zgoraj dejstva govorijo v prid izkoriščanja geotermalne energije. Narediti bi
morala dovolj močan vtis v državi in posledično spoznanje o nujnosti spodbujanja raziskav
in enotne zakonodajne ureditve na tem področju.

2.3.1 Podpora razvoju in raziskavam
Dobro bi bilo, da se podpora razvoju in raziskavam področja izkoriščanja geotermalne
energije, izvede že na ravni Evropske unije, zaradi zgoraj ugotovljenega dejstva poenotenja
in indiciranega prenosa predpisov na države članice.
EESO se je v svojem mnenju o geotermalni energiji opredelil do ukrepov, ki jih je potrebno
izvesti na ravni EU. Odbor tako v svojem mnenju priporoča izvedbo obsežne strategije
raziskav energije na splošno. Ta mora vsebovati tudi nujne ukrepe za raziskave in razvoj
geotermalne energije ter nadaljevanje in ustrezne okrepitve že dosedanjih zadevnih
programov. Po drugi strani je treba posamezne korake postopka postopoma izboljšati in
racionalizirati toliko, da bodo stroški za to izkoriščanje energije konkurenčni. Temu je treba
dodati še ustrezna prizadevanja za pripravo trga, da bi tako privarčevali stroške v zvezi s
proizvodnjo ter zagotovili zavarovanje pred tveganji, povezanimi s proučevanjem in
odpiranjem geotermalnih nahajališč, ter tveganjem iskanja in vrtanja.
Na podlagi odprtega usklajevanja med državami, je nujna vključitev vseh tistih programov
za raziskave in razvoj geotermalne energije, ki so jih do sedaj podpirale izključno države, v
evropski program za raziskave energije.
Komisiji predlaga, da naj si v EU prizadeva za takšno usklajenost učinkovitih
spodbujevalnih ukrepov za uvedbo na trg (npr. zakoni o oskrbi z električno energijo), ki bo
najprej vsaj v okviru tehnike za pridobivanje geotermalne energije omogočila lojalno
konkurenco med istovrstnimi tehnikami po celotni EU. Za začetno podporo spodbujanja
uvedbe na trg pa naj se sprejema tudi predpise kot spodbudo zasebnim vlagateljem, vendar
z degresivnim potekom. Ti predpisi bodo v fazi uvajanja na trg naredili prodajo pridobljene
energije časovno omejeno zanimivo, da bo mogoče preskušati, izboljševati in ocenjevati
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tudi gospodarski potencial. To velja še posebej za modele sklepanja pogodb podjetij za
oskrbo z energijo s porabniki.109
Za boljšo rentabilnost geotermalnih projektov v Sloveniji je, po mojem mnenju, potrebno v
bodoče pozornost usmeriti na:
•

raziskovanje geotermalnih virov na področju celotne države;

•

večjo izkoriščenost celotnega temperaturnega območja (kaskadno izkoriščanje);

•

večnamensko izrabo;

•

celoletno izkoriščanje vrtin;

•

uporabo akumulacijskih rezervoarjev za pokrivanje potreb v konicah in

•

vračanje energetsko izkoriščene, intaktne, termalne vode v prvotni vodonosnik, saj
bo s tem dosežena ekološka neoporečnost in trajnost energetskega vira.

Obseg raziskav potencialnih geotermalnih virov zelo vpliva na njihov rezultat. Nastale
stroške in rezultate najučinkoviteje nadzorujemo s faznim pristopom, pri čemer začetne
raziskave zajemajo prepoznavanje potenciala za obstoj geotermalnega vira in znanstveno
razlago površinskih pojavov, denimo termalnih izvirov.
V naslednjih fazah površinske raziskave nadgradimo z izvedbo prve raziskovalne vrtine, ki
bodisi dokaže bodisi zavrže domnevo o obstoju ustreznega geotermalnega vira. Naložbe v
odkrivanje virov na novih lokacijah so zaradi številnih dejavnikov tveganja (obstoj in
izkoristljivost vira, ustreznost vrtine, uporabnost in izkoristljivost termalne vode,
ekonomika produkta trženja ) in visokih stroškov vrtanja vrtine zelo drage in zelo tvegane,
zato je vlaganje v temeljite temeljne raziskave pred izvedbo vrtine upravičeno in nujno.
Raziskave so potrebne ne le za izdelavo uspešnih globokih termalnih vrtin, ampak tudi za
postavitev geotermalnih talnih toplotnih črpalk. V tem primeru zaradi še vedno dragega
vrtanja

potrebujemo

plitvo

podzemno

vodo

s

primerno

temperaturo

oziroma

kamnine/zemljine s primerno toplotno prevodnostjo.110

109

Mnenje Evropskega ekonomsko – socialnega odbora o izkoriščanju geotermalne energije – toplota iz zemlje, Uradni list EU C, št. 221,
z dne 08.09.2005, stran 22-27, Bruselj.
110
Prim.: Finance.si, Kako pomemben vir je geotermalna energija v Sloveniji?, avtorji Nina Rman, Dušan Rajver in Andrej Lapajne,
URL: http://www.finance.si/249195 (12.07.2010).
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Razvojne možnosti obstajajo v celotnem segmentu izrabe, od proizvodnje električne
energije do neposredne izrabe toplote in izrabe s pomočjo toplotnih črpalk. Proizvodnja
električne energije na ekonomski osnovi je danes mogoča le v severovzhodni Sloveniji.
Ekonomičnost izrabe pa ni odvisna samo od temperature termalne vode, temveč v veliki
meri tudi od izdatnosti posamezne vrtine. Slovenija še ni toliko raziskana, da bi bilo
mogoče definirati območja, kjer v globini ni geotermalnih vodonosnikov. To še posebej
velja za osrednjo, južno in zahodno Slovenijo. Prav zato se država mora v prvi vrsti lotiti
raziskav v vseh regijah Slovenije, kjer obstaja teoretična možnost obstoja geotermalne
energije.
Toplotne črpalke na principu geosond ali zemeljskih kolektorjev je mogoče zgraditi
praktično na celotnem ozemlju Slovenije. Ukrepi, kot je sprejetje Pravilnika o učinkoviti
rabi energije v stavbah,111 so prav gotovo dobrodošel, čeprav spet posreden dodatek
vzpodbud. Po sprejetju le tega je namreč pričakovati povečan interes po vgradnji geosond
za potrebe po toplotni energiji, zaradi zadovoljitve cilja 25% ogrevalne toplote z rabo OVE
za ogrevanje objektov.
Za vzpodbuditev energetske izrabe geotermalne energije je v naslednjih letih nujno
potrebno izvesti nekaj pilotnih projektov, ki bi prepričali zasebni kapital, da so tovrstna
vlaganja ekonomsko donosna, kljub večjim začetnim vložkom. Spet pa je pri tem
pomembna vloga države, da z raziskavami povečuje zmanjšuje možnosti za tveganja pri
izvajanju del.

111

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, Uradni list RS, št. 93/2008, 47/2009 in 52/2010.
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Graf 3: Višina investicije posameznih sistemov ogrevanja na primeru enodružinske hiše
VIR: Geosonda – inženiring za obnovljive vire energije, Primerjava različnih sistemov ogrevanja na primeru
enodružinske hiše,
URL: http://www.geosonda.com/primerjava_sistemov_ogrevanja.php?rubrika=stranke (20.05.2011)

Pomembno je ozaveščanje javnosti o še eni dobri strani izkoriščanja toplote podzemne vode
za ogrevanje. Kljub temu, da je začetni vložek dokaj visok (oziroma najvišji) v primerjavi z
ostalimi (konvencionalnimi) načini ogrevanja, pa so stroški ogrevanja na letni ravni
najnižji. Investicija se predvidoma amortizira v desetih letih. Od takrat naprej so stroški
ogrevanja s podzemno vodo v primerjavi z drugimi sistemi ogrevanja, nižji za 70%.112

112

Geosonda – inženiring za obnovljive vire energije d. o. o., Primerjava različnih sistemov ogrevanja na primeru enodružinske hiše,
URL: http://www.geosonda.com/primerjava_sistemov_ogrevanja.php?rubrika=stranke (29.06.2011).
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Graf 4: Letni stroški različnih sistemov ogrevanja na primeru enodružinske hiše
VIR: Geosonda – inženiring za obnovljive vire energije, Primerjava različnih sistemov ogrevanja na primeru
enodružinske hiše,
URL: http://www.geosonda.com/primerjava_sistemov_ogrevanja.php?rubrika=stranke (20.05.2011)

Če okvirno izračunamo še letno vrednost električne energije pridobljene iz geotermalne
energije, prav tako dobimo zavidljivo vrednost. Pri proizvodni ceni 0,04 €/kWh za
električno energijo in nabavni ceni nafte po 80 USD za sodček, znaša vrednost letno
pridobljene geotermalne energije 27,2 milijonov evrov.113
Stroka je državnim organom predlagala naslednje možnosti subvencioniranja rabe
geotermalne energije Takšna državna pomoč je približno enaka, kakor je dana pomoč pri
proizvodnji električne energije.:
•

pomoč v višini 20% investicijske vrednosti,

•

pri daljinskem ogrevanju na podlagi izdanih računov uporabnikom priznavanje
dodatka v višini 20% za dobo 15 let,

113

Inštitut Bion, Končno poročilo o energetiki, URL:
http://www.bion.si/gradivaobjave/Porocila/Energetikakoncno/Analiza%20RR%20OV%20Energetika_Porocilo_rev2.pdf (14.04.2009)
stran 162.
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•

ali preračunati zmanjšanje toplogrednih emisij zaradi konkretne rabe geotermalne
energije (preračunati zmanjšanje emisij v primerjavi s proizvedeno toplotno
energijo z fosilnim gorivom – npr. kurilno olje).114

O predlagani finančni shemi za raziskovanje in izkoriščanje geotermičnih energetskih virov
več v poglavju 2.3.2 Zakonodajna enotnost, na straneh 52-53.

2.3.2 Zakonodajna enotnost
Za nemoteno in neškodljivo izrabo geotermalne energije bi bilo potrebno korenito poseči v
slovensko zakonodajo. Najboljši način, kako doseči napredek na tem področju, zadovoljiti
potrebam investitorjev, izvajalcev, uporabnikov, stroke ter nenazadnje tudi države, je po
mojem mnenju sprejetje enotnega zakona115 o geotermalni energiji.
Najprej bi se seveda bilo potrebno lotiti definicije geotermalne energije. Opredelitev pojma
geotermalna energija je pomemben za celotno zakonodajo, saj predstavlja temelj iz
katerega izhajajo vse druge določbe.
Pravno gledano mora definicija izhajati iz vode, saj je voda nosilec geotermalne energije.
Vode (vodna telesa) kot naravno javno dobro niso predmet lastninske pravice (11. člen ZV1). ZV-1 razlikuje med splošno116 in posebno rabo vodnega javnega dobra. Medtem ko je
splošna raba namenjena vsakomur, je za posebno rabo (108. do 149. člen ZV-1) treba

114

Inštitut za obnovljive vire energije Kranj, Božo Dukič: Geotermalna energija – potencial v slovenskem prostoru in odprta vprašanja o
njeni rabi, 5/2009.
Za poenotenje zakonodaje na področju izrabljanja geotermalne energije se zavzema tudi Islandija, ena vodilih uporabnic geotermalne
energije v svetu. Ugotovili so namreč, da sedanja zakonodajna razkropljenost (podobno kot v Sloveniji) predstavlja oviro za nadaljnji
razvoj, predvsem na področju pridobivanja električne energije iz geotermalnih virov. (Prim.: International Geothermal Conference,
Reykjavik, Regulatory framewrok and preparation of geothermal power plants in Iceland – practical ekperience and obstacles, Audor
Andresdottir, Oskar Sigurdson, Teitur Gunnarsson, 2003)
116
Raba vode je tu omogočena vsem pod enakimi pogoji, uporabnik vode pa ne sme z izvrševanjem svoje pravice rabe vode omejevati ali
onemogočati drugih pri njihovem izvrševanju enake pravice. Pri tem je potrebno varovati količino, kakovost in splošno stanje voda.
(Prim.: Zakon o vodah, 105. člen)
115
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pridobiti vodno pravico. Vodna pravica je pravica do posebne rabe (raba, ki presega meje
splošne rabe vode) vodnega in se pridobi na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije.117
Glede na zakonsko opredelitev voda, ki jo vsebuje ZV-1, je na mestu utemeljitev, da gre pri
energetski izrabi podzemne vode (geotermalna energija se nahaja v različnih globinah pod
zemljo), za posebno rabo vode, za katerega morajo biti predpisani pogoji izkoriščanja in
pridobljena posebna pravica. Vsako izkoriščanje energije iz podzemne vode, ne glede na
temperaturo, pomeni namreč izrabo nosilca energije, zato mora biti kot tak tudi pravno
varovan. Iz tega sledi, da je geotermični energetski vir vsak vir, pridobljen iz podzemne
vode, kateri odvzamemo energijo v obliki temperature.
Kot tovrstno javno dobro, bi moral biti geotermični energetski vir (podobno kot to ureja
ZRud-1 za vse energetske mineralne surovine) vedno v javno korist, kar pomeni neovirana
dostopnost do vira na celotnem ozemlju Slovenije.
Enoten zakon bi prav tako kot ZV-1, moral biti pozoren tudi na zahteve Vodne direktive o
dobrem kemijskem in količinskem stanju vseh voda. Nas zanima predvsem dobro
količinsko stanje, ki

pomeni doseganje ravnotežja med odvzemom in obnovljivostjo

količin podzemnih voda. Prav zato, in zaradi zgoraj ugotovljenih dejstev o negativnih
posledicah nevračanja termalne vode v vodonosnik, bi bilo potrebno uzakoniti
reinjektiranje. Pod nobenim pogojem količina odvzete vode ne sme presegati obnovljive
količine podzemnih voda. S tem bi se rešil marsikateri sedaj aktualen negativni učinek
izrabe geotermalne energije in zagotovili obetavnejšo prihodnost nadaljnjim projektom
izkoriščanja geotermičnih virov.
Kljub reinjektiranju, bi zakon moral uvesti enoten sistem monitoringov gospodarskega
črpanja vode. Država bi morala v vseh vrtinah, kjer se izkorišča geotermični energetski vir
nadzirati pretoke, gladino podzemne vode, temperaturo in tlake in še kaj. Zato bi bilo
potrebno najmanj letno poročanje državi o vseh parametrih črpanja. Podatki bi se morali
zaradi preglednosti zbirati na enem mestu. Tam bi se ukvarjali tudi z njihovimi analizami. S
117

Zakon o vodah, 7.člen 35. odstavek, 105. člen in 108. člen.
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tem bi se vzpostavil določen nadzor nad

sposobnostjo obnavljanja virov in načinom

izrabljanja. Posledično bi se lahko dodatno, natančneje in enotno izračunali (novi)
potenciali za izkoriščanje geotermičnih energetskih virov.
Zaradi širše dostopnosti, če hočemo tudi popularnosti, bi bilo dobrodošlo, da zakon ločuje
med nizkimi, srednjimi in visokotemperaturnimi viri energije in na podlagi tega tudi med
negospodarskim

in

gospodarskim

izkoriščanjem

mineralne

dobrine.

Predvsem

nizkotemperaturni viri so vse splošno razširjeni in jih (ali bodo) uporabljale fizične osebe
za namene ogrevanja in hlajenja stanovanjskih objektov ter pripravo sanitarne vode s
sistemi toplotnih črpalk oziroma geosond. Ker gre na tem mestu za negospodarsko
izkoriščanje geotermalne energije morajo biti postopki za pridobitev teh dovoljenj dostopni
širši, laični populaciji, predvsem pa urejeni na enem mestu. Zadostovala bi zgolj pridobitev
enostavnega dovoljenja za izkoriščanje geotermičnega energetskega vira in registracija
izkoriščanja pri pristojnem organu, predvsem zaradi nadzora nad zlorabami vrtin oziroma
virov in plačila za posebno rabo vira. Zaradi spodbujanja vsesplošne rabe geotermalne
energije bi višina plačila za negospodarsko izkoriščanje vira morala biti primerno visoka
(oziroma nizka), da bi se ob upoštevanju amortizacije, srednjeročno (kljub večji začetni
investiciji) še vedno splačalo vzpostaviti sisteme ogrevanja in hlajenja z izkoriščanjem
geotermičnega energetskega vira v primerjavi s konvencionalnimi sistemi.
Zakon seveda ne bi smel s prezapletenimi administrativnimi postopki ovirati niti
gospodarskega izkoriščanja srednje in visokotemperaturnih virov. Določiti bi mogel, kaj je
potrebno pridobiti najprej za raziskovanje in potem za izkoriščanje tovrstnih virov.
Podzakonski akti sprejeti na podlagi enotnega zakona in na katere bi se skliceval zakon bi
morali biti jasni. Nekaj bi jih bilo potrebno naknadno sprejeti. Eden takšnih je na primer
Pravilnik o vsebini vloge za raziskovanje in o vsebini vloge za izkoriščanje geotermičnega
energetskega vira, drugi pa Uredba o plačilu za koncesijo za izkoriščanje geotermičnega
energetskega vira.
Jasno je, da se bo vsak izvajalec ali investitor pred gospodarskim izkoriščanjem
geotermičnega energetskega vira najprej lotil raziskovanja vira, saj bo le tako lahko
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pridobil potrebne podatke o njegovi izdatnosti in ga primerjal z lastnimi zahtevami
projekta. Za raziskovanje bi moralo zadostovati posebno dovoljenje. S sistemom
kreditiranja ali subvencij za raziskovanje s strani države, bi le ta zaščitila svoje interese, saj
bi se izvajalec s prejetjem državne pomoči zavezal h končnemu trženju energije (tudi če ta
ne bi popolnoma odgovarjala zahtevam v njegovem projektu in bi ga bilo potrebno
prilagoditi) ali vsaj zaščiti in sanaciji vrtine. S tem bi določen del tveganja še vedno ostal na
plečih investitorja, vendar pa bi se z državno pomočjo (bistveno) zmanjšal. To je način, s
katerim bi država investitorje spodbudila k raziskovanju geotermičnih virov.
Za samo izkoriščanje takšnega geotermičnega energetskega vira je najbolj primeren institut
koncesije, ki služi gospodarskemu izkoriščanju naravne dobrine. Pomembno je, da bi bila
pobuda za podelitev koncesije lahko dana tudi s strani pravne osebe in ne samo koncedenta
(to je države). Pristojnost nad izvajanjem zakona bi morala biti podeljena le enemu
ministrstvu. Zaradi področja urejanja geotermičnega energetskega vira kot naravne dobrine
je najbolj pristojno Ministrstvo za okolje in prostor.
Smotrno bi bilo ustanoviti (nadzorni) organ na področju celotne države (npr. Agencija za
geotermalno energijo), ki bi se ukvarjal s celotno tematiko in problematiko o geotermalni
energiji, urejeni v zakonu. Agencija bi delovala pod okriljem pristojnega ministrstva.
Nadzirala bi raziskave, izkoriščanje in izvajala monitoring. Pristojna bi bila tudi za javne
razpise in izvedbo za podeljevanje koncesij uporabnikom. Sem bi se stekal tudi dobršen
del, če ne celota, finančnih sredstev pridobljenih iz naslova podeljenih koncesij in dovoljenj
za posebno rabo geotermičnega energetskega vira (plačila za rabo naravne dobrine, ki je v
upravljanju Republike Slovenije in ki presega meje splošne rabe).
Agencija bi sodelovala na razpisih za pridobitev evropskih finančnih sredstev in jih
pravično razdeljevala uporabnikom v Sloveniji in izvajala ali nadzirala inšpekcijski nadzor
nad uporabniki geotermičnih energetskih virov. Kazni za nespoštovanje zakonskih
predpisov ugotovljenih z inšpekcijskim nadzorom, bi morale biti dovolj visoke, da bi se
zakonitost kljub, visoki naložbi, bolj izplačala. Denar od kazni bi se stekal v poseben sklad
pri Agenciji. Agencija bi torej razpolagala s finančnimi sredstvi. Del teh bi smotrno
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razdeljevala potencialnim investitorjem in uporabnikom v obliki kreditov in nepovratnih
sredstev za raziskovanje in izkoriščanje tega obnovljivega vira energije.
Po tej ideji bi večina finančnih sredstev krožila znotraj sistema, ki se ukvarja z
izkoriščanjem geotermalne energije in bi jih tako namensko uporabljali v tem istem
sistemu. Seveda je to zelo poenostavljen morda izhodiščni model financiranja, saj se
zavedam, da je državna blagajna mnogo bolj kompleksen organ. Pri tem naj še dodam, da
bi zaradi svojih posrednih pristojnosti lahko v geotermalno blagajno prispevala tudi
Ministrstvo za gospodarstvo (razvoj gospodarstva z novo panogo industrije) ter Ministrstvo
za kmetijstvo (razvoj na področju kmetijstva kot prispevek izkoriščanja geotermalnih
virov).
Da bi dosegli razvoj in zastavljene cilje stroke na področju izkoriščanja geotermalne
energije, je torej potrebno poenostaviti zakonske akte s sprejetjem enotnega zakona o
geotermalni energiji in tega dopolniti tudi na nivoju podzakonskih aktov in pravilnikov.
Močno je potrebno poostriti in narediti transparenten nadzor kvalitete, izbire in izvedbe
sofinanciranih projektov, saj so le uspešni projekti dobra referenca za zasebne investitorje.
Večje izkoriščanje geotermalne energije bi hkrati privedlo do pozitivnih makroekonomskih
vplivov 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.
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Sklep
V diplomski nalogi sem predstavila lastnosti geotermalne energije, načine in možnosti
njene rabe in geotermalni potencial Slovenije v povezavi z analizo zakonodajne
problematike ter predstavitvijo možnega izboljšanja pravne podlage za izkoriščanje
geotermalne energije.
Geotermalno najbogatejše območje je severovzhodna Slovenija.
Geotermalni potencial Slovenije je pomemben, a iz različnih razlogov še ne popolnoma
izkoriščen. Eden teh razlogov je neenotnost stroke o tem kakšen le-ta pravzaprav je.
Dejstvo je, da tega brez izvedenih raziskav ni možno natančno ugotoviti kako razširjena je
geotermalna energija, za kar pa je potrebna večja pozornost države in zakonodajalca.
Da bi torej dosegli cilj povečanja izrabe geotermalne energije v Sloveniji, se je nujno lotiti
zakonskih sprememb, saj trenutna pravna podlaga v ZV-1, ZRud-1, ZVO-1 in EZ ni dovolj
kvalitetna, niti dorečena, da bi takšen razvoj zadovoljivo spodbudila.
Prva naloga države, ki geotermičnega energetskega vira nima v prvem planu za doseganje
zavez v podnebno-energetskem svežnju, je torej uvid geotermičnega potenciala in
prilagoditev zakonodaje tudi na nivoju podzakonskih aktov in pravilnikov. Enoten zakon bi
moral natančno definirati vir, njegove možne načine izkoriščanja ter vzpostaviti mehanizem
monitoringa na državni ravni.
Za učinkovitost neomejene rabe energije je pomembna uzakonitev reinjektiranja. S tem bi
zakonodajalec rešil vrsto negativnih učinkov na okolje in prostor, kot je toplotna
onesnaženost in izraba vira preko njegove sposobnosti za obnavljanje. Z omejitvijo
negativnih učinkov rabe geotermalne energije in posledično negotovosti izrabe vira, bi
njena raba postala zanimivejša tako za politiko kot za potencialne investitorje.
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Seveda je hkrati pomembna reorganizacija financiranja raziskovanja in izkoriščanja
geotermičnih energetskih virov, najpravičneje znotraj sistema samega. To pomeni
ustanovitev enotnega nadzornega organa v obliki Agencije za geotermalno energijo ter
pritok vseh finančnih sredstev povezanih z rabo geotermalne energije na to mesto.
Enoten zakon bi zelo olajšal pridobivanje dovoljenj za izrabo geotermičnega energetskega
vira ter ga s tem približal večji množici ljudi, tako v negospodarski in gospodarski sferi.
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