
Geotermija v kmetijstvu

Dr. Boštjan Petelinc, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

»Spodbujanje izkoriščanja geotermalne energije in zelene prihodnosti Slovenije«, 

GEOFOOD, 4.2.2021



Geotermija v Sloveniji

Geotermalna energija je dostopen OVE, ki se izkorišča z 
uporabo termalne vode ali z geotermalnimi toplotnimi 
črpalkami (GEO, 2019).

Geotermično najbolj perspektivne regije v Sloveniji so:

 Panonski bazen;

 Rogaško-celjsko-šoštanjska regija;

 Planinsko-laško-zagorska regija;

 Krško-brežiška regija;

 Ljubljanska kotlina.



Možnosti uporabe globoke geotermije v 

kmetijstvu

Vir: Geološki zavod Slovenije, 2019



Uporabe geotermije v kmetijstvu

Potencial za področje kmetijstva in živilstva

Izkoriščanje termalne (do 20° C) oz. geotermalne energije, je odvisna od odločitve 
za kaj bomo ta medij uporabljali za: 

 Proizvodnjo električne energije, 

 Ogrevanje, (rastlinjakov, ribogojnic, tal (na kmetiji), …),

 Hlajenje (prostorov, hlevov, stanovanjskih oz. poslovnih objektov, hladilnic),

 Taljenje snega,

 Industrijsko procesno toploto, 

 Sušenje pridelkov v poljedelstvu in

 Ostale rabe, ki vključujejo gojenje živali, gojenje spiruline, izločevanje 
soli, sterilizacijo steklenic, ponekod pa še gaziranje brezalkoholnih pijač, …



Izkoriščanje geotermalne energije na MKGP podpiramo v okviru Programa razvoja podeželja 
RS za obdobje 2014-2020, in sicer v okviru dveh podukrepov: 

 podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju: 
podukrep 4.1), ki spodbuja ponudbo in uporabo obnovljivih virov energije na kmetijskih 
gospodarstvih, in

 podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih 
proizvodov (v nadaljevanju: podukrep 4.2), ki je namenjen naložbam v ureditev ali obnovo 
objektov in nakup pripadajoče opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za 
potrebe predelave kmetijskih proizvodov za lastno porabo.

Geotermalna energija je bila že do sedaj in bo tudi v prihodnje upravičen strošek v okviru 
podukrepov 4.1 in 4.2. 

Do podpore so upravičene naložbe samo v primeru, da pridobljena energija ni  namenjena 
prodaji, pač pa izključno lastni primarni pridelavi kmetijskih proizvodov oziroma za potrebe 
delovanja obrata za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov.

Geotermija v programu razvoja 

podeželja 2014-2020



 Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo 

posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), PKP3 in 

PKP5 (poziv (avgust. 2020), odlok, sporazum z MOPom, razpis, …)

 Sklad za okrevanje (NeXGen)

 Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027 (Specifični 

cilj 4: Prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter k trajnostni energiji)

Geotermija v kmetijstvu (2020 -2027)



Zasledujem tri potencialne cilje: 

 Dograditev zaključenega reninekcijskega sistema 

 Izgradnja reinekcijskega sistema 

 Izkoristek odvečne toplote pri industrijskih procesih 

(kaskadna raba)
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