
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilotni projekt temelji na uporabi povsem novega načina 
proizvodnje električne energije z uporabo geotermične 

gravitacijske toplotne cevi (Slovenski patent SI 23618 A). 

Posebnost uporabe geotermične gravitacijske toplotne cevi je v 
zaprtem tokokrogu hladiva, kjer je za delovanje potrebna le ena 
suha vrtina. Izrabljena bo obstoječa, vendar opuščena, naftno.

plinska vrtina Pg-8 v naselju Čentiba v Občini Lendava. 
Obravnavana pilotna geotermična elektrarna moči 50 kWe 

bo lahko za proizvodnjo električne energije letno zagotovila 
400 MWhe.

Projekt se financira s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 
v višini 622.600,00 evrov, pripadajoče slovenske udeležbe v 

višini 109.800,00 evrov in udeležbe Dravskih elektrarn Maribor 
v višini 167.637,28 evrov. 

SI-Geo-Electricity
Pilotna geotermična elektrarna 
na obstoječi plinski vrtini Pg-8, 

pilotni projekt

Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Partnerji projekta Partnerji projekta
Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. (nosilec projekta)

Družba Dravske elektrarne 
Maribor, d. o. o. (DEM) je 
vodilno podjetje na področju 
učinkovite izrabe obnovljivih 
energetskih virov v Sloveniji, ki 
s svojo razvojno naravnanostjo 
zagotavlja kakovostno energijo 
na okolju prijazen način, s 
ciljem ekonomske uspešnosti in 
skladnega trajnostnega razvoja 
okolja in tržišča, na katerem 
deluje. 
DEM z osmimi velikimi 
hidroelektrarnami na reki Dravi, s 
petimi malimi hidroelektrarnami 
ter petimi sončnimi elektrarnami 
proizvede skoraj četrtino vse 
slovenske električne energije.Kontakt: info@dem.si

Petrol Geo, proizvodnja ogljikovodikov, d. o. o.

Družba Petrol Geo, d. o. o je vodilna 
slovenska firma na področju 
raziskovanja, pridobivanja in vzdrževanja 
naftnih, plinskih in geotermalnih vrtin 
v Sloveniji. Po odkritju nafte, plina, 
mineralne vode, geotermalnih virov 
v severovzhodni Sloveniji je družba 
postala tudi proizvajalec ogljikovodikov 
in geotermalne energije. Petrol Geo je 
edini usposobljen izvajalec rudarskih 
del za globoke geotermalne vrtine 
v Sloveniji in v sklopu katere deluje 
strokovno usposobljena ekipa za 
projektiranje in vodenje projektov 
v skladu z rudarsko zakonodajo in 
veljavnimi mednarodnimi standardi 
kar zajema vodenje del s področja 
geotehnologije in izvedbe vrtanja 
globokih vrtin.

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza 
v Mariboru

Univerza v Mariboru je druga 
največja in druga najstarejša 
univerza v Sloveniji. Ima 
sedemnajst fakultet, ki ponujajo 
dodiplomske in podiplomske 
študijske programe. 
Laboratorij za termo-energetiko 
je oddelek na Fakulteti za kemijo 
in kemijsko tehnologijo (FKKT) 
Univerze v Mariboru (UM) in 
je ena vodilnih raziskovalnih 
ustanov na področju izkoriščanja 
obnovljivih ali neobnovljivih 
nizkotemperaturnih virov in 
geotermične energije.

Geološki zavod Slovenije

Geološki zavod Slovenije 
(GeoZS) je javni raziskovalni 
zavod. Osnovni namen GeoZS je 
zagotoviti čim boljše poznavanje 
geološke zgradbe ozemlja 
Republike Slovenije. 
Izvaja geološka kartiranja, 
znanstvene raziskave, 
raziskovalne projekte ter skrbi za 
baze podatkov in geološke arhive. 
S svojim poznavanjem geologije 
državnega ozemlja sodeluje z 
upravnimi organi, gospodarstvom 
in drugimi institucijami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prva geotermična elektrarna v Sloveniji se načrtuje v 
severovzhodnem delu Slovenije, kjer je gostota toplotnega toka 

najprimernejša za tovrstne elektrarne. 
Pilotna geotermična elektrarne se bo nahajala v naselju Čentiba v 

občini Lendava na opuščeni naftno-plinski vrtini Pg-8.

Izkoriščanje geotermične 
energije v Sloveniji

Lokacija pilotne geotermične elektrarne

Konstrukcija gravitacijske 
toplotne cevi je enostavna 

in kompaktna in jo je 
mogoče vgraditi v obstoječih 

neproduktivnih naftnih in 
plinskih vrtinah ali v novo 

namensko izdelanih vrtinah 
z velikim temperaturnim 

gradientom.  

Izkoriščanje temperaturnega 
potenciala globin zemlje bo 

imelo ugoden dolgoročni vpliv 
na učinkovito rabo obnovljivih 

virov energije, ob hkratnem 
zmanjševanju obremenjevanja 

okolja.

Patentirana tehnologija
Patent SI 23648 A

Gravitacijska toplotna cev za proizvodnjo 
geotermične toplote

Tehnični opis elektrarne
Shema proizvodnje električne energije

 

 

 

Sodelujemo skupaj za zeleno Evropo.

Pilotna geotermična elektrarna uporablja amonijak kot geotermični 
fluid v popolnoma zaprtem sistemu – prilagojen Kalina cikel. 

Takšna zasnova omogoča izrabo nizko temperaturnih geotermičnih 
virov.

Prilagojen Kalina cikel

Projekt bo prva aplikacija slovenskega patenta in lahko predstavlja 
pomemben mejnik za izrabo geotermične energije na opuščenih 

plinsko-naftnih vrtinah v Sloveniji, kot tudi po svetu.

Temperature (C°) v globini 3.000 metrov pod 
površjem v Sloveniji


