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VABILO na otvoritev razstave projekta geofood 

 »vrelci toplote, inovacij in zelene prihodnosti«  
 

KI BO V PETEK, 17. SEPTEMBRA 2021, ob 9:00 NA PLOŠČADI PRED HIDROELEKTRARNO BREŽICE. 

 

Občina Brežice in Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru vabita na otvoritev razstave informativnih 

plakatov o geotermalni energiji »Vrelci toplote, inovacij in zelene prihodnosti«, ki so jo pripravili ob 

skorajšnjem zaključku projekta Geofood. Razstava je postavljena v zibelki rabe geotermalne energije v 

Sloveniji – v občini Brežice, saj tu tradicija uporabe geotermalne vode sega že stoletja nazaj, ko so odkrili prve 
termalne vrelce in postavili zdravilišče. Prav tako pa so bili prvi na območju današnje Slovenije, ki so leta 1962 
uporabili geotermalno energijo za ogrevanje rastlinjakov v organizaciji KZ Brežice.  

Na informativnih tablah je prikazana zgodovina rabe geotermalne energije v občini, njena raba za namene 

kopanja skupaj z obema zdraviliščema v občini (Terme Čatež in Terme Paradiso), tradicija gojenja rastlin v 

rastlinjakih, ki za ogrevanje rabijo geotermalno toploto, predstavljeni so osnovni pojmi in trenutni trendi rabe 

geotermalne energije v svetu, prav tako pa tudi različni načini uporabe geotermalne energije za namene 

turizma.  

 

 

Prijazno vabljeni, da se nam pridružite na zanimivem srečanju in si ogledate razstavo. 

 

Občina Brežice: 
Patricia Čular, v. d. direktorice občinske uprave 

Fakulteta za turizem Univerza v Mariboru:                         

dr. Maja Turnšek, koordinatorica projekta v Sloveniji 
    

 

 

Cilji projekta GeoFood so identificirati inovativne koncepte uporabe geotermalne energije za uspešno uporabo v krožnih sistemih 
proizvodnje hrane, rastlinjakih, ribogojnicah in podobno ter te primere dobre prakse predstaviti v različnih državah v Evropi  in po 

svetu. Glavni rezultat projekta bo povečana izkoriščenost obstoječih kapacitet geotermalnih vrtin s hkratnim zmanjšanjem njihovih 
obratovalnih stroškov. Več o projektu si lahko preberete na https://geofoodproject.eu/. GeoFood projekt je financiran čez ERANET 
Cofund GEOTHERMICA projekt (projektna št. 731117), s podporo Evropske komisije, The Research Council in Iceland (Rannis), 

Netherlands Enterprise Agency (RVO), Ministrstva za infrastrukturo RS in Ministrstva za okolje in prostor RS. Projektni partnerji so: 

Wageningen University & Research, LandIng Aquaculture, Ammerlaan (Netherlands), University of Iceland, Samraekt (Iceland), 

Univerza v Mariboru in Občina Brežice.  

 

https://geofoodproject.eu/

