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Vsebina predavanja 

• Geološka zgradba severovzhodne Slovenije 

– Makrotektonska skica 

– Razvoj geološke zgradbe vezane na nastanek in zapolnjevanje 

Panonskega bazena  

• Geotermalni sistem in njegov opis 

• Geotermalni vodonosniki severovzhodne Slovenije in njihove 

lastnosti 



Ustaszewski et al., 2008 

Tektonska zgradba Panonskega bazena in 
njegovega obrobja  



Pogrezanje Panonskega bazena se je 

začelo zaradi tonjenja sprva podrivajoče se 

težke oceanske skorje. Posledično je pod 

današnji Panonski bazen vdrl vroč 

astenosferski tok, ki izdatneje ogreva 

območje s stanjšano skorjo. 

  

Mantovani et al., 2000 

Subdukcija oceanske skorje pod proti vzhodu se 
umikajočo Evropo 



pred 20 milijoni let: hitro pogrezanje območja „PANONSKEGA BAZENA’’ 

Slovenski del Mursko 
– Zalskega bazena 

Panonski bazen 



Današnji relief podlage 

(dna) bazena je posledica  

večfaznih tektonskih 

procesov in pogrezanja 

Panonskega bazena  

 

Mursko – Zalski bazen 



Geol. kartiranje 

Paleontologija 

Mineralogija 

Geokemija  

Geološke raziskave površine 



Interpretacija karotažnih 

meritev 

 

• Razločevanje 

sedimentacijskih faciesov 

• Določanje formacijskih 

mej  

• Določanje hidrogeoloških 

lastnosti kamnin 

Raziskave z vrtinami 
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Prenos podatkov iz vrtin  

na seizmične profile  

Geofizikalne raziskave 

Izdelava 2D in 3D geoloških 

modelov 



17 000 000 – 15 000 000 let 

Haloška formacija 
V začetku pogrezanja so 

nastale bazene vzdolž 

prelomnih struktur 

zapolnjevali debelozrnati 

sedimenti plazov, podorov 

in rek (breče, 

konglomerati), kasneje jih 

je zalilo morje. V plitvinah 

se je odlagal pesek in mulj, 

v globljih delih se je 

odlagal mulj. 

 



Nadaljevanje pogrezanja: 

material iz dvigajočih Alp 

na zahodu reke odnašajo 

proti morju in ga 

zasipavajo, osrednji del je 

kopno. 

15 000 000  - 11 000 000 let 

Špiljska formacija 



• deltno čelo: odlaganje poroznega peska in proda 

• deltna ravnica: odlaganje melja, organskih snovi (močvirje) 

• globokovodni turbiditi 

 

Juhász, 1994 

Murska in Lendavska formacija 

11 000 000 – 5 000 000 let 



Zahodni del bazena je 

zapolnjen. Na vzhodu se na 

morskem pobočju odlagajo 

drobnozrnati sedimenti 

(melj), od tu se proti centru 

bazena prožijo podvodni 

plazovi. 

11 000 000 – 8 500 000 let 

Lendavska formacija 



Delta „Pramure“ se izliva v 

Panonsko morje. 

 

debelozrnato deltno čelo 

drobnozrnata deltna ravnica 

11 000 000 – 5 000 000 let 

 
 

Murska formacija 



Zasipavanje z materialom 

iz Alp se nadaljuje tudi po 

zasutju Panonskega 

morja. 

 

grobo in drobrnozrnati 

sedimenti aluvialne 

ravnice  

Ptujsko – grajska formacija  

6 000 000 – 2 00 0000 



Geotermalni sistemi v sedim. bazenih 

 
Za nastanek geotermalnega sistema so odločilni vir toplote, primerna rezervoarska kamnina 

z izolacijsko krovnino nad njo in prisotnost fluida kot prenosnika toplotne energije na 
površino.  



Geotermične raziskave (1) 

Meritve temperature v vrtinah Meritve toplotne prevodnosti vzorcev kamnin 



Geotermične raziskave (2) 
Temperatura 
Gostota toplotnega toka 



Formacija Povp. debelina 
vodonosnika (m) 

Prepustnost Poroznost 

Kvartarni murski prod cca. 15 zelo dobra medzrnska 
Pl-Q prod cca. 60 zelo dobra medzrnska 
Ptujsko-grajska formacija nekaj 10 dobra medzrnska 
Murska formacija do okoli 100 dobra medzrnska 
Lendavska formacija nekaj 10 srednja medzrnska/razpoklinska 
Špiljska&Haloška formacija nekaj 10 slaba medzrnska/razpoklinska 
MZ karbonatne kamnine < 100 srednja razpoklinska/kraška 

PZ metamorfne kamnine 
ozke subvertikalne 

prelomne cone 
srednja razpoklinska 

Hidrogeološke raziskave 



Hidrogeokemijske raziskave (1) 

Različen izvor in 

zadrževalni čas / starost  

podzemne vode 



Hidrogeokemijske raziskave (2) 

Čezmejni tok termalne  

vode proti vzhodu 

Vertikalna conacija 

vodonosnikov 
Szocz et al., Toth et al. 2012 



PZ metamorfne kamnine 
Globina rezervoarja: 1500 – 2000 m 

Temperatura vode: 50 – 80 C 
Pretok vode: 1,5 – 10 l/s 

Kemijski tip vode: Na-Cl-HCO3 (CO2) 
Mineralizacija: 1 – 7 g/l 

 
MZ karbonatne kamnine 

Globina rezervoarja: 700 – 2000 m 
Temperatura vode: 30 – 80 C 

Pretok vode: 5 – 10 l/s 
Kemijski tip vode: Ca-Mg-HCO3,  

Na-Cl-HCO3 (CO2) 
Mineralizacija: 0,4 – 8 g/l 

Tehnološke težave pri izrabi: 
Odlaganje karbonatov (vodnega kamna) 

Plinski izbruhi 

Vodonosniki v predneogenski podlagi 



Globina rezervoarja: 800 – 1300 m 
Temperatura vode: 70 – 75 C 

Pretok vode: 3 – 4 l/s 
Kemijski tip vode: Na-Cl-HCO3  

(CO2 + ogljikovodiki) 
Mineralizacija: 11 – 15 g/l 

 
Tehnološke težave pri izrabi: 

Odlaganje karbonatov 
Plinski izbruhi 

Vodonosniki v Špiljski formaciji 

http://www.sava-hotels-resorts.com 



 
Globina rezervoarja: 800 – 1500 m 

Temperatura vode: 46 – 68 C 
Pretok vode: 5 – 6 l/s 

Kemijski tip vode: Na-Cl-HCO3,  
Na-HCO3-Cl  

(CO2+ metan + ogljikovodiki) 
Mineralizacija: 9 g/l 

Lendavska formacija 

Tehnološke težave pri izrabi: 
Plinski izbruhi 

mehanska erozija črpalk 

http://www.sava-hotels-resorts.com 



 
Globina rezervoarja: 600 – 1500 m 

Temperatura vode: 45 – 65 C 
Pretok vode: 10 l/s (50 l/s) 

Kemijski tip vode: Na-HCO3 
brez prostega CO2 

Mineralizacija: < 1,2 g/l 
 

Murska formacija 

Tehnološke težave pri izrabi: 
Iznos mulja 

 
10 vrtin MF+LF (plini) 



 
Globina rezervoarja: 600 – 1060 m 

Temperatura vode: 28 – 38 C 
Pretok vode: 7 l/s 

Kemijski tip vode: Na-HCO3  
brez prostega CO2 

Mineralizacija: 0,4 – 0,5 g/l 
 

Ptujsko-grajska formacija 



Nadaljnje informacije: 
http://transenergy-eu.geologie.ac.at 

mag. Andrej Lapanje 
Geološki zavod Slovenije 

Dimičeva ul. 14, 1000 Ljubljana 
tel: 01 2809 785 

el.pošta: andrej.lapanje@geo-zs.si 

Misel je podobna kopanju vodnjaka, 
voda je najprej kalna, 

 
nato pa se zbistri. 

       Kitajski pregovor 

http://transenergy-eu.geologie.ac.at/�
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