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1. Splošna dejstva o projektu TRANSENERGY 

Projekt "TRANSENERGY - Čezmejni viri geotermalne energije Slovenije, Avstrije, 

Madžarske in Slovaške" obravnava problematiko skupne uporabe čezmejnih geotermalnih 

virov energije. Geotermalna energija je eden pomembnejših naravnih virov Srednje Evrope. 

Njihova povečana uporaba je v središču energetske in podnebne politike partnerskih držav kot 

tudi celotne Evropske unije. Glavni nosilec geotermalne energije je termalna podzemna voda. 

Regionalni tokovi termalne vode so vezane na geološke strukture, ki se ne končajo na 

državnih mejah. Zato je ocenjevanje skupnega geotermalnega potenciala, pripravljanje 

smernic za njeno trajnostno izkoriščanje ter preprečevanje morebitnih negativnih vplivov 

zaradi prekomernega izkoriščanja rezervoarjev med sosednjimi državami možno le s skupnim 

pristopom in vzpostavitvijo meddržavnega sistema za upravljanje geotermalnih virov.  

Projektna spletna stran je osrednji vir informacij za déležnike in splošno javnost, saj so na njej 

dostopni rezultati projekta. Najpomembnejši je spletni informacijski sistem, orodje za pomoč 

pri sprejemanju odločitev pri raziskavah in izkoriščanju geotermalnih virov. Rezultati so 

namenjeni različnim upravljavcem (ministrstvom, lokalnim in regionalnim upravam, 

občinam, strokovnim službam), uporabnikom termalne vode, investitorjem, izobraževalnim in 

raziskovalnim institucijam ter različnim interesnim združenjem.  

V projekt so vključeni geološki zavodi Avstrije, Madžarske, Slovenije in Slovaške. 

 

 

Za več informacij obiščite spletno stran projekta  

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

ali stopite v stik s slovenskim koordinatorjem projekta  

                                           mag.  Andrej Lapanje 

                                                 tel: 01 2809 785 

                                                 el. pošta: andrej.lapanje@geo-zs.si 

 

http://transenergy-eu.geologie.ac.at/
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2. Časovnica poti  

Od Do  Aktivnost 

8:20 8:30  Zbor pri Naravnem parku Terme 3000,  Moravske Toplice 

8:30 10:00  Vožnja v Bad Blumau (A) skozi Radgono 

10:00 11:00  Toplice Rogner Bad Blumau (A) 

11:00 13:00  Vožnja skozi Madžarsko v Lendavo 

13:00 14:00  Kosilo v Ribiškem domu, Lendava 

14:00 15:00  Nafta Geoterm d.o.o.,  Lendava 

15:00 15:20  Vožnja v Renkovce 

15:20 16:00  Paradajz d.o.o.,  Renkovci 

16:00 16:30  Vožnja v Mursko Soboto 

16:30 17:00  Občina Murska Sobota, Murska Sobota 

17:00 17:15  Vožnja v Moravske Toplice 

17:15 18:00  Naravni park Terme 3000,  Moravske Toplice 

 

Okvirni potek poti: 

Iz Moravskih Toplic se bomo z avtobusom preko Radgone (A) odpeljali do toplic v Bad 

Blumau na avstrijskem Štajerskem. Med vožnjo se bomo pogovarjali o izzivih skupnega 

upravljanja čezmejnih geotermalnih virov. V Bad Blumau-u si bomo ogledali binarno 

geotermalno elektrarno in produkcijsko-reinjekcijski par vrtin. Zatem se bomo vrnili v 

Slovenijo in si v Lendavi privoščili kosilo. Po okrepčilu sledi ogled sistema daljinskega 

ogrevanja mesta Lendava in reinjekcijske vrtine, s katerima upravlja podjetje Nafta Geoterm 

d.o.o. Pot nas bo kasneje vodila na ogled rastlinjaka za gojenje paradižnika podjetja Paradajz 

d.o.o. v Renkovcih, ki se bo ogreval z geotermalno energijo. Od tu se bomo odpeljali do 

lokacije vrtanja nove geotermalne vrtine v Murski Soboti, kjer nam bodo vrtalci razložili 

postopek izdelave novih vrtin. Na koncu se bomo vrnili v kompleks Term 3000 v Moravskih 

Toplicah in po predstavitvi sistema za ogrevanje prostora in bazenske vode ter monitoringa 

geotermalnih vrtin zaključili ekskurzijo. 
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3. Geotermalni vodonosniki v Mursko-zalskem bazenu 

Mursko-zalski bazen v severovzhodni Sloveniji zapolnjujejo neogenski in kvartarni sedimenti 

in kamnine, katerih prepustnost, poroznost in izdatnost se z globino znižujejo. 

Najpomembnejši neogenski nizkotemperaturni geotermalni vodonosniki medzrnske 

poroznosti z aktivnim regionalnim tokom podzemne vode se nahajajo v Ptujsko-grajski in 

Murski formaciji in ležijo na medzrnskih in razpoklinskih vodonosnikih Lendavske, Špiljske 

in Haloške formacije (Jelen and Rifelj 2011). Termalna in termomineralna voda sta stari več 

deset tisoč let. Paleometeorna voda je Na-HCO3 tipa, medtem ko pri fosilnih slanicah 

prevladuje Na-Cl tip. Temperatura vode na ustju dosega do 80 °C v Benediktu, medtem ko se 

drugje giblje med 50 in 72 °C. 

 

Slika 1. Geološki profil Mursko-zalskega bazena v smeri SZ-JV (Rajver, Lapanje et al. 2012). 

Zaradi intenzivnega odvzema termalne vode je opazno njeno rudarjenje, ki se kaže kot stalen 

upad nivojev podzemne vode, spremembah v temperaturi iztoka in njeni kemijski sestavi, 

ponekod pa je bilo opaženo tudi ciklično spreminjanje fizikalnih in kemičnih lastnosti vode 

(Kralj and Kralj 2000; Rman, Lapanje et al. 2011). Toplotno izrabljeno termalno vodo se 

vrača z vrtino Le-3g/08 le v vodonosnik Murske formacije v Lendavi. Najnovejše raziskave 

kažejo, da so geotermalni vodonosniki v Ptujsko-grajski in Murski formaciji čezmejni, saj se 

razširjajo vsaj na Madžarsko in izkazujejo medsebojno hidravlično povezanost (Fodor, Uhrin 

et al. 2011; Tóth, Murati et al. 2011; Szocs, Rman et al. 2012).  
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4. Raba termalne vode v zahodnem delu Panonskega bazena  

Pregled stanja izrabe geotermalnih virov za leto 2011 je pokazal, da je termalno vodo z nad 

20°C izkoriščalo 149 uporabnikov s 307 aktivnimi vrtinami na celotnem projektnem območju. 

Najvišja temperatura iztoka je dosegla 110 °C v Bad Blumau-u (A), kjer se voda uporablja za 

proizvodnjo geotermalne elektrike. Spremembe v količini in kemijski sestavi termalne vode 

tekom večletne izrabe so pogosto opažene, kar je posledica geotermalnega rudarjenja. 

Toplotno izrabljena voda se vtiskuje v vodonosnike (reinjektira) le v Lendavi (SI), Blumau-u 

(AT) in Podhájski (SK).  

V SV Slovenji smo identificirali 21 uporabnikov s skupno 37 vrtinami, od katerih je bilo 26 

proizvodnih. Tu je odvzem termalne vode presegel 3,2 milijona  m
3
 v letu 2011. Večina 

termalne vode se je pridobila iz zgornjemiocenskih peskov in peščenjakov do globine 2 km.  

 

Slika 2. Primerjava razširjenosti različnih tipov rabe termalne vode na projektnem območju vključenih držav.  

Podrobnejši pregled stanja je dostopen na projektni spletni strani v obliki podatkovne baze 

uporabnikov (http://akvamarin.geo-zs.si/users/), končnih poročil in 12 tematskih kart 

(http://transenergy-eu.geologie.ac.at/index-Dateien/Page959.html) ter interaktivnih spletnih 

kart (http://transenergy-eu.geologie.ac.at/).  

http://akvamarin.geo-zs.si/users/
http://transenergy-eu.geologie.ac.at/index-Dateien/Page959.html
http://transenergy-eu.geologie.ac.at/
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5. Opis točk strokovne ekskurzije 

5.1 Binarna geotermalna elektrarna in reinjekcijski sistem –  

Rogner Geothermie und Hundertwasser Therme (Bad Blumau, Avstrija) 

Spletna stran: www.blumau.com 

V primeru nižje temperature geotermalnega fluida (med 80 in 150 °C) ali njegove visoke 

mineralizacije se za pretvorbo toplotne energije v električno uporabi binarni proces. Tu sta v 

toplotnem izmenjevalcu elektrarne aktivna dva zaprta krogotoka: en z geotermalnim fluidom 

in drugi z delovnim fluidom. Geotermalni fluid upari delovni fluid in se vrača v geotermalni 

rezervoar z reinjekcijo, medtem ko uparjen delovni fluid opravi delo, ki se pretvori v 

električno energijo, kondenzira in vrne v toplotni izmenjevalec. V ORC (angl. Organic 

Rankine Cycle) geotermalnih binarnih elektrarnah kot delovni fluid uporabljajo organske 

spojine z visoko molekulsko maso (freone, izobutan, izopentan, R-115, R-717, R-22, itd.)  

 

Slika 3. Shema binarne geotermalne elektrarne (Rajver, Lapanje et al. 2012). 
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Prednosti binarnega sistema so: večji izkoristek pretvorbe energije z uporabo kombiniranega 

cikla, večja dostopnost geotermalnih rezervoarjev zaradi izrabe virov z nižjo temperaturo, 

zaprt krogotok geotermalnega fluida omogoča izrabo visoko mineraliziranih fluidov, zaradi 

skoraj nespremenjene kemične sestave fluida je manj težav z obarjanjem mineralov pri 

reinjiciranju ter skorajda ni izgub fluida v sistemu zaprtega krogotoka. Slabosti tega sistema 

so: veliki in dragi toplotni izmenjevalci, nizki izkoristki pri visoki temperaturi okolja (zraka), 

potrebujemo veliko geotermalnega in delovnega fluida, potrebna je reinjekcija in s tem drage 

reinjekcijske vrtine (Rajver, Lapanje et al. 2012).  

V kompleksu Bad Blumau se termalna voda uporablja za direktno in indirektno izrabo.  

Najplitvejša vrtina Blumau 3 (Melchior Quelle) zajema do 8 l/s termalne vode iz 

sarmatijskega peska do globine 970 m. Termomineralna voda Na-HCO3 tipa ima 1,3 g/l 

raztopljenih snovi in na ustju dosega temperaturo 47 °C. Uporablja za polnjenje bazenov in 

balneologijo, pri čemer jo dezinficirajo z delom zajetega CO2 iz vrtine Blumau 2. Po uporabi 

se odpadna bazenska voda s približno 35 °C odvaja v kanal Fürstenfelda. 

V globlje ležeči paleozojski dolomitni vodonosnik segata dve vrtini: Blumau 1/1a (Balthasar 

Quelle) in Blumau 2 (Vulkania Quelle). Od leta 2001 delujeta v zaprtem sistemu kot 

geotermalni dublet, del vode pa se porabi tudi za balneološke namene. Električna energija se 

pridobiva z ORC enoto. Urna proizvodnja je približno 190 kW. Elektrarna ima moč 0,25 

MWe bruto ter 0,18 MWe neto in proizvaja 1,2 GWh/leto. Za ogrevanje kompleksa hotela in 

term se letno porabi približno 15 000 MWt geotermalne energije. Proizvodna vrtina Blumau 2 

globine 2,8 km omogoča črpanje povprečno 23 l/s in do največ 60 l/s vode s temperaturo 110 

°C. Rahlo bazična voda Na-HCO3-Cl tipa je zelo bogata s plini in mineralnimi snovi, saj 

vsebuje kar 17,6 g/l raztopljenih snovi. Po iztoku iz vrtine se plinska in tekoča faza ločita na 

separatorju. Dotok plina je približno 0,2 l/s in ga je zaradi večih plinskih komponent potrebno 

dodatno separirati. Očiščen in utekočinjen ogljikov dioksid se od leta 2003 prodaja kot 

dodatek k gaziranim pijačam (odkupujejo ga npr. Red Bull, Radlberger, Vöslauer,…), 

medtem ko metan in žveplovodik zgorita v reaktorju. Razplinjena termomineralna voda s 107 

°C odda del toplotne energije v binarni geotermalni elektrarni in nato ohlajena na 85 °C 

nadaljuje pot skozi energetsko centralo s toplotnimi izmenjevalci, kjer omogoča ogrevanje 

hotelskega in bazenskega kompleksa. Večina toplotno izrabljene vode se injecira v vrtino 

Blumau 1/1a, del pa je namenjen polnjenju bazenov. Zaradi visoke vsebnosti ogljikove kisline 

v termomineralni vodi le-te pred polnjenjem v bazene ni potrebno dezinficirati. 

Blumau 1/1a je 3 km globoka usmerjena reinjekcijska vrtina, ki je namenjena vračanju 

toplotno izrabljene vode iz vrtine Blumau 2 nazaj v dolomitni vodonosnik. Temperatura 

vtiskavanja niha med 45 in 90° C, odvisno od zunanjih pogojev. 
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5.2  Daljinsko ogrevanje mesta in reinjekcijski sistem – Nafta Geoterm 

d.o.o. (Lendava) 

Spletna stran: www.nafta-geoterm.si 

Termalna voda v Lendavi se izrablja po principu direktne rabe geotermalne energije.  

Geotermalna vrtina Le-2g/94 v globini od 0,8 do 1,5 km zajema termalno vodo iz peska 

Murske formacije in v manjši meri iz peščenjaka Lendavske formacije. S pomočjo potopne 

črpalke je možen odvzem 25 l/s, pri čemer temperatura na iztoku dosega 66 °C. Termalna 

voda je zelo stara meteorna voda Na-HCO3 tipa, ki vsebuje 1,1 g/l raztopljenih snovi in ne 

povzroča tehnoloških težav pri izrabi. Že od leta 1994 se uporablja za daljinsko ogrevanje 

mesta Lendava, kjer se sedaj v hladnem delu leta ogreva preko 50 000 m
3
 površin 

stanovanjskih blokov, poslovnih prostorov, vrtca, šole in telovadnice ter kulturnega doma. V 

primeru, da razpoložljiva toplota v primarnem tokokrogu ploščnih toplotnih izmenjevalcev ne 

zadostuje, se vključijo visokotemperaturna toplotna črpalka (projekt Eureka HTH Pump) in 

plinski kotli, ki zagotavljajo dodatne količine toplote v sekundarni tokokrog, ki napaja vse 

priključene porabnike toplote. Poraba geotermalne toplote naša okoli 5.000 MWh letno.  

Vrtina Le-2g je hidravlično povezana z reinjekcijsko vrtino Le-3g/08 v Murski formaciji. 

Toplotno izrabljena (ohlajena) termalna voda se po izrabi zbira v zalogovniku, prefiltrira in s 

pomočjo črpalk vtiska v omenjeno reinjekcijsko vrtino. Obe skupaj tvorita geotermični 

energetski vir (proizvodna vrtina-odvzem toplote v zaprtem sistemu-reinjekcijska vrtina), zato 

je pravica za izrabo vodnega vira podeljena  po Zakonu o rudarstvu (Ur.l. RS, št. 102/2007). 

V neposredni bližini v isti geotermalni vodonosnik posega tudi vrtina Le-1g/97, ki se 

uporablja za kopanje in balneologijo v Termah Lendava. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4. Visokotemperaturna toplotna črpalka v sistemu 

daljinskega ogrevanja mesta Lendava (vir: spletna stran Nafte 

Geoterm). 
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5.3 Ogrevanje rastlinjaka z geotermalno energijo – Paradajz d.o.o. 

(Renkovci) 

Spletna stran: www.lust.si 

Na vrtini Fi-5, ki je odprta v intervalu 1,1 do 1,3 km v pesku Murske formacije, je bil v letih 

2009-2011 vzpostavljen monitoring gladine in temperature podzemne vode, ki je kazal 

konstanten upad piezometrične gladine (približno -0,5 m letno) ter sezonski vpliv črpanja iz 

bližnjih geotermalnih vrtin v Murski Soboti, Moravcih in Dobrovniku.  

Konec leta 2011 so v oddaljenosti približno 1 km izvrtali proizvodno vrtino Re-1g, ki je zajela 

isti vodonosnik v nekoliko večji globini in je hidravlično povezana s Fi-5. Z novo vrtino so 

pridobili termalno vodo s 65 °C, pri čemer izliv lahko preseže 30 l/s. Voda je srednje 

mineralizirana in ne bi smela povzročati tehnoloških težav pri izrabi. Namenjena je ogrevanju 

4 ha velikega rastlinjaka, v katerem gojijo paradižnike. Zatem, ko bo načrpana termalna voda 

iz Re-1g oddala svojo toploto preko ploščnih toplotnih izmenjevalcev, jo bodo vračali v vrtino 

Fi-5 in s tem ohranjali hidrodinamično ravnotežje vodonosnika. V tem primeru bosta vrtini 

povezani v zaprt sistem geotermalnega 

dubleta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6. Jedro iz vrtine Re-1g na globini 1484 m, 

sestavljeno iz kremenčevo-muskovitnega sprijetega 

peska iz vodonosnika Murske formacije.  

Slika 5. Cevi namenjene ogrevanju rastlinjaka 

paradižnika na Novi Zelandiji. Princip ogrevanja 

je podoben kot v slovenskem primeru.  
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5.4 Vrtanje geotermalne vrtine – Občina Murska Sobota in Nafta Geoterm 

d.o.o. (Murska sobota) 

Spletna stran: www.murska-sobota.si 

V Murski Soboti delujeta dve hidravlično povezani geotermalni vrtini Sob-1/87 in Sob-2/88, 

iz katerih se črpa termomineralna voda iz peska Murske in peščenjaka Lendavske formacije v 

globini 0,5 do 0,9 km. Na ustju vrtine voda dosega do 50 °C in ima mineralizacijo do 5 g/l. V 

odvisnosti od režima črpanja temperatura in mineralizacija ciklično nihata (Kralj and Kralj 

2000; Kralj 2001). Globlji vodonosnik vsebuje zelo veliko plina CO2, ki se ob črpanju izloča 

iz vode že v vrtini in povzroča kavitacijo črpalk in močne plinske izbruhe. Termalna voda se 

uporablja za daljinsko in individualno ogrevanje prostorov in sanitarne vode s pomočjo 

ploščnih toplotnih izmenjevalcev ter polnjenje hotelskega bazena, poleti pa predvsem za 

indirektno ogrevanje bazenske in sanitarne vode v letnem kopališču v Murski Soboti.  

Zaradi težav pri izrabi vrtine je bila Sob-1 v letu 2012 sanirana, poleg tega pa je letos 

predvidena tudi izgradnja dveh novih do 1,5 km globokih vrtin za potrebe Turističnega centra 

Fazanerija. Prva bo opazovalna ali proizvodna Sob-3g, kateri bo sledila predvidoma 

reinjekcijska Sob-4g, s katerima bodo raziskali stanje izkoriščanih vodonosnikov in preučili 

obstoj višje temperaturnega geotermalnega sistema v razpokanih metamorfnih kamninah 

oziroma na njihovem stiku s krovnimi neogenskimi sedimenti.   

 

Slika 7. Vrtalna garnitura globoke geotermalne 

vrtine na Ptuju v letu 2005 (vir: arhiv R. Benčka). 
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5.5 Individualno ogrevanje prostora, sanitarne in bazenske vode, 

balneološka raba termalne vode ter monitoring geotermalnih vrtin – Naravni 

park Terme 3000 (Moravske Toplice)  

Spletna stran: www.terme3000.si 

Okoli opuščene naftne vrtine Mt-1 je sčasoma nastal kopališki kompleks Term 3000, v 

katerem s termalno vodo ogrevajo prostore, sanitarno in bazensko vodo. V najgloblji 

neogenski vodonosnik do globine 1,3 km posegajo vrtine Mt-1/60,  Mt-4/74 in Mt-5/82, iz 

katerih prosto izteka termomineralna voda. Iz peščenjaka Špiljske formacije je mogoče 

pridobiti do 5 l/s močno mineralizirane (do 16 g/l raztopljenih snovi) vode s temperaturo do 

72 °C. Ta zelo stara slanica je bila podvržena močnem izhlapevanju in je zaradi bližine ležišč 

ogljikovodikov obogatena z organsko snovjo, ter kot taka prepoznana kot naravno zdravilno 

sredstvo. Iz vode se izločata metan in CO2, pri čemer slednji povzroča močno pulziranje 

iztoka. Sočasno so se po stenah vrtin in ceveh obarjali karbonatni minerali (in povzročali 

njihovo zamašitev), kar sedaj preprečujejo z vtiskanjem kemičnega inhibitorja. Kljub 

relativno majhnem pretoku visoka temperatura vode omogoča ogrevanje turističnega 

kompleksa s ploščnimi toplotnimi izmenjevalci, del vode pa se uporablja za balneologijo.   

Črpalni geotermalni vrtini Mt-6/82 in Mt-7/93 odvzemata termalno vodo iz peska Murske 

formacije v globini od 0,7 do 1 km. Prvotni iztok je dosegal 60 l/s, a se je zaradi 

dolgotrajnega odvzema znižal in sedaj se črpa do 20 l/s. Termalna voda Na-HCO3 tipa dosega 

60 °C na iztoku in vsebuje 1,2 g/l raztopljenih snovi. Vrtini sta hidravlično povezani in v 90. 

letih prejšnjega stoletja sta nekaj časa delovali kot geotermalni dublet, pri čemer se je do 30 % 

vode iz Mt-6 vračalo v vodonosnik skozi vrtino Mt-7. Voda iz teh dveh vrtin se uporablja za 

ogrevanje kompleksa in polnjenje bazenov. Večina odpadne termalne vode se odvaja v potok 

Ledavo, nekaj pa se je dodatno izrablja za ogrevanje 1 ha velikega rastlinjaka paradižnika v 

bližnjih Tešanovcih.  

V istem kraju se termalna voda iz obeh opisanih vodonosnikov pridobiva tudi z vrtino Mt-

8g/06. Uporablja se v inovativnem sistemu ogrevanja prostorov in vode ter za kopanje in 

balneologijo v Termah Vivat.  

Na vrtinah Mt-6, Mt-7 in Mt-8g je od maja 2009 vzpostavljen raziskovalni monitoring 

geotermalnih vrtin v Murski formaciji, s katerim Geološki zavod Slovenije v sodelovanju s 

tehničnim osebjem uporabnikov urno spremlja zračni tlak, nivo in temperaturo podzemne 

vode ter njen dnevni odvzem. Meritve se dnevno zbirajo v spletni podatkovni bazi, ki 

omogoča on-line pregled in izvoz meritev. Iz triletnega opazovanja lahko izdvojimo dnevni, 

sezonski in dolgoročni trend nihanja nivoja in temperature, izmed katerih slednji kaže na 

konstanten upad nivoja podzemne vode. Temperatura se v eni vrtini s časom rahlo znižuje, 

medtem ko v drugi ostaja razmeroma konstantna.  
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Slika 8. Ustje geotermalne vrtine Mt-6 z nameščeno opazovalno opremo (merilna sonda je spuščena v vrtino, 

registrator pa obešen na ograjo).  

6. Literatura 

Fodor, L., A. Uhrin, et al. (2011). Geological conceptual model in the framework of the project T-JAM. 
Budapest, Ljubljana, Geological Institute of Hungary, Geological Survey of Slovenia: 1-54. 

Jelen, B. and H. Rifelj (2011). Površinska litostratigrafska in tektonska strukturna karta območja T-
JAM projekta, severovzhodna Slovenija, 1 : 100.000. Ljubljana, Slovenia, Geological Survey of 
Slovenia. 

Kralj, P. (2001). Das Thermalwasser-System des Mur-Beckens in Nordost-Slowenien. Mitteilungen zur 
Ingenieurgeologie und Hydrogeologie,. Aachen, RTWH Lehrstuhl für Ingenieurgeologie und 
Hydrogeologie. PhD Thesis: 1-82. 

Kralj, P. and P. Kralj (2000). Overexploitation of geothermal wells in Murska Sobota, northeastern 
Slovenia. World Geothermal Congress. Kyushu-Tohoku, Japan, IGA: 837-842. 

Rajver, D., A. Lapanje, et al. (2012). "Možnosti proizvodnje elektrike iz geotermalne energije v 
Sloveniji v naslednjem desetletju." Geologija 55(1): 117-140. 

Rman, N., A. Lapanje, et al. (2011). "Water Concession Principles for Geothermal Aquifers in the 
Mura-Zala Basin, NE Slovenia." Water Resources Management 25(13): 3277-3299. 

Szocs, T., N. Rman, et al. (2012). "The application of isotope and chemical analyses in managing 
transboundary groundwater resources (in print)." Applied Geochemistry - Special Issue. 

Tóth, G., J. Murati, et al. (2011). Numerical flow model within the framework of project T-JAM. 
Budapest, Ljubljana, Gological Survey of Slovenia, Geological Institute of Hungary: 1-34. 

 Ur.l. RS, št. 102/2007: Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin 
na pridobivalnih prostorih Lendava v Občini Lendava, Premagovce v Občini Krško, Rače 2 v 
Občini Rače - Fram, Doline - širitev v Občini Sežana, Hren - širitev v Občini Vitanje, Skrbinjek v 
Občini Poljčane, Šumet v Občini Solčava in Zadobrova - širitev v Mestni občini Celje. 
 


