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Izvleček:
Diplomsko delo opisuje značilnosti uporabe geotermalne energije kot obnovljivega vira v
občini Moravske Toplice. V njem je opisana SV Slovenija kot najperspektivnejša regija za
izkoriščanje geotermalne energije, še posebej njene geološke in geotermične značilnosti ter
načini uporabe geotermalne energije v Moravskih Toplicah, pri vsakem od treh uporabnikov
posebej. Največji zdraviliško-kopališki kompleks, Terme 3000, onesnažuje naravno okolje z
izpusti pretople vode v bližnji potok, kar ima negativni okoljski vidik predvsem na vodne
vire, prst in vodno vegetacijo. Na koncu so podane rešitve za širšo in bolj sonaravno uporabo
geotermalne energije v Moravskih Toplicah. Predvsem je poudarek na dveh sonaravnih
načinih upravljanja z geotermalnim virom, reinjektiranju in kaskadnem izkoriščanju. Možna
je tudi razširitev uporabe predvsem v kmetijstvu in neposredno pri prebivalstvu.
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Abstract:
My diploma work describes the characteristics of using geothermic energy as a renewable
source in Moravske Toplice. The most prominent region for the exploitation of geothermic
energy lies in northeastern Slovenia, a place with optimal geologic and geothermal
characteristics. There are also described specific ways of using this energy at each of the three
users separately in Moravske Toplice. The biggest health and spa resort, Terme 3000, is
polluting the environment with the omission of hot water in the nearest stream, which has a
negative environmental effect especially on water sources, soil, and water vegetation. The
solutions for wider and more natural use of geothermic energy in Moravske Toplice are
presented at the end. The emphasis is mainly on two natural ways of managing the geothermic
source, reinjection and cascade exploitation. It is possible to widen the use in the agriculture
and at the population directly, as well.
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1. UVOD
Novo tisočletje, v katerega smo pred kratkim vstopili, nam na eni strani obeta nesluten
znanstveni in tehnološki razvoj, na drugi pa neizprosen boj naraščajočega prebivalstva Zemlje
za vodo, hrano in energijo. Nagel razvoj industrije in intenzivnega kmetovanja v zadnjih
petdesetih letih sta marsikje že močno načela okolje. Soočamo se z onesnaževanjem ozračja,
voda, tal, izginjanjem rastlinskih in živalskih vrst (Geotermalna energija..., 1999). Med
najvišjimi prednostmi večine svetovnega prebivalstva je zagotovo dostop do zadostne
preskrbe z energijo. Kar dve milijardi ljudi nima dostopa do sodobnih energetskih storitev.
Ključna stvar, kako izboljšati življenjski standard revnih je, ponuditi jim čisto energijo, ki bo
dostopna po zmerni ceni. Proti koncu 21. stoletja se bo po pričakovanju svetovno prebivalstvo
podvojilo. Torej nas čaka delo, da zagotovimo dovolj komercialne energije prebivalcem vseh
celin. Pričakovati je, da se bo primarna poraba energije v obdobju 1990–2050 povečala za
kakih 50 % glede na okolju najbolj prijazni scenarij in za približno 275 % po scenariju z
najhitrejšo rastjo porabe. V prihodnjem razvoju so verjetnejši omejevalni dejavniki skrb za
okolje, financiranje in tehnološke omejitve. Vsi scenariji pričakujejo, da bodo obnovljivi viri
postali zelo pomembni v svetovni porabi primarne energije, saj bodo preskrbeli 20–40 %
primarne energije v letu 2050 in 30–80 % leta 2100. Ni dvoma, da je tehnični potencial
obnovljivih virov dovolj velik, da zadovolji prihodnje svetovne energetske zahteve
(Obnovljivi viri energije 1, 2008). V skrbi za boljši jutri bomo morali delovati predvsem v
smeri trajnostnega razvoja. Predvidevamo lahko, da nove tehnologije, kot je na primer fuzija,
v naslednjih tridesetih letih še ne bodo tehnološko dovolj razvite za splošno uporabo.
Geotermalna energija pa je danes tehnološko že dovolj dobro razvita, da bi lahko precej
prispevala k preskrbi človeštva z energijo.
Geotermalna energija našega planeta je nepredstavljivo velika v primerjavi s celotno preteklo
in prihodnjo človekovo porabo energije. Razlogov za koriščenje geotermalne energije je več.
Eden najpomembnejših je za proizvodnjo električne energije. Tako bi zmanjšali porabo
fosilnih goriv, zmanjšale bi se tudi emisije v okolje, ta način ima možnost dolgoročnega
izkoriščanja, naprave imajo dolgo življenjsko dobo, ugodna je tudi prilagodljivost glede
instaliranih moči (od 200 kW do 1200 MWe). Razen tega so tudi stroški vzdrževanja in
pogona majhni (približno 5 do 8 % glede na skupne stroške) (Trnkoczy, 2000). Vendar se
geotermalna energija v sedanjosti pretežno uporablja za ogrevanje (33 %) in za balneološke
namene (19 %).
V Sloveniji smo vire fosilnih goriv že močno izkoristili. Čeprav se po virih geotermalne
energije ne moremo primerjati z Islandijo ali Italijo, pa so viri geotermalne energije pri nas
dovolj bogati, predvsem na območju severovzhodne in vzhodne Slovenije. Tu imamo že
razviti topliški turizem, del mestnega jedra Murske Sobote pa se že dobro desetletje ogreva z
geotermalno energijo. Možnosti je pa še veliko in med drugimi si lahko obetamo tudi
proizvodnjo elektrike iz geotermalnega vira (Geotermalna energija..., 1999).

1.1.

Namen, cilji in hipoteze

Namen mojega diplomskega dela je predstaviti geotermalno energijo kot obnovljiv vir
energije in značilnosti njene uporabe v Moravskih Toplicah. Moje diplomsko delo zagovarja
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trajnostno rabo prostora in išče ravnotežje med ekonomskim razvojem in kvalitetnim,
neonesnaženim življenjskim okoljem.
Občina Moravske Toplice že vrsto let uporablja geotermalno energijo, odkrili pa so še nekaj
potencialnih lokacij, kjer bi jo lahko izkoriščali. Trenutno se geotermalna energija uporablja
predvsem za potrebe dveh zdravilišč in kopališč, lahko pa bi jo uporabljali še za druge
namene. Sedanja uporaba je tudi ekološko sporna, saj prevroča voda odteka naravnost v potok
in ga s tem kemično in toplotno onesnažuje.
Glavni cilji mojega diplomskega dela so:
• analiza potenciala geotermalne energije v Moravskih Toplicah,
• analiza rabe geotermalne energije v Moravskih Toplicah,
• ovrednotiti opravljene meritve na potoku, v katerega izpuščajo vročo vodo,
• izdelati predloge za sonaravni razvoj uporabe geotermalne energije.
Pri izdelavi diplomske naloge sem si postavila naslednje hipoteze:
• v Moravskih Toplicah še niso izkoriščeni vsi potenciali geotermalne energije,
• v Moravskih Toplicah bi bilo mogoče uvesti nove načine rabe geotermalne energije,
• geotermalno energijo, ki je pa že v uporabi, bi lahko uporabljali bolj sonaravno in
okolju prijazno.

1.2.

Metodologija dela

Pred začetkom pisanja diplomske naloge sem pogledala literaturo o geotermalni energiji, ki je
je precej veliko. Vsak drugi teden sem opravila meritve temperature vode v potoku, kamor se
izliva vroča voda. Nato sem povzela glavne značilnosti geotermalne energije na splošno in v
Sloveniji. Za podatke o uporabi geotermalne energije v Moravskih Toplicah sem se obrnila na
občino Moravske Toplice, upravo Naravnega parka Terme 3000 in Turizem Meteor. Na
občini so bili precej skopi s podatki, do podatkov uporabnikov geotermalne energije pa nisem
uspela priti neposredno, ker niso imeli časa. Pogovorila sem se le z upravljavcem rastlinjakov
g. Andrejem Šiftarjem. Do ostalih podatkov sem tako prišla z iskanjem po različnih
literaturah, z obiskom Geološkega zavoda Slovenije in brskanjem po internetnih straneh.
Diplomsko delo sestavljajo trije deli. V prvem delu sem predstavila geotermalno energijo,
njene lastnosti, načine uporabe in sonaravne oblike uporabe. V drugem delu sem opisala
nahajališča, uporabo in vizijo izkoriščanja geotermalne energije v Sloveniji. V tretjem delu pa
sem se osredotočila na geotermalno energijo v Moravskih Toplicah. Analizirala sem uporabo
geotermalne energije pri posameznem uporabniku posebej. Na koncu sem podala rešitve za
širšo in bolj sonaravno uporabo geotermalne vode v Moravskih Toplicah.
Pokrajinsko-ekološki model sem uporabila pri opisovanju značilnosti geotermalnega območja
v SV Sloveniji. Pri tem metodološkem modelu je v ospredju poleg raziskave posameznih
pokrajinsko-ekoloških elementov (v mojem primeru geološke značilnosti, vode, opis
geotermalnega območja v Moravskih Toplicah) tudi njihovo kompleksno vrednotenje ter
medsebojne zveze, pokrajinsko-ekološka struktura z vidika pogojev za življenje ali za
pokrajinsko rabo. Pokrajinskoekološki dejavniki so ključnega pomena pri vrednotenju
prirodnega potenciala, samočistilnih sposobnosti okolja, pokrajinske obremenjenosti in
ranljivosti (Plut, 2004).
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Rabo in okoljske učinke rabe geotermalne energije v Moravskih Toplicah sem obravnavala po
modelu fizičnogeografskega proučevanja, ki v ospredje postavlja proučevanje pokrajinskih
posledic obremenitev v posameznih fizičnogeografskih sestavinah (v mojem primeru vodnih
virov, prsti in vegetacije). Fizičnogeografske raziskave onesnaženosti okolja poudarjajo
pomen meritev obremenitev, različnega odziva (samočistilne sposobnosti) naravnih sestavin
na obremenjevanje okolja in stanja (in sprememb) kakovosti fizičnogeografskih sestavin
(Plut, 2004).

potencial geotermalne
energije v
Moravskih Toplicah

raba geotermalne energije

- Terme 3000
- Turizem Meteor
- rastlinjaki

vodni viri
okoljski vidik

prst

- kopanje in plavanje
- ogrevanje prostorov
- rastlinjaki

vegetacija
Avtorica: Danijela Horvat
Na koncu sem predlagala nove načine rabe geotermalne energije v Moravskih Toplicah. Tu
sem upoštevala sintezni pristop proučevanja regionalnih sestavin in povezav pri antropogeno
povzročenem preoblikovanju pokrajine. Bistveno je sintezno proučevanje regionalnih sestavin
in povezav pri preoblikovanju proučevanega območja, ki jih povzroča družba s svojimi
dejavnostmi (Plut, 2004). Na podlagi načinov upravljanja in uporabe geotermalne vode
drugod po svetu sem predvidela, kateri bi bili možni tudi v Moravskih Toplicah.

raba geotermalne energije

novi načini uporabe geotermalne vode
sonaravno upravljanje z geotermalnim virom
ogrevanje stanovanjskih in javnih stavb
ogrevanje večjih površin rastlinjakov
gojenje rib
Avtorica: Danijela Horvat

ogrevanje hlevov
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1.3.

Dosedanje proučevanje

Sistematično raziskovanje toplic in mineralnih vrelcev v Sloveniji se je pričelo po letu 1969,
ko je Anton Nosan s sodelavci izdelali študijo »Termalni in mineralni vrelci v Sloveniji«. Leta
1979 je Ljubo Žlebnik v sklopu »Karte termalnih in mineralnih vod Slovenije« izdelal
»Kataster termalnih in mineralnih vod Slovenije«, kjer je zbral poglavitne značilnosti
posameznih zajemnih objektov. Leta 1987 je izdelal tudi prispevek z naslovom »Pregled
geoloških struktur, ki so potencialni nosilci geotermalne energije v Sloveniji«. V letu 1992 je
izšel podroben pregled geotermičnih virov v zborniku »Mineralne in termalne vode v
gospodarstvu in znanosti Slovenije: III. Posvet«. Omeniti je treba še Jožeta Pezdiča in Petra
Kralja, ki sta raziskovala kemijsko in izotopsko sestavo mineralnih, termalnih in termomineralnih vod v Pomurju.
Med najpomembnejšo literaturo moje diplomske naloge spada knjiga Geotermalni viri
severne in severovzhodne Slovenije, ki je izšla leta 2007 pri Geološkem zavodu Slovenije. V
knjigi so predstavljena geotermalna nahajališča in izsledki raziskav. Predstavljena so tudi
potencialna območja geotermalne energije. Pomembna knjiga je tudi Geotermalna energija:
Islandske in slovenske izkušnje. V njej je opisana geotermalna energija ter predvsem
islandske izkušnje z njo.
Vrsto člankov o geotermalni energiji je v reviji EGES in časopisu Delo objavil Peter Kralj,
univerzitetni diplomirani inženir geologije. 20 let je delal na Geološkem zavodu v Ljubljani.
Veliko časa je posvetil geotermalni energiji v severovzhodni Sloveniji. V okviru doktorske
dizertacije je raziskoval termalne in mineralne vode Murskega bazena.
Omeniti moram tudi Andreja Lapanjeta, Dušana Rajverja in Danila Ravnikarja, ki so prav
tako napisali veliko člankov na to temo in so mi bili v veliko pomoč.
Največ del opisuje geotermalno energijo na splošno, predvsem jo poudarjajo kot obnovljivi
vir energije, manj pa je takšnih, ki opisujejo posamezno območje izkoriščanja.

1.4.

Kratek slovarček tujk

Termalna voda je podzemna voda s temperaturo najmanj 20 °C, ki priteka na površje iz globin
Zemljine notranjosti (Geografski terminološki slovar, 2005). Delimo jo na
visokotemperaturno (temperatura termalne vode presega 150 °C) in na nizkotemperaturno
(temperatura termalne vode je nižja od 150 °C). Kadar vsebuje termalna voda raztopljenih več
kot 1 g/l različnih soli ali kadar med ioni, raztopljenimi v termalni vodi, vsaj eden bistveno
presega običajno količino, termalno vodo imenujemo tudi termomineralna voda (Drin, 2000).
Geotermalni sistem je kroženje vode v zgornjem delu Zemljinega plašča, ki prevzame
toplotno energijo v Zemljini notranjosti in jo prenaša v zgornje ležeče predele. Sestavljen je iz
treh glavnih elementov: toplotnega vira, rezervoarja in geotermalnega fluida (Geotermalni viri
severne in severovzhodne Slovenije, 2007).
Geotermalni vir je lokacija z geotermalnimi objekti, s katerimi se izkorišča termalna voda iz
geotermalnega sistema. Lahko je tudi tisti del geotermalne energije, ki bi se lahko
ekonomično in legalno odvzemal iz geotermalnega sistema v določenem času v bližnji
prihodnosti (Geotermalni viri severne in severovzhodne Slovenije, 2007).
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Geotermalni fluid je voda v tekoči ali parni obliki, ki običajno vsebuje pline in raztopljene
snovi odvisno od njene temperature in tlaka (Geotermalni viri severne in severovzhodne
Slovenije, 2007).
Geotermalni vodonosnik je volumen toplih prepustnih kamnin, iz katerih se da odvzemati
toplota (Geotermalni viri severne in severovzhodne Slovenije, 2007).
Geotermalni objekt je vrtina ali naravni izvir, iz katerega se izkorišča termalna voda
(Geotermalni viri severne in severovzhodne Slovenije, 2007).
Hidroterapija oz. vodna terapija, zdravljenje z vodo, pomeni dobesedno zdravljenje z vodo oz.
uporaba vode pri fizioterapiji, pri zdravljenju, rehabilitaciji in vse bolj tudi za krepitev zdravja
(Drin, 2000).
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2. GEOTERMALNA ENERGIJA
Beseda geotermalen je sestavljena iz besede »geo«, ki se nanaša na Zemljo in iz besede
»termalen«, ki pomeni »ki izvira iz Zemlje in ima navadno povprečno letno temperaturo višjo
od povprečne letne temperature kraja«.
Geotermalna energija je toplota Zemljine notranjosti. Na površje prihaja z magmatskimi
intruzijami in s kondukcijo na območjih globokih tektonskih diskordanc ter na območjih
vulkanskih aktivnosti. Viri Zemljine toplote so: počasno ohlajanje Zemlje od njenega
nastanka, toplota, ki je nastala pri razpadu radioaktivnih izotopov urana, torija in kalija,
nastajanje nove litosfere ter v manjši meri razni procesi v skorji in plašču (Salobir, 2007).
Glede na pojavnost in možnost praktičnega izkoriščanja delimo geotermalno energijo na:
• hidrogeotermalno (toplotna energija tekočih in plinastih fluidov, katere lastnost je
stalnost in zanesljivost toplotnega toka) in
• petrogeotermalno (toplotna energija mase kamnin) (Salobir, 2007).
2.1.

Energija Zemlje

Toplota iz Zemljine notranjosti se prenaša na površino na tri načine:
• s prevajanjem (kondukcijo),
• s strujanjem (konvekcijo) in
• s sevanjem.
Eden najpomembnejših načinov prenosa toplotne energije v skorji in deloma v plašču Zemlje
je kondukcija. Največjo toplotno prevodnost imajo kvarcit, dolomit, peščenjak, konglomerat,
granit, sol in anhidrit (Kralj, 1998b).
Za približno oceno količine Zemljine toplote so posebej pomembne gravitacijska energija,
začetna toplota in toplota, sproščena zaradi razpada radioaktivnih izotopov (Kralj, 1998b).
Po izračunih odda Zemlja vsak dan 2,5 x toliko toplotne energije, kot bi jo celotno človeštvo
potrebovalo danes. Količine shranjene toplote v kamninah do globine treh kilometrov so za
nas neizmerne in znašajo 27 mio TWh (Drin, 2000). Današnja ocena celotne količine
Zemljine energije (kolikor je je že oddala, kolikor je še ima in kolikor je bo še oddala) znaša
okoli 18 x 1030 J (Kralj, 1998b). Seveda so vse količine energije izračunane teoretično in
lahko močno odstopajo od dejanskih vrednosti. Vsekakor pa je ta energija potencial, ki je za
človeštvo danes neizčrpen in izrednega pomena.
Današnja tehnika velikega dela te energije ne more izkoristiti. Kar pa je v sedanjih razmerah
že mogoče izkoriščati in se delno tudi že izkorišča, pa je v zgornjem delu kontinentalne
skorje. Temperatura kamnin z globino narašča, zato je naša želja pridobiti čim več energije
(čim višjo temperaturo), ki jo poizkušamo zajeti v največji gospodarsko še sprejemljivi
globini:
• če je temperatura vode dovolj velika, je primerna za pogon plinskih turbin
(neposredno ali posredno) in s tem je omogočena proizvodnja električne energije. V
tem primeru govorimo o visokotemperaturnih geotermalnih sistemih.
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• termalno vodo v vodonosnikih, ki pa zaradi prenizke temperature ni primerna za
proizvodnjo električne energije (nizkotemperaturni sistemi), pa lahko izkoriščamo le
kot neposredni oddajnik toplote (ogrevanje ali ohlajanje različnih prostorov, ogrevanje
sanitarne vode, sušenje ali pa jo uporabomo za balneološke namene in v akvakulturi)
(Kralj, 1998b).
Visokotemperaturna polja so navadno omejena na vulkanska območja na Zemlji,
nizkotemperaturne vire pa najdemo v skoraj vsaki državi sveta.

2.2.

Nahajališča geotermalne energije v svetu

Nahajališča geotermalne energije so v okolici geološko aktivnih predelov, torej na obrobju
tektonskih plošč. Teoretično jo lahko najdemo na celotni zemeljski površini, a so praktične
možnosti omejene na posamezna območja (Marn, 1992). Na podlagi podatkov za leto 2000 so
geotermalne vire ugotovili v več kot 80 državah, za 58 držav pa obstajajo zapisi o meritvah
izrabe (Rajver, 2005).
Če pogledamo uporabo geotermalne energije po kontinentih, je slika takšna:
 Najboljši pogoji za izkoriščanje geotermalne energije v Evropi so v Islandiji, Italiji in
Grčiji. Italija je pionirska država glede izkoriščanja geotermalne energije in danes
premore že približno 800 MWe zmogljivosti. Sledita ji Islandija s približno 170 MWe
in Grčija z 12 MWe.
 V Aziji imajo velike geotermalne potenciale predvsem v Turčiji, Afganistanu, na
severu Indije, Sibiriji in Japonskem, vendar so viri le delno izkoriščeni.
 Na področju Avstralije, Nove Zelandije in pacifiškega otočja se izkorišča geotermalna
energija za pridobivanje električne energije moči približno 2.500 MWe (samo na
Filipinih okoli 2.200 MWe ). Velik potencial geotermalne energije je tudi na
havajskem otočju.
 Zelo znana področja za izkoriščanje geotermalne energije so še v ZDA ter nekatera
področja v Kanadi in Mehiki. V Kaliforniji je največja elektrarna na svetu za
izkoriščanje geotermalne energije in ima električno moč 907 MWe. V zahodnem delu
ZDA, ki je dobro geološko raziskan, znaša velikost geotermalnega polja »Rocky
Mountains« 3,5 x 106 km2 (vrtine so globoke 3.300 m, temperatura vode pa dosega
115° C).
 V Srednji in Južni Ameriki geotermalna polja ležijo vzdolž pacifiške obale v državah,
Salvador, Čile, Nikaragva in drugih. V Salvadorju je zgrajena toplarna z močjo 50
MWt. Izkoriščanje geotermalne energije za proizvodnjo električne energije se je v
zadnjem času razmahnilo tudi v Salvadorju in Nikaragvi.
 Afrika je še dokaj neraziskano področje glede izkoriščanja geotermalne energije.
Znana polja so v Etiopiji in merijo 500 km2. Polja z geotermalno vodo so odkrili tudi v
Keniji in Tanzaniji. V geotermalna raziskovanja danes največ vlagata Kenija, ki
trenutno že koristi približno 100 MWe in Gvatemala (Grobovšek, 2008).
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2.3.

Lastnosti geotermalne energije

Ker se vse bolj zavedamo o uničujočih učinkih zgorevanja fosilnih goriv na okolje, se v svetu
povečuje zanimanje za uporabo čistih in obnovljivih virov energije (Rajver, 2005). Vendar
imajo tudi obnovljivi viri in s tem tudi geotermalna energija svoje prednosti in slabosti.
 Obnovljiv vir energije?
Glede na prvi glavni zakon termodinamike o ohranitvi energije je geotermalna energija
neobnovljiv vir energije, ker pa nastopa v tako velikem obsegu, ga smatramo za neizčrpnega.
Vendar pri daljšem izkoriščanju iz sistema ni mogoče dobiti več energije, kot je v sistem
prihaja. Lep primer je območje Geysers v ZDA. Tu je bilo pred nekaj desetletji postavljenih
nekaj geotermalnih elektrarn s skupno zmogljivostjo okrog 2.000 MW. Po določenem času
delovanja elektrarn pa se je izkazalo, da geotermalni sistem ne bo več dolgo vzdržal takšne
proizvodnje. Proizvodnjo električne energije so zato omejili na 1.500 MW, študije rezervoarja
pa so pokazale, da bi ostal ta geotermalni vir neizčrpen (pri nenehni in stalni izrabi) ob
proizvodnji, ki ni večja od 1.000 MW (Salobir, 2007).
 Prednosti geotermalne energije
Prednosti geotermalne energije je zelo veliko. Najbolj pomembna je gotovo ta, da je
geotermalna energija zelo čist vir energije. V okolje geotermalne elektrarne spuščajo le paro
in nekaj sproščenega radona iz Zemlje. Odpadek je približno tona fine silicijeve mivke na dan
na MW moči, ki pa je za okolje popolnoma nestrupena in se jo da mešati s cementom ter iz
nje graditi cestne povezave. Za izkoriščanje se potrebuje malo prostora. Je tudi bolj razpršena
kot fosilni viri. V primerjavi s sončnimi in vetrnimi elektrarnami, velikokrat pa tudi s
hidroelektrarnami, je neodvisna od vremena. Na območjih, kjer geotermalna voda ni dovolj
vroča, da bi se lahko uporabljala za proizvodnjo električne energije, se lahko geotermalni vir
uporablja za ogrevanje pri višjih temperaturah neposredno, pri nižjih pa posredno s pomočjo
toplotnih črpalk (uporaba geotermalnih črpalk na 1.000 gospodinjstev prihrani 2–5 MW
energije) (Plut, 1998 in Marn, 1992). Prav tako dosega emisija CO2 le eno šestino vrednosti,
ki se sprošča v drugih elektrarnah (v ZDA na ta način preprečijo emisijo 22 mio ton CO2,
200.000 ton SO2 in drugih okolju škodljivih plinov, ki nastajajo v termoelektrarnah). Tudi
emisije drugih plinov so nižje, pri čemer je energetski prihranek kar 80 %, če ga primerjamo z
izkoristkom fosilnih goriv. Geotermalna energija je neprestano na voljo, saj je zmogljivost
toplotnih elektrarn kar 95 % (zmogljivost jedrskih elektrarn in termoelektrarn je 60–70 %).
Izkoriščanje geotermalne energije je vezano na lastne vire. Toplotne elektrarne ne zavzamejo
velikih površin (srednje velike okoli 400 m2), energije ni treba skladiščiti in se obnavlja
samodejno (s procesi v naravi), prav tako ni težav s transportom in s sežigom goriv (Petek,
2002).
 Slabosti geotermalne energije
Izkoriščanje geotermalne energije pa ima tudi določene škodljive vplive na okolje. Možne
negativne posledice uporabe so:
- usedanje tal, ki nastane pri praznjenju vodonosnikov, vendar to lahko preprečimo z
reinjektiranjem;
- onesnaževanje voda (toplotno onesnaževanje površinskih voda, v katere spuščamo
zavrženo geotermalno vodo). Velike dodatne količine toplote lahko povzročijo
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toplotno pregrevanje ter posledično smrt rastlin in živali. To lahko preprečimo z
multikasakadnim izkoriščanjem. V končni fazi je voda že ohlajena na takšno stopnjo,
da jo lahko spustimo v površinske vodotoke;
z izlivom izkoriščene termalne vode v reke ali jezera se poveča vsebnost škodljivih
snovi (karbonati, silikati, sulfait, kloridi, živo srebro, svinec, cink, itd.), trdnih snovi
(pesek, mulj) in slanost;
v ceveh sistema nastajajo usedline, ker termalne vode vsebujejo nekatere raztopljene
pline (O2, CO2) in trdne snovi (apnenec, kremen, kalcijev sulfat, kalcijev fosfat),
emulgirana olja, parafine, pesek, mulj itd. Nekatere raztopljene snovi (H2S, O2, CO2)
povzročajo tudi korozijo cevi;
izčrpanje zaradi intenzivne rabe, vroče skale se lahko ohladijo (preprečimo z
reinjektiranjem);
pri proizvodnji električne energije, kjer izkoriščamo paro iz geotermalnih nahajališč,
lahko pride do onesnaževanja zraka, ker para vsebuje pline (CO2, H2S, NH3, CH4, N2,
H2). Največji problem predstavlja H2S, ki oksidira žveplov dioksid, ta pa žvepleno
kislino, ki povzroča kisel dež. Vendar so emisije škodljivih snovi veliko manjše kot pri
kotlih, v katerih sežigamo fosilna goriva (Obnovljivi viri energije 3, 2009).

Večino negativnih posledic uporabe lahko preprečimo že pred samo uporabo. Vsekakor pa
veliko več pozitivnih odtehta negativne lastnosti uporabe.

2.3.1. Primerjava z drugimi viri energije

K celotni energetski porabi danes prispevajo neobnovljivi viri še vedno mnogo večji delež kot
obnovljivi. Ocenjene rezerve danes znanih neobnovljivih virov energije naj bi pri današnji
stopnji izkoriščanja trajale še desetletja. Kljub temu se razmerje med neobnovljivimi in
obnovljivimi viri počasi vse bolj nagiba k večji porabi obnovljivih (Stefansson, 1999).
Leta 2006 se je svetovna poraba primarne energije delila takole:
Fosilna goriva 79 % skupnih potreb:
- nafta 36 %,
- premog 28 %,
- zemeljski plin 15 %.
Obnovljivi viri 18 % skupnih potreb:
- biomasa 13 %,
- hidroelektrarne z močjo nad 10 MW 3 %,
- novi obnovljivi viri (geotermalna in sončna energija, male HE, energija plimovanja
morja veter) 2 %.
Jedrska energija 3 % (Obnovljivi viri energije 2, 2008).
Prihodnost oskrbe sveta z energijo pomenijo vse vrste energije, povzročene zaradi sevanja
Sonca in geotermična energija. Te energije, razen biomase, ne potrebujejo nobenih surovin in
zato tudi nimajo škodljivih ostankov, ki so slaba stran fosilnih energij in tudi jedrske energije
(Stefansson, 1999). Obnovljivi viri energije so, razen hidroenergije, uspešni predvsem
lokalno, zato jih je treba razvijati in spodbujati njihovo uporabo še naprej. Globalno
uporabnost bi lahko dosegli le trije viri: pasivna in fotovoltaična sončna energija,
termonuklearna fuzija in geotermična energija »suhih vročih kamnin« (Hot dry rock) (Ravnik,
Škantelj, 1996).
11

Trenutni energetski stroški so najnižji za hidroenergijo in geotermalno energijo, sledita
biomasa in veter. Elektrika iz fotonapetostnih celic je daleč najdražja, toda v prihodnosti je
moč pričakovati znatna znižanja stroškov (Rajver, 2005).
Eno je gotovo: geotermalna energija ne more enakovredno nadomestiti drugih velikih načinov
proizvajanja energije, obstajajo pa številne možnosti, kako razširiti in povečati njeno izrabo in
s tem tudi njen delež v energetski bilanci (Marn, 1992).

2.4.

Uporaba geotermalne energije

Področje izrabe geotermalne energije je zelo široko, kar prikazuje tudi Lindalov diagram
(slika 1). Diagram je poimenovan po Baldurju Lindalu, ki je začetnik neposredne izrabe
geotermalne energije in je raznovrstnost njene izrabe opisal že pred leta 1973 (Stefansson,
1999).
Slika 1: Lindalov diagram

Vir: http://www.geothermie.de/europaundweltweit/Image31.gif

Geotermalno energijo lahko uporabljamo na različnih področjih in za različne namene.
 Uporaba v balneologiji in rekreaciji
Med najbolj pogostimi načini rabe termalne vode je uporaba v balneologiji, predvsem v
bazenih in pri terapijah. Voda ima številne pozitivne učinke na telo: topla voda sprošča, blaži
krče in pomirja, hladna voda pa poživlja, spodbuja krvni obtok, izboljša razpoloženje in
pospeši telesne funkcije. Voda je tudi izvrstno okolje za telovadbo in sprostitev.
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 Daljinsko ogrevanje
Pri geotermalnem daljinskem ogrevanju se geotermalna voda črpa skozi izmenjevalnike
toplote, v katerih odda toploto čistejši omrežni vodi. S pomočjo omrežne vode se nato preko
omrežja daljinskega ogrevanja geotermalna toplota prenese do končnih potrošnikov. Pri
potrošnikih se toplota preko sekundarnih izmenjevalnikov toplote prenese iz omrežne vode v
hišne ogrevalne sisteme. Največji takšni sistemi delujejo na Islandiji (največji sistem
daljinskega ogrevanja na geotermalno energijo obratuje v Reykjaviku), v Franciji, Turčiji in
na Kitajskem. Ogrevanje prostorov individualnih hiš je zelo razširjeno tudi v ZDA, Kanadi,
Skandinaviji, Nemčiji, Švici in Avstriji. V Švici je že izvedenih nekaj primerov ogrevanja
celotnega stanovanjskega naselja z eno globoko vrtino, ki sega do globine 1.400 m in napaja
centralno toplotno postajo, od tod pa ogreva in hladi stanovanja celotnega kompleksa
(Salobir, 2007).
 Uporaba v kmetijstvu
Neposredna izraba geotermalne energije v kmetijstvu (predvsem v rastlinjakih, kjer
ogrevanje podaljša obdobje zorenja na skoraj celo leto) je v svetu in v Evropi že precej
razširjena. Ogrevanje rastlinjakov je pri neposrednem izkoriščanju geotermalne energije na
drugem mestu, takoj za ogrevanjem prostorov. Uporablja se predvsem za komercialno izrabo
v proizvodnji povrtnin, cvetja in sadja, uvaja pa se tudi uporaba termalnih vod za ogrevanje
hlevov, v proizvodnji gob ter akvakulturi, za vzrejo rib, rakov in zelenih alg. Če ima termalna
voda primerno mineralizacijo in kemijsko sestavo, je primerna tudi za »toplo« namakanje.
Termalno vodo lahko uporabljamo tudi za hidroponsko gojenje ali gojenje rastlin v hranljivi
tekočini (Kralj, 2000 in Kralj, 2000a).
V svetovnem merilu za ogrevanje rastlinjakov in v ribogojništvu porabimo 25 % celotne
proizvedene geotermalne energije za neposredno izrabo (Graf 1) (Kralj, 2000).
 Uporaba v industriji
V industriji lahko uporabljamo to energijo za različne namene: za sušenje, procesno
ogrevanje, uparjanje, destilacijo, pasterizacijo, pranje, ekstrakcijo soli ali kemikalij, po
absorbcijskem postopku pa tudi za hlajenje, na primer v hladilnicah ali klimatskih napravah.
Kjer je razvito kmetijstvo, jo lahko uporabljamo tudi v prehrambeno-predelovalni industriji. V
svetu v zadnjem času posvečajo posebno pozornost uporabi te energije za odmrzovanje
odprtih površin, predvsem pločnikov, mostov, cestišč, letaliških stez in drugih odprtih
površin, na katerih dela zmrzal veliko škodo. Za ta namen zadostujejo že temperature vode 10
do 20 °C, kar je toliko kot pri toplotnih črpalkah (Kralj, 1998a).
V srednji Evropi je direktna uporaba termalnih vod za ogrevanje bivalnih prostorov in
sanitarne vode, ob uporabi v balneologiji (za bazene) in rekreaciji, najpogostejši način.
Klimatizacija bivalnih prostorov se izvaja le delno, saj prostore ogrevamo samo v zimski
sezoni. Zato ima ogrevanje prostorov danes še »sezonski« značaj, v nasprotju s tem pa
energijo za ogrevanje sanitarne vode uporabljamo čez vse leto (Kralj, 1998a).
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Graf 1: Načini uporabe geotermalne energije v svetu

Vir: Geotermalna energija- Islandske in slovenske izkušnje, 1999, str. 120.
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3. GEOTERMALNA ENERGIJA V SLOVENIJI
Slovenija je energetsko deficitarna dežela in uvozi približno 70 % primarne energije. Od
klasičnih energijskih virov ima zelo malo nafte in plina ter nekaj več premoga, ki pa ima
nizko kurilno vrednost in vsebuje veliko žvepla. Tudi vodna energija je v veliki meri že
izkoriščena. Zato se je država začela ozirati tudi po drugih alternativnih energijskih virih,
predvsem geotermalni in sončni energiji ter biomasi (Kralj, 1999). Po podatkih SURS-a za
leto 2007, je delež obnovljivih virov v celotni porabi energije v Sloveniji znašal 10,0 %, V
zadnjih šestih letih se je v Sloveniji poraba energije povišala za 14,2 %, poraba obnovljivih
virov pa se je celo znižala za 2,5 % (iz 12,3 % leta 2000). Znižanje in nihanja rabe obnovljivih
virov sta zlasti posledica manjše proizvodnje hidroenergije zaradi pogostega pojavljanja
sušnih obdobij in prepočasne gradnje novih kapacitet, ki ne sledi rasti porabe energije.
Slovenija ima relativno ugodne pogoje za izkoriščanje geotermalne energije, vendar se vsi
njeni viri še niso začeli izkoriščati, obratujoči pa niso polno izkoriščeni. Električna energija se
iz tega vira ne proizvaja še nikjer v Sloveniji. Prevladujejo nizkotemperaturni viri energije,
nosilci le-teh pa so geološko mlajše strukture, predvsem terciarnega in kvartarnega izvora.
Največji delež energetskega potenciala (65 %) se nahaja v SV delu Slovenije (Petek, 2002).
Slovenija razpolaga z 28 naravnimi izviri in 48 lokacijami, kjer je termalna voda zajeta z
vrtinami, s skupno instalirano termično močjo 129 MWth. Od tega se izkorišča 103 MWth ali
80,5 %. Danes ocenjujejo, da ima Slovenija na razpolago 50.000 PJ teoretičnih, od tega
12.000 PJ izkoristljivih zalog toplote, ki se nahaja samo v geotermalnih vodonosnikih (Kralj,
1996). Na Geološkem zavodu Slovenije že od leta 1994 poteka sistematičen periodičen (na 5
let) pregled neposredne izrabe geotermalne energije (1995, 2000, 2005).
Slovenija se s skupno močjo geotermalnih sistemov uvršča na 10. mesto v Evropi, po
izkoriščeni toploti na prebivalca pa med najrazvitejše države. Geotermalna energija ponuja, še
posebej ob ustrezni državni podpori, še veliko neizkoriščenih možnosti. Na njeno hitrejše
uveljavljanje pa utegne pozitivno vplivati tudi ekološka prijaznost in relativno ugodna cena
(Kralj, 1998).

3.1.

Geološke osnove

Geološka in tektonska zgradba Slovenije je zelo pestra, saj sestavlja njeno ozemlje pet
različnih geoloških strukturnih enot: Panonski bazen, Vzhodne Alpe, Južne Alpe, mejni pas
med Vzhodnimi in Južnimi Alpami in Zunanji Dinaridi. Zaradi prelamljanja in gubanja je na
ozemlju Slovenije že od začetka kvartarja nastalo razmeroma razgibno površje, današnjo
podobo pa je dobila v kvartarju. Kar 93 % površja Slovenije je sestavljenega iz sedimentnih
kamnin, 3 % iz magmatskih in 4 % iz metamorfnih kamnin. Najpogostejši sedimentni
kamnini sta apnenec (1/4 površja Slovenije) in dolomit (1/7 površja). Nevezane klastične
kamnine (glina, melj, pesek) se nahajajo na ravninskem svetu ob večjih rekah. Med njimi
prevladujejo pliocenski peski v panonskih gričevjih in kvartarni prod na ravninah. Najmlajše
so holocenske naplavine rek in potokov (Ogrin, Plut, 2009).
Tipe kamnin v Sloveniji si lahko ogledamo na sliki 2. Julijske Alpe, Karavanke, KamniškoSavinjske Alpe, Predalpsko hribovje, Kras in Dinarsko hribovje so večinoma sestavljene iz
apnencev in dolomitov. Goriško območje, Vipavske dolina, Brkini in Slovensko Primorje je
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sestavljeno večinoma iz fliša in peščenjakov. Metamorfne kamnine in globočnine se nahajajo
na Pohorju in Kozjaku. Na Halozah, v Posotelju in Slovenskih goricah je zastopan lapor.
Goričko večinoma sestavljajo peski. Ob Dravi in Muri se nahaja silikatni prod, v Ljubljanski
kotlini pa karbonatni prod, grušč, konglomerat in breča. Krško kotlino sestavlja glina, melj ter
karbonatni prod in grušč (Geografski atlas Slovenije, 1998).
Ker leži Slovenija na stičnem območju Alp, Dinaridov in Panonskega bazena, sta gubanje in
narivanje, ki sta spremljala kolizijo Afriške in Evropske plošče, ustvarila tudi globoke
prelomne (tektonske) cone, ki so omogočile globinsko kroženje vode. V Sloveniji je za dotok
toplote proti površju pomembna predvsem debelina Zemljine skorje, ki je največja v
zahodnem delu Slovenije, kjer znaša okoli 50 km, proti vzhodu pa se tanjša, tako da v
skrajnem vzhodnem delu znaša le še okoli 30 km. Voda, primerna za odvzem toplote, se
nahaja v Sloveniji tako v razpoklinskih vodonosnikih (predvsem karbonatih – dolomitih in
apnencih, delno tudi peščenjakih) kakor tudi v medzrnskih vodonosnikih (peski, prodi).
Razpoklinske vodonosnike predstavljajo starejše plasti, najpogosteje mezozojske starosti
(Kralj, 1999).
Največji geotermalni potencial ima Severovzhodna Slovenija.
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Slika 2: Tipi kamnin v Sloveniji

Vir: Alikativna fizična geografija
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3.1.1. Glavni tipi vodonosnikov v Sloveniji

Hidrotermalne sisteme v Sloveniji predstavljajo trije glavni tipi vodonosnikov:
- nekonsolidirani in prodnati peski Murske depresije pliocenske starosti v
severovzhodni Sloveniji s primarno medzrnsko poroznostjo,
- mezozojske karbonatne kamnine v podlagi neogenskih bazenov z razpoklinsko
poroznostjo. Sem spadajo tudi oligocenski dolomitizirani andezitni tufi in preperele
metamorfne kamnine in kamnine kristalina, ki prav tako lahko predstavljajo
geotermalne vodonosnike,
- lokalno zakrasele mezozojske kamnine z razpoklinsko poroznostjo Julijskih Alp in
Dinaridov, ki so pogosto prekrite s plastmi paleogenskega fliša (Kralj, 1999).
Najbolj pomembna sta prva dva spodaj opisana tipa.
 Nekonsolidirani in prodnati peski Murske depresije
Raziskave termalne vode v terciarnih sedimentih Panonskega bazena so pokazale, da so
pomembnejše količine termalne vode le v pliocenskih plasteh Mura formacije. Termalni
vodonosnik Termal I je nastal v pliocenu pred približno 5 in 6,5 milijona let. Takrat je to
območje prekrival sistem prepletenih rek, ki so imele zadostno transportno moč, da so lahko
odlagale debelejše frakcije v koritu in občasno drobnejše na poplavnih ravnicah. Tako je
nastal prepleten sistem leč, ki z različno debelimi frakcijami in mešanjem prodnikov z zrnci
peska, melja in gline, tvorijo hidravlično povezan vodonosnik Termal I (o njem več na strani
30). Iz njega se napajajo skoraj vsi balneološko-rekreativni centri na območju severovzhodne
Slovenije (Kralj, 1999).
 Mezozojske karbonatne kamnine
Neogenske bazene v Sloveniji predstavljajo v primerjavi s Panonskim bazenom majhne
depresije. Največja in najpomembnejša depresija na območju Slovenije je Murska depresija,
manjše depresije pa so še Krška in Celjska udorina ter Laška, Zagorska, Tuhinjska in
Senovška sinklinala. Neogenska Ljubljanska, Velenjsko-šaleška in Mislinjska udorina pa so
bile nekoliko prej izolirane od povezanega sistema zgoraj navedenih panonskih sistemov
(Kralj, 1999).

3.2.

Temperaturna območja in geotermalne regije v Sloveniji

Izkoriščanje vodonosnikov glede na temperaturo geotermalne vode v Sloveniji lahko
razdelimo na:
 Temperaturno območje pod 25 °C
S pojmom »plitva geotermija« imenujemo tisto izrabo Zemljine toplote, ki odvzema toploto v
majhnih globinah, iz pripovršinskih vodonosnikov ali preko toplotnih sond. Izraba plitvih
virov je možna z uporabo toplotnih črpalk. Konec leta 2004 je bila instalirana moč toplotnih
črpalk v Sloveniji 3,94 MWt. V Sloveniji natančno število toplotnih črpalk ni znano,
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predvideva se, da jih je preko 600, mogoče blizu 1.000 (Rajver, Lapanje, 2006). Uporabljajo
se predvsem za ogrevanje hiš.
 Temperaturno območje 25 do 90 °C
V to toplotno območje spadajo vsi današnji uporabniki termalnih vod z izjemo »plitve
geotermije«, prav tako so pa v njem zajeti vsi danes poznani termalni vodonosniki z izjemo
termalnega vodonosnika Termal II v severovzhodni in vzhodni Sloveniji.
To temperaturno območje je primerno za direktno izkoriščanje, ni pa primerno za daljše
transportiranje. Sem spadajo slovenska naravna zdravilišča, ki termalno vodo izkoriščajo
večstransko. Običajno jo rabijo za balneologijo v odprtih in zaprtih bazenih, kot vir energije
pa za ogrevanje prostorov ter pripravo tople sanitarne vode. Nekaterim zdraviliščem, kot na
primer v Čatežu, direktna izraba ne zadostuje v koničnih potrebah pri ogrevanju, zato imajo
za pokrivanje konic montirane dodatno še toplotne črpalke in druge energetske vire. Termalno
vodo pa ne uporabljajo le v zdraviliščih. V Murski Soboti jo izkoriščajo za ogrevanje
stanovanjskih in hotelskih površin, pripravo tople sanitarne vode in ogrevanje bazenske vode
v letnem kopališču, v Agrariji Čatež in Moravskih Toplicah za ogrevanje rastlinjakov, na
Vrhniki pa v industriji (Kralj, 1996). Izkoriščanje je ocenjeno na 400 GWh toplote, kar je
ekvivalentno 174.000 tonam lignita.
 Temperaturno območje nad 90 °C
Termalnih vod tega temperaturnega območja danes v Sloveniji še ne izkoriščamo. Z vrtinami
pa je že dokazano, da obstajajo možnosti njegovega izkoriščanja (Termal II) (Kralj, 1996).
Pri dovolj velikem pretoku bi tako lahko pridobivali električno energijo.
Geotermalna potencialna območja v Sloveniji so v petih regijah:
 Panonski bazen
V SV delu Slovenije se nahaja toplota v peščeno-prodnih plasteh. Terciarne plasti so debele
od 400 do 5.000 m, podlago pa tvorijo predvsem metamorfne kamnine. Zaradi močno
povišanega toplotnega toka je voda bolj ogreta, kot bi bila pri siceršnjem geotermalnem
gradientu. Pretok vode znaša več kot 100 l/s nizkomineralizirane termalne vode, njena
temperatura pa je od 40 do 70 °C. Viri so namenjeni zdraviliškemu in rekreativnemu turizmu.
 Rogaško-celjsko-šoštanjska regija
Debelina terciarnih plasti niha med 500 in 1.500 m. Podlago sestavljajo apnenci, dolomiti in
skrilavci. Področja s termalno vodo so: Topolščica, Frankolovo, Zbelovo, Zreče in Dobrna.
Zajetje ima pretok 250 l/s in temperaturo od 18,5 do 48 °C. Vodo uporabljajo v balneološke in
rekreativne namene. Le v Topolščici črpajo toplo vodo s pomočjo toplotne črpalke, ki se
uporablja predvsem za ogrevanje prostorov. V osrednjem delu regije potekajo raziskave, ker
je toplotna plast debela do 1.500 m in bi termalna voda lahko imela višjo temperaturo kot tista
na obrobju. Pomembno je tudi nahajališče mineralne vode s plinom CO2 v Rogaški Slatini.
 Planinsko-laško-zagorska regija
Terciarne plasti so debele od 500 do 1.500 m, podlago pa tvorijo dolomiti. Področja s
termalno vodo so: Medijske toplice, Trbovlje, Rimske toplice, Laško in Podčetrtek. Zajetja
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imajo pretok 150 l/s in temperaturo od 21 do 43 °C. Vodo uporabljajo v balneološke in
rekreativne namene.
 Krško-brežiška regija
Terciarne plasti so debele od 250 do 1.000 m. Področja s termalno vodo so: Šmarješke
toplice, Kostanjevica, Bučeča vas, Dolenjske toplice in Čateške toplice. Zajetja imajo pretok
240 l/s in temperaturo od 15 do 64 °C. Vodo uporabljajo v balneološke in rekreativne
namene, za ogrevanje hotelov ter toplih gred.
 Ljubljanska kotlina
V predelu okrog Kranja in Radovljice tvorijo terciarne plasti toplotno zaporo, na področju
Sorškega polja pa so plasti razmeroma tanke (do 500 m). Pojavi tople vode so na obrobju
(Bled, Pirniče, Zgornja Besnica). Zajetja imajo pretok 150 l/s in temperaturo od 18 do 30 °C.
Področje bi bilo možno izkoriščati v energetske namene. Na Ljubljanskem barju in na
Ljubljanskem polju pojavi toplih vod niso znani, ker raziskav še ni bilo. Topli izviri (od 15 do
22 °C) se nahajajo na obrobju Barja, pri Podpeči in na Vrhniki.
Najbolj perspektivni območji sta Panonski bazen in Krško-brežiška regija. V teh regijah
načrpajo tudi največ termalne vode z najvišjo temperaturo. V Pomurju so zaradi črpanja
termalne vode v plitvejših plasteh stroški črpanja nižji (Geotermalna energija..., 1999).

20

Slika 3: Termalni in mineralni izviri ter vrtine v Sloveniji

Vir: Aplokativna fizična geografija
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3.3.

Uporaba geotermalne energije v Sloveniji

Izkoriščanje termalne vode na ozemlju Slovenije ima zelo dolgo tradicijo, saj so jo izkoriščali
že stari Rimljani, kar je dokazano v arheoloških najdiščih, zelo verjetno pa tudi naseljene
populacije pred njimi. Prvo zajetje termalne vode z globoko vrtino je bilo izvedeno leta 1957
v Čateških Toplicah. V začetku se je termalna voda uporabljala predvsem za balneološke
namene, danes pa zaradi svoje ekološke čistosti in izredno velikega potenciala zalog toplote
postaja vedno bolj resen možni energetski vir sredine naslednjega stoletja (Kralj, 1996).
Kopanje in plavanje vključno z balneologijo (32 %) ter ogrevanje prostorov vključno z
daljinskim ogrevanjem (34 %) sta pri nas glavni vrsti izrabe termalne vode. Ostale vrste
izrabe so še: ogrevanje toplih gred (15 %), geotermalne toplotne črpalke (14 %), klimatizacija
(3 %) in industrijski procesi (2 %). Določen odstotek uporabljene energije na petih lokacijah
gre letno skozi (večje) geotermalne toplotne črpalke za ogrevanje prostorov, sanitarno toplo
vodo in ogrevanje vode za plavalne bazene.
V letu 2004 je na 27 lokacijah z instalirano kapaciteto 45 MWt znašala skupna neposredna
uporaba okrog 616 TJ. Upoštevane so tudi geotermalne toplotne črpalke v petih termalnih
centrih. Instalirana moč vsaj 300 talnih toplotnih črpalk pa dosega 3,35 MWt. Vključno z
geotermalnimi toplotnimi črpalkami znaša torej instalirana termalna moč vseh uporabnikov
48,4 MWt, izkoriščena toplotna energija pa 686 TJ/leto (Rajver, Lapajne, 2006).
Glavni direktni uporabniki geotermalne energije z najvišjo instalirano toplotno močjo so
Terme 3000 v Moravskih Toplicah, Terme Čatež in Cvetje Čatež. Glavni letni uporabniki
geotermalne energije so Moravske Toplice (140 TJ) in oba uporabnika pri Čatežu (Terme 173
TJ in Cvetje 69 TJ (Rajver, Lapajne, 2006).

3.3.1. Načini uporabe geotermalne energije v Sloveniji:
 Kopanje in plavanje
To sta najvažnejša tipa direktne uporabe geotermalne energije v Sloveniji. V 24 toplicah in
rekreacijskih centrih je skupno 36.000 m2 plavalnih bazenov, ki imajo volumen 50.750 m3. Z
geotermalno vodo so ogrevani neposredno ali posredno skozi toplotne izmenjevalce in
geotermalne toplotne črpalke. Temperatura zajete vode v toplicah je v razponu med 22 in 68
°C (Rajver, Lapajne, 2006).
 Ogrevanje prostorov in daljinsko ogrevanje ter klimatizacija zraka
Ta, drugi najvažnejši tip direktne uporabe se najbolj izvaja v termalnih centrih in toplicah.
Poleg ogrevanja prostorov, se termalna voda uporablja tudi za segrevanje sanitarne tople
vode. Uporabniki imajo postavljene geotermalne toplotne črpalke le v primeru, ko je
temperatura termalne vode prenizka. V Murski Soboti se geotermalno skozi toplotne
izmenjevalce ogreva 300 stanovanj, še posebej od oktobra do aprila. V Lendavi se vrtina Le2g uporablja za gretje trgovskega centra v bližini in javnih objektov v širši okolici. Posledično
znaša skupna izkoriščena geotermalna energija za ogrevanje prostorov in daljinsko ogrevanje
230 TJ/leto v primerjavi z 263 TJ leta 1999. Od te številke je v Moravskih Toplicah 17 TJ/leto
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namenjeno za daljinsko ogrevanje. Posebej pa prav tam izrabljajo še 23 TJ/leto za
klimatizacijo zraka (Rajver, Lapajne, 2006).
 Ogrevanje rastlinjakov
Ogrevanje rastlinjakov s termalno vodo se je pričelo leta 1962 v Čatežu, kjer je sedaj
uporabnik podjetje Cvetje Čatež. Skupna površina pod steklenjaki za proizvodnjo cvetja in
zelenjave je 4,5 ha. V Moravskih Toplicah gojijo paradižnike na 1 ha površine. Skupna
izkoriščena geotermalna energija v rastlinjakih znaša trenutno 100 TJ/leto in je nižja v
primerjavi z izrabo 137 TJ leta 1999. V Dobrovniku se je leta 2005 pričelo ogrevanje
rastlinjakov s termalno vodo za gojenje orhidej (Rajver, Lapajne, 2006).
 Industrijska procesna toplota
Industrijska uporaba geotermalne energije je dejavna le na Vrhniki, kjer dosega 14,2 TJ/leto
in se ni bistveno spremenila v zadnjih desetih letih. Tam termalno vodo s 24 °C dogrevajo na
temperaturo 50 do 60 °C za industrijo usnja. V Trbovlju termalno vodo s 24 °C uporabljajo za
hladilni sistem cementarne Lafarge. (Rajver, Lapajne, 2006)
 Geotermalne toplotne črpalke
Geotermalne toplotne črpalke (GTČ) se uporabljajo v odprtem krogotoku v petih toplicah in
rekreacijskih centrih, predvsem za gretje bazenske vode in za ogrevanje prostorov. Izrabljena
geotermalna energija za te toplotne črpalke znaša okrog 28,4 TJ/leto v primerjavi s 27 TJ v
letu 1999 in 64 TJ v letu 1994. Instalirana toplotna moč toplotnih črpalk je 1,61 MWt. Poleg
teh večjih toplotnih črpalk je v Sloveniji še vsaj 102 enot manjših GTČ na vodni vir, ki
izrabljajo 36,8 TJ iz plitve podtalnice in okoli 195 enot talnih GTČ v zaprtem, ki izrabljajo
dodatnih 33,1 TJ/leto iz podpovršja, medtem ko se vsaj 2,1 TJ/leto toplote odda v plitvo
podzemlje v hladilnem načinu. Skupaj torej okoli 300 enot z 3,35 MWt instalirane toplotne
moči izkorišča letno 70 TJ Zemljine toplote. Upoštevajoč GTČ v petih toplicah dosega
instalirana toplotna moč GTČ 5,0 MWt in z njimi pridobljena geotermalna energija 98,3
TJ/leto, kar je dvakrat več kot leta 1999. Talne GTČ so porazdeljene večinoma na območjih z
večjo gostoto prebivalstva in večjo gospodarsko razvitostjo (Rajver, Lapajne, 2006).
Graf 2: Direktna uporaba geotermalne toplote v Sloveniji od 1994 do 2004

Vir: http://www.e-m.si/eges/2006_02/101-105.pdf.
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Iz grafa 2 lahko razberemo, da se je letna uporaba geotermalne energije za ogrevanje
prostorov v obdobju 1994–1999 povečala, nato pa se je do leta 2004 rahlo znižala. Energetska
uporaba za kopanje in plavanje se je v obdobju 1994–1999 precej znižala, od tedaj pa se je še
malo znižala. Uporaba za tople grede se je zvišala v obdobju 1994–1999 ter zopet znižala v
času 1999–2004 kljub le rahlemu znižanju instalirane moči. Število enot geotermalnih
toplotnih črpalk se je v zadnjih petih letih povečalo, kakor tudi njihova energetska izraba
(Rajver, Lapajne, 2006).
Verjetno je, da bodo dobro reklamiranje in pozitivni zgledi o prednostih plitve geotermije
pomagali povečati tovrstno izrabo v bodoče.
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4. GEOTERMALNA ENERGIJA V MORAVSKIH
TOPLICAH
4.1.

Fizičnogeografske značilnosti območja

 Površje
Moravske Toplice se nahajajo v subpanonskih pokrajinah, ki ležijo na zahodnem obrobju
Panonske nižine. Za te pokrajine je značilno menjavanje in prepletanje ravninskega sveta ob
večjih rekah in v dnu kotlin ter vmesnih gričevij. Naselje se delno nahaja na Murskem polju,
delno pa na gričevnatem Goričkem. Mursko polje je nastalo z akumulacijskimi procesi in je
prekrito z debelimi nanosi proda, peska in gline, Goričko pa je iz mehkih terciarnih usedlin
(lapor, pesek, peščenjak) (Ogrin, Plut, 2009).
 Prsti in rastje
V matični kamnini prevladujejo kremen in različni silikatni minerali (kremenov pesek in prod,
kremenov peščenjak). Raztapljanje kamnin je majhno, zaradi neprepustne podlage pa večji del
padavinske vode odteka po površini ali skozi prst, pogosteje kot na karbonatnih kamninah
voda v prsti tudi zastaja. Zato so tukaj prsti bolj kisle. Glede na to, kje so nastale, lahko
razlikujemo dve vrsti prsti:
- Prsti na produ in pesku: V pleistocenu in holocenu so večje reke v svojih dolinah
nasule bolj ali manj obsežne nanose proda in peska. Na mladih rečnih peščenih in
prodnatih usedlinah so nastale obrečne prsti, ki so slabo razvite. Porašča jih obrečno
grmovje in drevje, predvsem vrbe, topoli in jelše. Na nekarbonatnem silikatnem produ
in pesku, ki pokriva večje površine na Murskem polju, pa so nastali rankerji, distrične
rjave prsti in izprane prsti.
- Prsti na ilovici in glini: Na ilovnatih usedlinah ob manjših rekah in potokih so nastale
obrečne prsti, ki so slabo prepustne za vodo. Kjer v profilu prsti gladina talne vode
niha, se kažejo tudi znaki oglejevanja. Porašča jih vlagoljubno travniško rastlinje ter
obrečno grmovje in drevje. Na terasah iz gline in spodnjih delih položnih pobočij iz
neprepustnih usedlin se v prsti zadržuje deževnica, zato nastajajo evtrični in distrični
psevdogleji (Ogrin, Plut, 2009).
 Podnebje
Značilno je zmerno celinsko podnebje, povprečna letna temperatura je med 10 in 12 °C.
Temperaturni in padavinski režim sta najbolj celinska v Sloveniji. Nižine se poleti zelo
segrejejo, pozimi pa ohladijo. Spomladanske temperature so na ravni jesenskih ali celo
nekoliko višje. Pade od 800 do 1.000 mm padavin. Kljub poletnemu padavinskemu višku so
poletja zaradi sorazmerno nizke količine padavin in visokih temperatur na robu sušnosti.
Zaradi ugodnejših podnebnih razmer, predvsem manjše nevarnosti spomladanskih pozeb in
večje osončenosti, so vinogradniške površine, ki so tukaj zelo pogoste, urejene v prisojah
termalnega pasu, nižinski in ravninski svet pa sta izkoriščena za njivske in travniške površine
(Ogrin, Plut, 2009).
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 Vode
Vodno omrežje je zaradi neprepustne podlage gosto, najpomembnejši reki sta Mura in
Ledava. Vendar sta obe reki močno onesnaženi in spadata v tretji oziroma tretji do četrti
kakovostni razred. Viri onesnaževanja so točkovni izpusti industrijskih in komunalnih
odpadnih voda in spiranje iz kmetijskih površin. Mursko polje je prav tako območje
podtalnice, ki je podvržena onesnaževanju, še posebej zaradi intenzivnega kmetijstva (Ogrin,
Plut, 2009).

4.2.

Družbenogeografske značilnosti območja

Z družbenogeografskega vidika sta za območje Moravskih Toplic značilni gosta agrarna
poselitev, intenzivno kmetijstvo in razvoj storitvenih dejavnosti, predvsem turizma.
Slika 4: Moravske Toplice med prekmurskimi občinami

Vir: http://www.rtvslo.si/_up/photos/2008/10/31/u-65740_zemljevid_show.gif

 prebivalstvo
Občina Moravske Toplice zavzema 144 km2 površine. V 28 naseljih (Andrejci, Berkovci,
Bogojina, Bukovnica, Čikečka vas, Filovci, Fokovci, Ivanci, Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci,
Krnci, Lončarovci, Lukačevci, Martjanci, Mlajtinci, Moravske Toplice, Motvarjevci,
Noršinci, Pordašinci, Prosenjakovci, Ratkovci, Sebeborci, Selo, Središče, Suhi Vrh,
Tešanovci in Vučja Gomila) živi okoli 6.500 prebivalcev. V njej živijo tudi pripadniki
madžarske narodnostne manjšine, zelo barvita pa je tudi konfesionalna podoba občine, saj v
njej živijo pripadniki katoliške, evangeličanske, kalvinske in binkoštne veroizpovedi.
Občina je relativno redko naseljena in spada med demografsko ogrožena območja v Sloveniji.
V naselju Moravske Toplice pa je začelo prebivalstvo v zadnjih nekaj desetletjih naraščati,
predvsem zaradi številnih priselitev (Tabela 1). Leta 1995 je bil zato uveden ulični sistem in
od takrat so Moravske Toplice tudi sedež občine (Občina Moravske Toplice..., 2008). Število
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prebivalcev v občini niha, kar gre pripisati zmanjševanju števila prebivalcev v oddaljenih in
obmejnih goričkih vaseh (Tabela 2).
Tabela 1: Gibanje števila prebivalcev v naselju Moravske Toplice
Leto popisa
1948
1953
1961
1971
1981
1991
2002

Št. prebivalcev
617
597
546
541
622
666
719

Moški
284
276
260
260
312
328
372

Ženske
333
321
286
281
310
338
347

Vir: SURS, 2010

Tabela 2: Gibanje števila prebivalcev v občini Moravske Toplice
Leto
1999
2002
2004
2006
2008
2009

Št. prebivalcev
6370
6266
6223
6272
6014
6350

Vir: SURS, 2010

Pomurska regija ima po podatkih UMAR-ja pod tri četrtine slovenskega povprečja BDP-ja na
prebivalca in dosega le slabih 58 % povprečja EU. V letu 2006 je imela 2,2-krat manjši BDP
na prebivalca kot Osrednjeslovenska regija. Spada tudi med regije z registrirano
nadpovprečno brezposelnostjo, ki se je letos še povečala zaradi propada nekaterih večjih
podjetij (Mura, Pomurka ...). To je delno rezultat njene obmejne lege in oddaljenost od
prestolnice. Stanje se bo verjetno kmalu izboljšalo zaradi dograditve prometne infrastrukture
in ekonomskih vlaganj (UMAR, 2010).
 Kmetijstvo
Na ravninah je zelo kakovostna kmetijska prst, ki pa je na prodnih nanosih izpostavljena suši.
Izrazito prevladujejo kmetijske površine, predvsem njive in travniki, ki so ponekod urejeni
tudi na nekdanjih mokrotnih, sedaj melioriranih površinah. Zaradi dobre osončenosti, lege nad
inverzno plastjo zraka in manjše nevarnosti pozeb so za prisojna pobočja Goričkega značilni
vinogradi in sadovnjaki. Gozdnih površin je malo. Veliko kakovostnih prsti se je izgubilo s
spremembo namembnosti zaradi urbanizacije in gradnje infrastrukture (Ogrin, Plut, 2009).
V naselju Moravske Toplice se je ob popisu leta 2002 34 prebivalcev ukvarjalo s kmetijskimi
dejavnostmi, v občini pa 413 (SURS, 2010).
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 Turizem
Bogastvo občine predstavljata predvsem neokrnjena narava in termalno-mineralna voda. Iz
nekdanjega kmečkega naselja se je zato naselje razvilo v pomemben zdraviliški in turistični
kraj. Moravske Toplice imajo ob dveh nosilcih turistične ponudbe, Termah 3000 in Sončnem
parku Vivat, še kakšnih 2.000 turističnih postelj v zasebni lasti. Vse pa kaže, da bo tamkajšnje
turistično gospodarstvo kmalu bogatejše še za enega ponudnika turistično-zdraviliških storitev
(Vratarič, 2008). Za razvoj in promocijo turistične ponudbe občine skrbi Turističnoinformativni center Moravske Toplice.
Dejavnost gostinjstva, ki vključuje tudi turizem, je leta 2005 prispevala 4,1 % k ustvarjenemu
BDP-ju Pomurja. Moravske Toplice je leta 2004 obiskalo skoraj 400.000 turistov, od tega več
kot polovica tujih (56,5 %). V prvih osmih mesecih leta 2009 pa je samo Terme 3000
obiskalo več kot 64.000 gostov, kar je 4 % več kot v enakem obdobju leta 2008. Za kar 12 %
več pa je bilo domačih gostov. Skupno so gostje ustvarili dobrih 266.000 prenočitev, kar je 3
% več kot leta 2008, število kopalcev pa je bilo enako letu 2008, okrog 410.000 (Peček,
2009).
Tabela 3: Prenočitvene zmogljivosti in število turistov v Moravskih Toplicah

Sobe
Ležišča
Stalne sobe
Turisti vsi
Tuji
Prenočitve
Tuji

1996
681
1312
1299
48.251
22.889
233.779
124.169

1997
832
1733
1674
50.896
23.063
243.456
125.096

1998
854
1757
1753
55.437
24.548
262.232
128.709

1999
863
1791
1783
54.148
22.130
251.298
116.601

2000
839
1741
1737
65.566
28.257
299.482
141.877

2001
987
2172
2168
82.608
40.216
363.864
189.237

2002
996
2198
2183
84.911
54.160
376.533
203.754

2003
1057
2369
2358
14.493 ?
47.784
381.043
211.593

Vir: SURS, 2010

4.3.

Geološke in geotermične značilnosti obravnavanega ozemlja

Na območju Pomurja, še posebej pa na območju vzhodnega dela Pomurja, so že pred II.
svetovno vojno in nato zelo intenzivno po II. svetovni vojni potekale obsežne raziskave za
nafto in plin, ki so poleg boljših in slabših rezultatov prinesle tudi dragocene podatke o drugih
karakteristikah geološke sestave. Tako so ob raziskavah za ogljikovodike nastajale tudi bogate
izkušnje za pridobivanje geotermalnih oziroma termomineralnih voda in ob nekaterih
ponesrečenih vrtinah so nastali zametki termalnih kopališč (Öri, 1996).
Prekmurje obsega nižinski in gričevnati svet jugozahodnega dela Panonske udorine. Nastanek
Panonske udorine in njeno zapolnjevanje z usedlinami sta povezana z globalnimi geološkimi
procesi, ki so se na ozemlju današnje Evrope začeli pred približno 190 do 110 milijoni let.
Sredi eocena je nastalo Panonsko morje, ki je zalilo večji del vzhodne in osrednje Slovenije.
V njem so se odlagali prodni, peščeni in lapornati sedimenti oligocenske, miocenske in
pliocenske starosti. Ti danes sestavljajo gričevja (Goričko) Subpanonske Slovenije. Konec
miocena se je Panonsko morje zaradi tektonskega dviganja površja, ki je bilo posledica
podrivanja Afriške mikroplošče pod Evrazijsko, umaknilo. V pliocenu so nastali dolgi
prelomi v dinarski smeri (SZ–JV), ob njih pa so se ugreznile nekatere kotline, tudi Mursko
polje. Pred približno 7,1 milijona let se je skrajni jugozahodni del Panonske udorine,
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2004
1049
2353
2344
90.052
51.156
388.938
219.934

imenovan Murska depresija, začel naglo pogrezati. Razvili so se številni sistemi prepletenih
rek, ki so v svojih koritih sedimentirale pesek in prod, v poplavnih ravnicah pa drobnozrnati
pesek, melj in glino. S spreminjanjem rečnih strug in medsebojnim povezovanjem rečnih
usedlin so nastala ploščasta telesa peska in proda, ki jih danes poznamo pod imenom
"termalni vodonosnik Termal I" (Kralj, 1999a, Ogrin, Plut, 2009).
Geološko sestavo severovzhodne Slovenije nam lepo prikažeta vzorca, ki so ju pridobili, ko
so leta 1993 v Moravskih Toplicah vrtali vrtino Mt-7. Prvih 300 m vrtine Mt-7 je bilo
izvrtanih navpično, nato so vrtali pod kotom 57 ° še nadaljnih 711,2 m. Izluščena sta bila dva
vzorca: prvi iz globine 925,2 do 929 m, drugi iz globine 1004,2 do 1011,2 m. Ugotovili so, da
je prvi vzorec meljast, s 5–20 % peskov in 2–20 % ilovice, drugi pa peščen, sestavlja ga melj
10–15 % in do 2 % ilovice. Peščeni sedimenti spodnjega vzorca so vsebovali tudi kose
premoga in so bogati s težkimi minerali (pojavljajo se granati (do 61 %) in železovi oksidi (do
17 %)). Kemične analize so bile narejene v Michiganu (Vrtina Mt-7..., 2009).
Slika 5: Geološki prerez čez Mursko depresijo

Vir: http://www.planetgv.si/upload/htmlarea/files/Prihodnost_energije_2008/kraljic-marijan.pdf

Pleistocenska akumulacijska terasa je sestavljena spodaj iz proda, debelega 5 do 10 m, nad
katerimi leži do 6 m debela plast ilovice. Prod je večinoma kremenov z debelimi prodniki.
Vmes so pogoste pole kremenovega peska in leče gline. Pole peska, ki so vložene med prod,
so precej limonitizirane. V ilovici, ki prekriva prod, lahko zasledimo do 30 cm debelo plast
glinastega bobovca, ki se vedno pojavlja v vrhnjih delih ilovnatega pokrova teras. Pritoki
Mure so v pleistocenu nanašali mnogo več proda kot danes (Osnovna geološka karta ...,
2009).
Severovzhodna Slovenija je velika toplotna anomalija. Zanjo je zaradi ekstenzije in grezanja
značilna stanjšana skorja in pod njenim dnom pasivno dvignjena vroča astenosfera. Posledica
tega so regionalno povišane temperature. Iz vrtin na območju Panonskega bazena se jasno
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izraža zelo povišan geotermični gradient (5,8 °C/100 m), vendar le v zgornjem prvem
kilometru sedimentov, lokalno pa je lahko še višji, npr. Radenci z okolico. Drugje v
severovzhodni Sloveniji so bolj povišani gradienti še na območju Lendave, Murske Sobote z
Moravskimi Toplicami ter med Mariborom in Radenci (Geotermalni viri severne in
severovzhodne Slovenije, 2007).
Slika 6: Temperature v globini 1.000 m

Vir: http://www.geo-zs.si/UserFiles/677/File/PORTAL,%20SLIKE/geotermicna_karta.jpg

V Prekmurju so do sedaj opredelili dva geotermalna sistema, ki se razlikujeta glede na
temperaturo vode:
 Termal I
Je nizkotemperatumi geotermalni sistem, ki se razprostira na površini 1372 km2. Celotna
debelina vodonosnih plasti nikjer ne presega 100 m. Globina vodonosnika je v splošnem večja
v smeri proti vzhodu. V sinklinali, ki leži v smeri Slovenska Bistrica–Ptuj–Ljutomer–
Radmožanci, se nahaja vodonosna plast na globini 1.500 m in več. Vzhodneje od Murske
Sobote leži globlje (vodonosnik se poglablja), temperatura termomineralne vode pa je zaradi
večje globine tudi višja. Njegov idealni energijski potencial znaša 580 mio GJ, kar ustreza
toplotni vrednosti 13,6 mio tonam surove nafte (Kralj, 1999a). Zanj je značilna razmeroma
velika medzrnska poroznost, ugodna izdatnost, ki dosega do 60 l/s in sorazmerno nizka
mineralizacija termalnih vod, ki imajo temperaturo med 51 in 70 °C. Njegova transmisivnost
je bila ugotovljena s poizkusnimi črpanji v vrtinah v Murski Soboti, Moravskih Toplicah ter v
Petanjcih in se giblje med 2 x 10-3 in 1 x 10-4 m2/s (Kralj, 1993, Grobovšek, 2008).
Izraba termalne vode iz Termala I poteka danes na več lokacijah s skupno izdatnostjo
približno 70 l/s. Največji koristnik geotermalne energije so naselje Moravske Toplice.
Termalna voda je odlične kakovosti in ni zahtevna za izrabo (ne inkrustrira cevovodov in je le
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rahlo agresivna). Je natrijevo-hidrogenkarbonatnega tipa. Hidrodinamične raziskave so bile
izvedene na geotermalnih vrtinah Mt-6, Mt-7, SOB-1, SOB-2, T-1, T-2, T-3 in T-4 (Kralj,
1999).
Tabela 4: Porabniki geotermalne energije v SV Sloveniji
mesto
(lokacija)

št.
proizvodnih
geot. vrtin

skupna toplotna
moč geoterm. vrtin
(MWt)

skupna letna poraba
geotermalne
energije (GWh/leto)

izkoristek
(%)

MT-Terme 3000
MT-Vivat
MS-Komunala
MS-Diana
Lendava-Terme
Lendava-Nafta Geoterm
Ptuj
Mala Nedelja
Banovci
Dobrovnik
Bendikt
Maribor

5
1
1
1
3
1
3
2
3
1
1
1

12,4
2,4
2,4
2,4
2,3
5,0
2,7
1,7
4,9
3,2
2,4
0,4

37,02
6,62
2.21
5,15
3,97
4,5
9,71
5,15
6,57
7,26
1,73
1,63

34,1
31,5
10,5
24,5
19,7
9,3
41,1
34,6
15,3
25,9
8,2
46,5

SKUPAJ

23

42,2

91,52

24,8

Vir: http://www.planetgv.si/upload/htmlarea/files/Prihodnost_energije_2008/kraljic-marijan.pdf

Možnosti razširitve zmogljivosti so glede na prostorske danosti še velike, spremeniti pa bo
treba način izkoriščanja termalne vode, saj sedanje črpane količine že presegajo obnovljive
zmogljivosti vodonosnika (Kralj, 1999). Dosedanji način izkoriščanja je namreč v metodi
ropanja – skoraj noben od porabnikov ne vrača termomineralne vode nazaj v vodonosnik.
Hkrati se z odpadno termomineralno vodo onesnažuje okolje, ker ima le-ta še vedno
previsoko temperaturo in visoko vrednost mineralnih soli (cca 5 mg/l). V prihodnosti bo treba
odpadno vodo vračati nazaj v vodonosnik. Na ta način bo izkoriščanje geotermalne energije
ekološko čisto, zaloge termomineralne vode pa se ne bodo zmanjševale, saj bi isto
termomineralno vodo (izkoriščeno, a v zemlji ponovno ogreto) zopet lahko energetsko
izkoristili. Na ta način bi bilo mogoče uporabiti 10- do 20- krat večjo količino geotermalne
energije (Kralj, 1992).
 Termal II
Na območju Slovenije je danes znan le en visokotemperaturni geotermalni sistem, imenovan
Termal II. To so vodonosne pretežno karbonatne sedimentne kamnine mezozojske starosti na
območju severovzhodne Slovenije. Razteza se na območju dveh sinklinalnih sistemov, ki sta
med seboj povezana ob meji s sosednjo Madžarsko. V svojem severnem delu se Termal II
nahaja v manjših globinah (do 2.000 m), zato temperatura termalne vode v njem dosega
največ 110 °C. V južnem delu, med mesti Ptuj, Ormož, Ljutomer in Lendava, se nahajajo te
plasti v večjih globinah, ki pogosto presegajo 4.000 m, severno od Lendave celo 5.000 m. Tu
je termomineralna voda zelo verjetno ogreta tudi več kot 200 °C. Debelina vodonosnika znaša
od 10 do 100 m, področje pa na ozemlju Slovenije zajema 1.877 km2.
Ocenjeni potencial južnega polja, ki je velik približno 2.000 km2, je primeren za neposredno
pridobivanje elektrike s parnim procesom (približno 900 mio GJ). Projekti za izkoriščanje
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vodonosnika so že pripravljeni. Po napovedih strokovnjakov bi lahko ekonomsko in
okoljevarstveno izkoristili le od 10 do 15 % potenciala, ki je na razpolago (Kralj, 1999).

4.3.1. Lastnosti vrtin v Moravskih Toplicah

Pri vrtinah sta pomembni predvsem dve geotermični lastnosti, to sta temperatura vode in
njena kemična sestava.
 Temperatura vode
Temperatura vode na ustju vrtin in temperatura vode naravnih termalnih in subtermalnih virov
dajeta najboljše informacije o geotermičnih pogojih v geotermalnih rezervoarjih. Temperatura
na površini je odvisna od več dejavnikov, med njimi od izvorne temperature vode v
geotermalnem rezervoarju, količine črpanja, dejavnikov ohlajanja in pri naravnih izvirih tudi
od dejavnikov mešanja s hladno površinsko vodo.
V Moravskih Toplicah je temperatura vode v razredu med 61 in 80 °C (Geotermalni viri
severne in severovzhodne Slovenije, 2007).
Tabela 5: Temperatura vode na različnih globinah na območju Moravskih Toplic
Globina (m) Temperatura vode (°C)
250
nad 26
500
nad 38
1.000
nad 46
1.500
nad 80
2.000
nad 100
3.000
nad 135
4.000
nad 155
Vir: Geotermalni viri severne in severovzhodne Slovenije, 2007

V Moravskih Toplicah je šest geotermalnih vrtin, ki se uporabljajo, in ena, ki ni v uporabi.
Tabela 6: Nekatere lastnosti vrtin v Moravskih Toplicah
ime vrtine in
globina (m)

leto
nastanka

proizvodna
kolona (m)

tlačna vrtina

temperatura vode
na ustju (°C)

količina vode
na ustju (m3/h)

Mt-1 (1.417)
Mt-4 (1.289)

1960
1974

115-1234
1337-1437

samoizlivna
samoizlivna

70
72

30
36

Mt-5 (1.301)

1982

1390-1629

samoizlivna

72

36

Mt-6 (987)

1983

720-974

črpalka na 62 m

62

133

Mt-7 (991)

1993

933-1353

črpalka na 64 m

59

106

Vir: http://www.lea-pomurje.si/datoteke/Drago%20Flisar%20-TERME%203000.pdf
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 Kemijska sestava termalnih in termomineralnih vod
Kemične karakteristike geotermalne vode so izrednega pomena za izkoriščanje in izpust v
površinske vodotoke. Poleg tega pa povišana vsebnost kalcijevega karbonata v vodi iz
nekaterih vrtin neugodno vpliva na kalcinacijo cevnih sistemov v grelnih telesih in toplotnih
izmenjevalcih.
Kemijska sestava podzemnih vod je v glavnem odvisna od reakcij med kamnino in vodo.
Koncentracija glavnih kamninotvornih mineralov v vodi je nadzorovana predvsem s
temperaturno odvisnimi reakcijami. V sestavi večine podzemnih voda prevladuje omejeno
število glavnih ionov. Kationi so ponavadi Ca2+, Na+, Mg2+, K+, anioni pa Cl-, HCO -, SO42-, v
primeru antropogenega onesnaženja tudi NO3-. Nekateri topni elementi so zelo redki, zato je
njihova vsebnost v vodi kontrolirana z njihovo razpoložljivostjo (Cl, B, Br, I, NH4, Li, As, Sb
in CO2). Podrejeno se pojavljajo železo, mangan, fluorid, kremenica (SiO2) ter amonij (NH4+).
Vsi ostali elementi se obravnavajo kot sledni elementi (Lapanje, 2006).
V severovzhodni Sloveniji prevladuje Na-HCO3 (natrijev bikarbonat) hidrokemijski tip vode,
trdnih raztopljenih snovi v njej je približno 1 g/l. Kemijska sestava vode se spreminja z
oddaljenostjo od območja napajanja in z globino. V plitvejših delih je voda največkrat
običajna karbonatna voda Ca-Mg-HCO3, ki nato prehaja preko različnih prehodnih tipov v
Na-HCO3 tip vode. V termalnih vodah severovzhodne Slovenije se pojavljajo tudi sledovi
nafte in plina (Geotermalni viri severne in severovzhodne Slovenije, 2007).
Kemične analize vode (glavni kationi in anioni, pH vode, temperatura, elektroprevodnost in
drugi parametri, pomembni za karakterizacijo geotermalne vode) iz šestih vrtin so bile
narejene v različnih obdobjih in z večkratno ponovitvijo od leta 1994 do 200. Analiza je bila
narejena na inštitutu Jožefa Štefana v Ljubljani.
Tabela 7: Značilnosti vrtin v Moravskih Toplicah
Litologija
vodonosnika
pesek, peščenjak
(M4-6, M71)

Hidrogeokemijski tip
Jaeckli

1185 - 1262

peščenjak (M4-6)

Na-Cl-HCO3/(CO2)

vrtina Mt-5

1097 - 1256

pesek, peščenjak
(M4-6, M71)

Na-HCO3-(Cl)/(CO2)

vrtina Mt-6

720 - 974

pesek (M71,2)

Na-HCO3-Cl

vrtina Mt-7

933 - 1363

pesek (M71,2)

Na-HCO3-Cl

vrtina Mt-8g

600 - 900

pesek (Pl, M71,2)

Na-HCO3

Ime vrtine

Zajeti odseki (m)

vrtina Mt-1

1115 - 1234

vrtina Mt-4

Na-HCO3-Cl/(CO2)

Vir: Lapanje, 2006

Voda v bazenih se analizira s posebnimi analizatorji vode, ki s pomočjo mini črpalk zajemajo
vodo direktno iz bazena. Merijo se vrednosti klora, pH in redoxa. Na osnovi teh vrednosti se
po potrebi izvaja regulacija doziranja plinskega klora preko posebnih krmilnikov oz.
regulatorjev klora skupaj s posebnimi ventili in pogoni.IKALNO –
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Mt-1 je najstarejša vrtina v naselju, njena globina je 1.417 m. Temperatura vode, ki prispe na
površje samoizlivno, to je brez dodatnega črpanja, znaša 72 °C. Količina vode je odvisna od
mehanskega odprtja ventila na ustju vrtine.
Prva namenska geotermalna vrtina – vrtina Mt-6 – je bila izdelana leta 1983. Raziskave in
izdelavo vrtine je izvedel Geološki zavod Ljubljana. Zajete so bile vodonosne plasti t. i. Mura
formacije, ki ležijo nad plastmi, ki jih je raziskovala naftna industrija. Iz te vrtine so se
iztekale bistveno večje količine termomineralne vode kot iz starih naftnih vrtin, zato je bila
primerna za izkoriščanje geotermalne energije. Z geotermalno energijo iz te vrtine se še danes
ogreva hotelski kompleks. Z izdelavo vrtine Mt-6 se je prižgala zelena luč za nadaljnje
raziskave geotermalne energije v Pomurju (Kralj, 1992).
Mt-7 je najnovejša vrtina in je prav tako somoizlivna. Ta vrtina je količinsko izdatnejša, zato
ima na določeni globini nameščeno še dodatno črpalko, ki ob potrebi sistema dodatno črpa
vodo iz vrtine in tako občutno poveča količino vode iz vrtine.
Slika 7: Shema vrtin v Moravskih Toplicah

Vir: http://www.lea-pomurje.si/datoteke/Drago%20Flisar%20-TERME%203000.pdf

Slika 8: Geotermalni vrtini Mt-6 in Mt-4

Vir: Danijela Horvat
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4.4.

Uporabniki geotermalne energije v Moravskih Toplicah

Leta 1960 so južno od vasi z vrtanjem iskali nafto, vendar je namesto le-te iz globine 1.417 m
pritekla vroča voda, s temperaturo okoli 72 °C. Ker ni bilo nafte, so vrtino zaprli. Posluha in
zanimanja za gradnjo kopališča ni bilo ne pri Nafti, ne v občini Murska Sobota, niti v
Zdravilišču Radenci, zato je bil pomemben korak ob nastajanju toplic ustanovitev
Turističnega društva Moravci v letu 1962. Jašek so krajani s prostovoljnim delom preuredili v
bazen velikosti 4 x 4 m in globine 180 cm. Tistega leta je bilo že okrog 15.000 kopalcev.
Slika 9: Prvi bazen s termalno vodo v Moravskih Toplicah (1962)

Vir: Rituper, 2009

Kmalu se je pokazala potreba po širitvi objektov za kopanje in za gostinsko ponudbo. 18. 8.
1963 je bila uradna otvoritev toplic. V letih 1961 in 1962 so opravili več analiz termalne vode
v laboratoriju Ina-Nafte, v Mariboru, na Švedskem in na veterinarski fakulteti v Zagrebu.
Republiški sekretariat za zdravstvo je na osnovi teh analiz in strokovnih mnenj ter na predlog
občinske skupščine v Murski Soboti 15. 9. 1964 razglasil termalno in mineralno vodo v
Moravcih za naravno zdravilno sredstvo. Ob tej razglasitvi so bili postavljeni novi pogoji za
obratovanje Moravskih Toplic: postavitev prenočitvenih kapacitet ter vzpostavitev stalne
zdravstvene službe. Leta 1974 je v Moravskih Toplicah zraslo prvo turistično naselje s slamo
kritimi hišami, restavracijo in avtokampom. Naredili so še nove vrtine Mt-4, Mt-5 in Mt-7.
Opravljene so bile še nove raziskave indikacij vode s strani zdravilišča (za kožna in pljučna
obolenja). 15. 7. 1981 je Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo izdal odločbo o
verifikaciji zdravilišča v Moravskih Toplicah (uradno postanejo zdraviliški kraj). Leta 1982 je
bil zgrajen hotel Termal, hotel Ajda pa 1990. Leta 1994 je bil odprt novi športno-rekreacijski
center. Sledila je izgradnja apartmajskega naselja in prvih igralnih polj na golfskem igrišču. Z
izgradnjo hotela Livada Prestige je družba Terme 3000 dosegla vrhunec svojega razvoja.
Tako družba kot tudi kraj sta z novim hotelom pridobila turistično ponudbo najvišjega nivoja.
Tako so Terme 3000 edine terme v svetu, ki ponujajo nastanitev v hotelu najvišje kategorije s
termalno vodo v hotelski sobi. Moravske Toplice so bile leta 2004 po številu nočitev v
slovenskem prostoru na šestem mestu (TERME 3000..., 2008, Rituper, 2009).
Geotermalno energijo v Moravskih Toplicah uporabljajo trije uporabniki:
- Naravni park Terme 3000,
- Turizem Meteor, d. d. in
- rastlinjaki.
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Slika 10: Uporabniki geotermalne energije v Moravskih Toplicah (2009)

Vir: Google Earth

4.4.1. Naravni park Terme 3000

Naravni park Terme 3000 je največji hotelsko-kopališki kompleks v Moravskih Toplicah. Ima
več kot 440 zaposlenih. Njegovi turistični produkti in storitve so:
- termalna kopališča, ki obsegajo 5.000 m² vodnih površin z 28 notranjimi in zunanjimi
bazeni ter ponujajo še druge vodne artrakcije;
- zdraviliški turizem in wellnes. Z zdravilno vodo izvajajo tudi zdravljenje, poleg tega
pa zdravilišče nudi še medicinsko telovadbo, masaže ter različne terapije. Odkrili so,
da je termalna voda še posebej koristna pri zdravljenju revmatskih in kožnih bolezni
ter rehabilitaciji lokomotornega sistema po poškodbah in operacijah. V wellness
centru Thermalium nudijo več kot 150 raznovrstnih wellness storitev in programov;
- golf igrišče Livada se z 18 polji razprostira na več kot 50 ha in kot naravni park obdaja
turistični kompleks Terme 3000. Njegova posebnost je igralno polje št. 9, ki je s skoraj
600 metri najdaljše v Sloveniji;
- poslovna srečanja in kongresi. Poslovna centra se nahajata v hotelu Ajda in Livada
Prestige. Namenjena sta kongresom, konferencam, srečanjem in različnim seminarjem
ter raznovrstnim poslovnim srečanjem;
- kulinarika. V kulinarični in gastronomski ponudbi so uvrščeni avtohtoni izdelki
(TERME 3000a, 2009).
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Geotermalna voda predstavlja v objektu osnovni vir toplotne energije. Kotlovnica je kot
sekundarni vir namenjena le za izredne primere (izpad katere od vrtin geotermalne vode,
nizke zunanje temperature). Mešanico geotermalne vode in plina (90 % CO2) je pri tem treba
še dodatno ločiti v separacijski posodi. Geotermalna voda kot nosilec toplotne energije
zagotavlja energijo za:
- ogrevanje bazenske vode,
- pripravo tople sanitarne vode,
- ogrevanje vode za klimatske naprave,
- ogrevanje vode za radiatorsko, talno in konvektorsko ogrevanje objekta (Metronik ...,
2008).
Geotermalna voda iz vrtin najprej odda energijo v toplotnih izmenjevalcih, kjer je sprememba
temperature iz 70 °C (Mt-1, 4 in 5) na 40 °C in iz 60 °C (Mt-6 in 7) na 50 °C. Ta toplotna
energija iz izmenjevalcev greje celoten kompleks hotelov Ajda in Termal. Sekundarna voda iz
izmenjevalcev gre v bližnji potok s temperaturo okoli 32 °C, del pa gre od toplotnih
izmenjevalcev v zbirni bazen s temperaturo od 45 do 50 °C. Ta voda se uporablja pozimi za
predgretje zraka za hotelske namene in za gretje določenih bazenov. Zadnji del tega odpada se
po ceveh vodi do rastlinjakov, kjer se uporablja za gretje rastlinjaka. Iz rastlinjaka gre voda v
potok s temperaturo od 28 do 32 °C.

50-55 °C

32 °C

TOPLOTNI
IZMENJEVALCI

GRETJE HOTELOV
AJDE IN TERMALA

45-50 °C

POTOK

ZA POTREBE
HOTELOV IN
BAZENE

ZBIRNI BAZEN

RASTLINJAKI

Avtorica: Danijela Horvat

Drugi del geotermalne vode se uporablja za balneološke namene in kot sanitarna voda. Voda
v naravni obliki iz vrtin Mt-1 in Mt-4 gre v t. i. natur bazene s temperaturo od 37 do 38 °C in
potem v potok s temperaturo 28 do 32 °C kot t. i. bazenski odpad. En del odpadne vode s
temperaturo od 40 do 50 °C gre v rastlinjake, kjer se ohladi na okrog 30 °C (količina uporabe
te vode je odvisna od letnega časa), preostali del pa se uporablja skupaj z navadno pitno vodo
kot sanitarna voda v bazenskih kompleksih ter za ogrevanje bazenov.

28-32 °C
BAZENI Z VODO V
NARAVNI OBLIKI

40-50 °C

BAZENSKI ODPAD

RASTLINJAKI

30 °C
SANITARNA VODA
OGREVANJE BAZENOV

POTOK

Avtorica: Danijela Horvat
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Geotermalna energija se v glavnem uporablja v zimskem času, manj spomladi in jeseni,
najmanj pa poleti, ko dve vrtini sploh nista aktivni (Metronik ..., 2008, ustni vir).
Sistem izkoriščanja toplotne energije geotermalne vode iz vrtin delno upošteva
termodinamične lastnosti vode in načine njene uporabe. Ogrevanje bazenov z višjimi
temperaturami (33 do 37 °C) poteka primarno prek vrtine z višjo temperaturo in prenosnikov
toplote. Voda vrtin z nižjo temperaturo pa je namenjena za potrebe ogrevanja sanitarne tople
vode. Konec ogrevalne verige predstavlja t. i. geotermalni odpad. To je zbirni bazen odpadne
termalne vode, v katerem se zbira voda primarnega ogrevalnega kroga, njegova energija pa se
porablja v sekundarnem ogrevalnem krogu za potrebe ogrevanja bazenov nižje temperaturne
ravni (28 do 32 °C) in sanitarne vode. Prilagajanje količine vode v bazenih v primeru
praznjenja ali v primeru večjega števila kopalcev je izveden avtomatsko z dodajanjem sveže
geotermalne in tehnološke vode v kompenzacijske bazene (Metronik ..., 2008, Torkar in
Skušek, 2007).
Slika 11: Termalni park Terme 3000 iz zraka

Vir: http://www.terme-giz.si/dokumenti/fotogalerija/2007/01-Terme_3000_-_Moravske_Toplice_78kx500y.jpg

4.4.1.1.

Pretopla odpadna voda odteka v bližnji potok

V Uradnem listu RS, št. 48/04 je zapisano: »Odpadne bazenske vode (iz Term 3000) se bodo
odvajale preko obstoječega sistema za odvajanje bazenskih odpadnih vod. Bazenske odpadne
vode bodo skupaj z geotermalno vodo iz kopeli hotelskih sob, vodile v posebno akumulacijo,
v kateri se vrši priprava vode, v skladu z zakonodajo, za izpust v površinski odvodnik
(Titanov potok). V tej akumulaciji se voda ohladi na predpisano temperaturo in se tudi
ustrezno kemično obdela. Izpuščena odpadna voda mora ustrezati zahtevam iz uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS,
). V ta namen se mora v času obratovanja vršiti stalni monitoring.
Mejna temperatura odpadne vode za iztok v površinske vode je po Uradnem listu RS, št.
35/96 30 °C. Da bi se prepričala, da temperatura res ustreza predpisom, sem merila
temperaturo odpadne vode na mestu izliva v potok in temperaturo vode še na treh mestih
vzdolž potoka Lipnica. Meritve sem izvajala v zimski polovici leta. Najprej sem izmerila
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temperaturo vode neposredno pri izlivu v potok, nato nekaj metrov vstran, ko se topla voda
zlije v Lipnico. Naslednje merilno mesto je bilo kakšen kilometer vstran od drugega
merilnega mesta, zadnje merilno mesto pa je bilo približno tri kilometre oddaljeno od izliva
vroče vode v potok. Tudi po treh kilometrih so se še kazali znaki povišane temperature vode.
Slika 12: Merilna mesta

Vir: http://www.geopedia.si/

Med vsemi mojimi meritvami je samo ena presegala mejno temperaturo 30 °C. Ker pa sem
meritve izvajala v zimskem času, ko se voda že tako hitro ohladi zaradi nizkih zunanjih
temperatur, predvidevam, da bi bile meritve večkrat presegle dovoljeno vrednost, če bi jih
izvajala poleti. Obenem sem merila tudi temperaturo vode v Lipnici višje od izliva odpadne
vode. Tu se je prav tako pokazalo, da je temperatura vode višja, kot bi morala biti.
Predvidevala sem, da je to zato, ker spuščajo vanjo odpadno vodo iz apartmajskega naselja
Panonska vas. Rezultati mojih meritev so naslednji:
Tabela 8: Številčni podatki opravljenih meritev (MM - merilno mesto)
Datum
1.12.
15.12.
26.12.
11.1.
27.1.
13.2.
24.2.
8.3.
22.3.
12.4.

Temperatura MM 1 MM 2
zraka (°C)
(°C)
(°C)
12
23
16
1,5
21
16
-1
27
18
3
28
23
2
27
21
6
27
22
12
27
26
8
25
22
6
27
21
12
32
28

MM 3
(°C)
20
13
18
20
20
20
21
21
19
25

Avtor: Danijela Horvat
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MM 4
(°C)
12
6
8
9
9
9
11
12
11
16

Lipnica
(°C)
12
9
14
16
15
17
17
17
15
18

Graf 3: Grafično prikazane meritve

Avtor: Danijela Horvat

Graf prikazuje vsa merilna mesta in temperaturo vode v Lipnici višje od merilnih mest.
Opazimo lahko postopno višanje temperature vode na posameznem merilnem mestu. Skladno
z nihanjem temperature zraka je deloma nihala tudi temperatura vode. Temperatura je bila
najbolj različna na merilnem mestu 2 in 4, na merilnem mestu 1 in 3 pa so bile temperature
dokaj podobne.
Temperatura vode na merilnem mestu 1 je malo nihala, po čemer sklepam, da ima odpadna
voda dokaj stalno temperaturo (okoli 27 °C). Temperatura vode na merilnem mestu 2 je zelo
nihala, kar je verjetno posledica različne količine vode iz potoka, ki se pomeša s toplo vodo.
Merilno mesto 2 je namreč nekaj metrov za sotočjem tople odpadne vode, Lipnice in potoka
Mostec. Ker predvidevam, da v Lipnico spuščajo odpadno vodo iz apartmajskega naselja in
da količina vode tako v Lipnici kot v Mostecu lahko niha zaradi večje količine dežja ali
topljenja snega, se tudi temperatura vode spreminja skladno s tem. Dokaj različne temperature
na merilnem mestu 4 pa lahko razložim z oddaljenostjo od vira tople vode. Do merilnega
mesta 4 topla voda opravi pot okoli 3 km, vanjo se že zlije nekaj potokov in odpadna voda iz
čistilne naprave Bogojina.
Slika 13: Merilno mesto 1 (15.12.2008)

Vir: Danijela Horvat

40

Slika 13 prikazuje mesto izpusta vroče vode v potok. Zelo opazna je para, ki uhaja v zrak.
Temperatura zraka je bila tisti dan 1,5 °C, voda pa je imela 21 °C. Takšni prizori (meglice
vzdolž Lipnice) so običajni v jesenskih in zimskih dneh, ko je temperatura zraka 5 °C ali
manj, temperatura vode pa je nad 20 °C in se pojavljajo od izpusta tople vode v potok pa
skoraj vse do izliva Lipnice v Ledavo.
Voda v Lipnici je od izpusta tople vode pa do merilnega mesta 3 že skoraj brez življenja. V
potoku živijo le še različne alge. Voda je dobila sivo do temno modro barvo (odvisno od
vremena in temperature vode) in zaudarja. V potoku in ob njem je včasih raslo veliko rogoza
in različnih drugih obvodnih rastlin, ki jih sedaj ni več. Tudi živali ni nobene več videti.
Slika 13 prav tako prikazuje mesto izpusta vroče vode v potok. Razvidno je, da je do te točke
v potoku še življenje (različne rastline, predvsem rogoz in kalužnica, kačji pastirji), naprej pa
ga skoraj ni več (samo alge).
Slika 14: Mesto izpusta odpadne vode (24.7.2009)

Vir: Danijela Horvat

Kljub temu, da izpusti vroče vode ne presegajo zakonsko določenih 30 °C, pa lahko v tem
primeru govorimo o temperaturnem onesnaževanju vode.
Toplotno onesnaženje pomeni pretirano dviganje oziroma zniževanje temperature vode nad
ali pod normalno temperaturo določenega letnega časa v potokih, jezerih, rečnih ustjih
oziroma oceanih in je posledica iztoka vročih ali mrzlih odpadnih vod (Geografski
terminološki slovar, 2005).
V tabeli 5 so prikazane povprečne mesečne temperature vode v reki Ledavi. Reko Ledavo
sem izbrala zato, ker teče blizu obravnavanega območja in bi voda iz potoka Lipnica
potemtakem morala imeti podobne temperature. Če jih primerjamo s temperaturami Lipnice
(tabela 8, stran 41 – na merilnih mestih 3 in 4 sem dejansko merila vodo iz Lipnice, prav tako
je za temperaturo njene vode podan še poseben stolpec), vidimo da prihaja do precejšnjega
odstopanja. Torej v primeru Term 3000 prav gotovo gre za toplotno onesnaževanje
površinskih voda.
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Tabela 9 : Povprečne mesečne in letna temperatura vode Ledave v °C
mesec
temperatura °C

jan
0,6

feb
1,2

mar
3,5

apr
6,9

maj
13,1

jun
16,4

jul
18,4

avg
18,3

sept
13,8

okt
8,9

nov
4,1

dec
1,1

leto
8,9

Vir: http://www.drustvo-geografov-pomurja.si/projekti/zborovanje/zbornik/fPeter%20Frantar_T.pdf

Posledice toplotnega onesnaževanja so lahko različne in imajo dolgoročne posledice na
organizme, ki živijo v in ob potoku, in na samo okolico potoka. Najmanjša sprememba
temperature lahko povzroči celo vrsto negativnih vplivov na okolje. Temperaturna
sprememba vode v vodotoku za 2 do 3 °C, povzročena z izpustom geotermalne vode, lahko
poškoduje celotni vodni ekosistem. Živali in rastline, ki so bolj občutljive na temperaturne
spremembe, lahko postopoma izumrejo in pretrgajo prehranjevalno verigo ter tako povzročijo
večje izumrtje. Po pripovedovanju starejše prebivalke Moravskih Toplic so v Lipnici včasih s
košarami lovili ribe in potočne rake, ki jih sedaj tam ni več. Nad vodo letajo le še redki kačji
pastirji, vsako leto pa imajo probleme z velikim številom komarjev.
Povečana temperatura vode običajno zmanjša raven raztopljenega kisika v vodi. Zmanjšanje
ravni kisika v vodi lahko škoduje vodnim živalim, kot so ribe in dvoživke. Škodljive
spremembe lahko povzročijo, da celične stene postanejo manj prepustne za osmozo,
koagulacijo celičnih beljakovin in encimov in lahko pride do spremembe presnove. Ti celični
učinki lahko negativno vplivajo na razmnoževanje in smrtnost. Večja povišanja temperature
vode povzročijo rastlinam zmanjšano stopnjo rasti, kar pomeni krajšo življenjsko dobo. Lahko
pride do cvetenja alg, kar prav tako znižuje raven kisika v vodi. Večja gostota rastlin v vodi
povzroči zmanjšanje intenzivnosti svetlobe, kar zmanjša fotosintezo. To je podobno
evtrofikaciji, ki se pojavi, ko so vodotoki onesnaženi s kmetijskimi anorganskimi gnojili.
Okoljski problem predstavljajo tudi substance, ki uhajajo iz geotermalne vode tekom
eksploatacije in izpusta odpadne vode v ekosistem. To so para ali vroča voda, ki navadno
vsebuje CO2, žveplo, amoniak, metan in druge pline (Termalno onesnaževanje, 2009).
V primeru Term 3000 pa se v potok ne izpušča samo geotermalna voda, ampak geotermalna
voda, ki ji je bil dodan klor in njegove spojine, ki jih dodajajo vodi zaradi dezinfekcije. Pri
enem od merjenj sem opazila celo fekalije, ki so plavale po potoku, čeprav je v Uradnem listu
RS, št. 68/96 zapisano, »da se fekalne vode skupaj z odpadno vodo iz pralnice odvajajo preko
obstoječega priključka na obstoječo fekalno kanalizacijo pod pogoji upravljavca javnega
kanalizacijskega omrežja v obstoječo čistilno napravo v Lukačevcih«.

4.4.2. Turizem Meteor d.d.

Drugi uporabnik geotermalne vode je Hotel Vivat, ki je v lasti podjetja Turizem Meteor d. d.
Hotel je nastal leta 2005. Hotelski bazeni so polnjeni s termalno vodo iz lastne vrtine Mt-8.
Hotel Vivat sestavlja bazenski kompleks s 5 zaprtimi in odprtimi bazeni z 1.600 m2 vodnih
površin. Celoten hotelski kompleks je prilagojen za bivanje starejših in invalidnih oseb.
Ker mi niso želeli dati nobenih podatkov, sem te dobila iz njihove spletne strani. Med 600 in
900 m črpajo tako imenovano belo vodo, ki je neagresivna in ima 55 °C. Uporabljajo jo za
gretje hotela in bazensko vodo. Med 1.050 in 1.250 m pa črpajo tako imenovano črno,
termalno vodo. Ta ima 75 °C, je zelo agresivna in prihaja na površje pod velikim pritiskom
(Terme Vivat, 2009).
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Slika 15: Hotel Vivat

Vir: Danijela Horvat

4.4.3. Rastlinjaki

V rastlinjaku, ki se nahaja v neposredni kopališkega kompleksa Term 3000, je na površini
enega hektarja posajenih okrog 11.400 sadik paradižnika, katerega se letno pridela 360 do 380
ton. Proizvodnja je celoletna, le v mesecu decembru in januarju stoji cca 40 dni.
Za ogrevanje rastlinjaka se uporablja odpadna geotermalna voda, ki prihaja iz Term 3000 in
kotlovniška energija. Zaradi velikih toplotnih izgub je bil projektiran komplementarni sistem,
ki deluje tako, da se najprej, če so ugodni zunanji pogoji (insolacija ali ugodnejše
temperature), ogreva z odpadno geotermalno vodo, šele nato pa se spusti procesna regulacija
kotlovniškega vira. Kljub odnosu toplotne moči 1/3 za geotermalno vodo in 2/3 za
kotlovniško, porabijo za gorivo le okoli 30 % potrebne energije.
Prostor za vzgojo paradižnika ima dva regulacijska sektorja ter štiri ogrevalne veje s cevnimi
registri. Dve veji sta geotermalni, dve veji pa kotlovniški. Cevi so nameščene med vrstami
paradižnika horizontalno in vertikalno na posebnih jeklenih stebrih. Prostor za vzgojo sadik
ima eno ogrevalno regulacijsko cono in dve cirkulacijski veji, ena je na geotermalno vodo,
druga je na kotlovniško vodo (Točke COVE ..., 2008, ustni vir).
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Slika 16: Rastlinjaki in potok Lipnica

Vir: Danijela Horvat

Vhodna temperatura vode je od 30 do 42 °C. Ta voda se pretaka po ceveh, katerih skupna
dolžina je 17,4 km. Cevi so speljane po celotnem rastlinjaku v razmahu približno 40 cm, po
njih se pa pretoči okrog 30.000 litrov vode na uro. Sistem deluje pretočno, kar pomeni, da v
rastlinjak prihaja segreta voda, katera kroži po ceveh in tako oddaja toploto. Na koncu se voda
s temperaturo približno 25 do 32 °C izloči v potok Lipnico. Temperatura zraka se podnevi v
rastlinjaku giblje med 21 do 26 °C, medtem ko se ponoči zmanjša na 16 do 18 °C (Sraka,
2001, Točke COVE ..., 2008).
Slika 17: Lipnica v neposredni bližini izpusta odpadne vode iz rastlinjakov

Vir: Danijela Horvat
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Ker odpadna voda skorajda ne zadostuje za ogrevanje rastlinjaka, so postavili v ospredje
iskanje alternativnih rešitev za ogrevanje v konicah. Poudarek je bil na preveritvi ideje
vzpostavitve daljinskega sistema na lesno biomaso, na katerega bi poleg rastlinjaka bila
priključena tudi gospodinjstva ter v sklopu tega vzpostavitev skladišča in predelovanja lesne
biomase (Vogrinčič, 2008).

4.4.4. Rimska čarda

Nedaleč od Term 3000 in hotela Vivat pa se v kratkem obeta še en zdraviliško-kopališki
kompleks. Ideja o zdravilišču Rimska čarda obstaja že več kot dvajset let, za osnovo pa je
vrtina Mt-2, katere termalna voda ima pozitivne učinke pri zdravljenju kožnih bolezni, zlasti
luskavice. Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo je 28. 7. 1986 izdal odločbo, da
je prav ta voda razglašena za naravno zdravilno sredstvo.
Voda v tem termalnem vrelcu ima nekaj čez 50 °C. Zadnjih deset let so se pojavljali že
številni možni vlagatelji, vendar zaradi različnih razlogov do uresničitve ideje ni prišlo.
Nedavno pa so podpisali tripartitno pogodbo z Lloyds bank iz Londona in gradbenim
podjetjem Societe Particuliere Monegasque D. B. P. iz Monaka. Pred začetkom gradnje naj bi
izvrtali še dodatno raziskovalno vrtino, ki bi bila nosilna za zdravilišče. Projektantom je bila
tudi postavljena omejitev, da narava ostane narava in da naj na območju Rimske čarde celotna
komunalna infrastruktura ostane pod zemljo (Vratarič, 2008). Načrtujejo 350 sob v hotelu z
22 nadstropji, kliniko, notranje in zunanje bazene, kongresni center ter center dobrega počutja
na 10 hektarjih. Zaposlitev bo dobilo okoli 200 ljudi. To bo ena izmed največjih turističnih
naložb v Prekmurju.
Predvidevajo, da bo obisk zelo velik, saj je v Evropi malo podobnih zdravilišč, ki bi zdravile
luskavico (La Roche-Posay v Franciji), zaradi te specifičnosti pa zdravilišče nima konkurence
v Sloveniji. Za oživitev še enega zdravilišča je zainteresirana tako občina Moravske Toplice
kot obe sosednji občini. Novo zdravilišče bi lahko koristilo nekatere že obstoječe
infrastrukturne in športne objekte. Občina in celotno Pomurje bi tako dobilo možnost dodatnih
zaposlitev. Posredno bi lahko tako tržili še druge produkte pokrajine (Peček, 2009a).
Slika 18: Vrtina Mt-2 pri Rimski čardi (2009)

Vir: http://www.indirekt.si/uploads/image_cache/2f833bafbd3ff7d9747bc4b01abf7bb1.jpeg
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4.5.

Možna uporaba geotermalne energije še na drugih področjih

V Moravskih Toplicah se ne trudijo, vsaj učinkovito ne, da bi postalo izkoriščanje toplote
termalne vode pomembnejši energijski vir, ki bi zagotavljal vsaj delno energijsko
neodvisnost, manjše obremenjevanje okolja in nove podjetniške priložnosti. Vsa premalo
izrabljena voda se izliva v vodotoke. Na tak način geotermalna energija ni več obnovljivi
energetski vir, saj se voda v globine, iz katerih jo črpajo, po naravni poti ne vrača dovolj hitro,
zato se vodonosniki postopno praznijo, pritiski na vrtinah in tako njihova izdatnost pa padajo.
Če povzamemo, lahko ugotovimo, da se uporablja geotermalna voda v Moravskih Toplicah
pri treh uporabnikih za naslednje namene:
Uporabniki geotermalne energije v Moravskih Toplicah (2009)

Terme 3000
- balneologija
- ogrevanje
- klimatizacija

rastlinjaki
- gojenje rastlin

Hotel Vivat
- balneologija
- ogrevanje
Avtorica: Danijela Horvat

Pripravila sem nekaj možnih rešitev za energetsko oskrbo naselja in boljšo izrabo geotermalne
energije v toplicah. Predvsem bi lahko širša okolica Moravskih Toplic uporabljala energijo
geotermalne vode, v toplicah pa bi jo lahko uporabili na okolju bolj prijazen način.
Možni potrošniki termalne vode za ogrevanje in pripravo sanitarne vode so stanovanjski bloki
in individualne hiše v naselju ter javne in poslovne zgradbe. Industrija in rastlinjaki bi lahko
uporabljali vodo, ki je bila predhodno že uporabljena. Prav tako bi bila možna postavitev
bazenov za gojenje rib za potrebe zdravilišča in za na trg. Neposredna izraba geotermalne
vode za balneologijo in rekreacijo v večjem obsegu, kot je sedaj, pa ni primerna, če izrabljene
vode ne bodo reinjektirali.
Kot prvo bi morali v Moravskih Toplicah posvetiti več pozornosti dvema sonaravnima
oblikama uporabe geotermalne energije, to je multikaskadnemu izkoriščanju in reinjektiranju.
 multikaskadno izkoriščanje
Pri multikaskadnem izkoriščanju gre za načelo stopenjskega izkoriščanja toplote vode.
Toplota se odvzema iz termalne vode v kaskadi, kar pomeni, da preko toplotnih
izmenjevalcev najprej oskrbimo porabnike, ki potrebujejo toploto z višjo temperaturo
(tehnološki procesi, daljinsko ogrevanje), nato pa še tiste, ki imajo zahteve v nižjem
temperaturnem nivoju (talno ogrevanje, rastlinjaki, živalske farme). V končni fazi lahko
termalno vodo izrabimo še v bazenih, fizioterapevtskih objektih ali pa za potrebe akvakultur
(ribniki). Ker imamo porabnike za ogrevanje le v kurilni sezoni, geotermalna energija pa je
razpoložljiva preko celega leta, moramo dobiti porabnike tudi v preostalem delu leta. Zato je
na voljo tudi odvzem za proizvodnjo mraza, npr. v hladilnicah in klimatskih napravah ter za
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sušenje (Kralj, 1998). Takšno, stopenjsko izkoriščanje bi šele pokrilo velike stroške vrtanja
vrtin. Kaskadni sistem izkoriščanja geotermalne vode bi pomagal zmanjšati negativne vplive
na okolje ter bi doprinesel k boljši učinkovitosti izrabe geotermalne energije. Za katero koli
rabo geotermalne vode pa bi bili vedno potrebni najmanj dve vrtini, ena za izkoriščanje vode
in druga za vračanje ohlajene oziroma izrabljene vode nazaj v vodonosnik.
 reinjektiranje
Pri reinjektiranju pa je pomembno to, da z vračanjem vode v rezervoar želimo ta obnovljiv vir
energije izkoriščati na neizčrpen način in ga tako ohraniti za prihodnje rodove. Z intenzivnim
izkoriščanjem namreč kmalu pride do tolikšne izrabe vodonosnika, da preseže njegovo
sposobnost obnavljanja.
Problem lahko rešimo na dva načina: z omejitvijo količine črpanja ali pa tisti del termalne
vode, ki smo ga izkoristili, nedotaknjenega vrnemo v prvotni vodonosnik. Vračanje
energijsko izkoriščene termalne vode je investicijsko in tehnično zahtevnejše, vendar pa z
njim odpravimo morebitne ekološke probleme (zaradi termičnega ali kemičnega
onesnaževanja okolja). Z reinjekcijo pa vzdržujemo tudi hidrodinamični nivo geotermalnega
sistema in povečamo njegovo zmogljivost (Kralj, 1998b). Takšen problem se je pojavil v
Murski Soboti, ko pritisk ni bil več tak kot v začetku črpanja in se lahko pojavi tudi v
Moravskih Toplicah.
Graf 4: Črpanje in količina vode v vodonosniku

Vir: http://www.rra-mura.si/sobvestila02c.htm

Reinjektiranje vode mora postati vse pomembnejši del upravljanja z geotermalnimi viri.
Čeprav so v začetku stroški obratovanja zaradi reinjektiranja višji, pa se je reinjekcija v večini
primerov izkazala za ekonomsko upravičen način povečanja proizvodnje energije iz
geotermalnega rezervoarja (Axelsson, Stefansson, 1999). Ravno potreba po dodatnih
reinjekcijskih vrtinah pa močno vpliva na ekonomsko sprejemljivost in s tem sploh
zanimivost uporabe geotermije v ogrevalne namene. Raba geotermalne energije bo zanimiva
le, če se vsaj tisti del investicije, ki vključuje reinjekcijske vrtine, ekonomsko stimulira z
državnimi sredstvi.
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V nadaljevanju sem izpostavila nekaj načinov uporabe geotermalne vode, ki bi bila možna v
Moravskih Toplicah. Uporabo sem razdelila glede na končnega uporabnika (uporaba v
kmetijstvu ali uporaba neposredno pri prebivalcih).
 Uporaba v kmetijstvu
Višek geotermalne vode bi se lahko uporabljal za gretje večjih površin rastlinjakov. Uspešno
vzgajanje zelenjave, cvetlic in sadja na prostem je močno odvisno od podnebnih razmer, zato
vzgajanje v rastlinjakih omogoča boljši pridelek in celoletno proizvodnjo. Površine z
rastlinjaki v Moravskih Toplicah bi lahko povečali in proizvodnjo razširili na več kultur in za
prodajo na trg. Ogrevanje rastlinjakov bi bilo možno z vso odpadno vodo iz zdravilišča.
Usmerili bi se lahko v pridelavo eko in bio pridelkov. V bližini, v Dobrovniku, je prav tako
rastlinjak ogrevan z geotermalno vodo, v katerem so se specializirali v gojenje orhidej.
V tabeli so prikazane temperaturne zahteve nekaterih gojenih vrtnin, ki bi jih lahko gojili v
rastlinjakih. Kot je bilo že omenjeno se temperatura v rastlinjaku podnevi giblje med 21 in 26
°C, ponoči se pa zmanjša na 16 do 18 °C, zato sem izbrala tiste vrtnine, ki bi v rastlinjaku pri
teh temperaturah optimalno uspevale.
Tabela 10: Temperaturne zahteve gojenih vrtnin
Vrsta
stročji fižol
cvetača
zelje
glavnata solata
kumare
paprika
špinača

ob vzniku °C
min.
opt.
6-8
15-20
1
15
1-5
20
3
16
12
20-25
11
20-25
0
5

ob nadaljnjem razvoju °C
dan
noč
22
18
15
10
16-20
10
12
10
22-26
18-16
22
18
15-22
10-15

Vir: Uporaba geotermalne energije v agrikulturi in akvakulturi, 2000, str. 103.

Ker je v širši okolici Moravskih Toplic in v sosednjih vaseh še veliko kmečkega prebivalstva,
bi lahko uporabljali geotermalno energijo za ogrevanje hlevov, ki je zelo pomembno za
intenzivno vzgojo živine, še posebej mladih živali. V neposredni bližini zdravilišča je bila
nekoč goveja farma z več kot štiristo glav živine. Hlevi so sedaj prazni.
Odpadna voda iz rastlinjakov, ki ima še vedno okoli 30 °C se lahko uporablja za posredno
ogrevanje bazenov za gojenje rib, predvsem somov (prej jo je treba pripraviti na pravo
kakovost za gojenje rib). Optimalna temperatura za rast krapa je 20-32 °C, za rake in soma pa
28-31 °C. To vodo bi lahko uporabljali tudi za ogrevanje gojilnic gob.
 Uporaba neposredno pri prebivalcih
V občini Moravske Toplice je po popisu iz 2002 2.669 stanovanj s povprečno površino 81,6
m2. Porabi se okrog 1,62 mio litrov kurilnega olja, 471.000 l utekočinjenega naftnega plina,
23.800 m3 lesa, 39.000 kg premoga, 35,475 mio kWh geotermalne in 18,826 mio kWh
električne energije (od tega gospodinjstva 7,5 mio kWh, 11,117 mio kWh pravne osebe, okrog
208.000 kWh pa se porabi za javno razsvetljavo) (Sočič, 2006).
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V obstoječih zgradbah s centralnim ogrevanjem bi lahko izrabljali geotermalno energijo tako,
da bi sistem vključeval toplotne izmenjevalnike, ki bi bili priključeni vzporedno z obstoječo
kurilnico (pri nižjih zunanjih temperaturah bi lahko uporabili obstoječo kurilnico). Namesto
obstoječe kurilnice je mogoče temperaturo v sistemu centralnega ogrevanja povečati tudi s
toplotno črpalko. V novih zgradbah bi bilo treba predvideti radiatorje z ustrezno večjimi
grelnimi površinami, da je pri nenehnem obratovanju mogoče nadomestiti toplotne izgube.
Nove stavbe bi lahko tudi talno ogrevali z geotermalno vodo.
Z geotermalno energijo bi lahko na isti način kot stanovanja ogrevali tudi javne in poslovne
zgradbe (poleg turističnih in zdravstveno-rekreativnih). Prednost talnemu ogrevanju bi dajali
v novih poslopjih, ta način ogrevanja pa je še posebej zanimiv za vrtce in šole. Vrtec v
Moravskih toplicah se nahaja na pol poti med Termami 3000 in Hotelom Vivat, tako da bi
bilo ogrevanje z geotermalno energijo možno, osnovno šolo pa učenci obiskujejo v Bogojini.
Obstoječi turistični in zdravstveno-rekreativni objekti, ki geotermalno energijo že uporabljajo,
pa jo naj uporabljajo po načinu kaskade.
 Proizvodnja električne energije?
Proizvodnja električne energije na ekonomski osnovi je mogoča. Ekonomičnost izrabe pa ni
odvisna samo od temperature termalne vode, temveč v veliki meri tudi od izdatnosti
posamezne vrtine. Za vzpodbuditev energetske izrabe geotermalne energije v SV Sloveniji, je
v naslednjih letih nujno treba izvesti nekaj pilotnih projektov, ki bi prepričali zasebni kapital,
da so tovrstna vlaganja ekonomsko donosna.
Primeren za proizvodnjo električne energije je vodonosnik Termal II. Vodonosnik na lokaciji
okoli Ljutomera ima po ocenah temperaturo slane vode med 90 in 175 °C, izdatnost vira
znaša 57 kg/s. Že leta 1994 je bila izdelana študija o izkoriščanju geotermalne energije za
proizvodnjo električne energije v Ljutomeru. Predvidena elektrarna, kjer bi se koristil binarni
termodinamični proces ali kombiniran parno-binarni proces, naj bi imela instalirano moč med
2 in 2,3 MWe. Predvidena je tudi reinjekcijska vrtina, v kateri naj bi imela voda temperaturo
25 °C (Grobovšek, 2008). V geotermalnih elektrarnah geotermalna voda ali para neposredno
poganja turbine, ki preko generatorjev proizvajajo električno energijo.

4.5.1. Prihodnost Moravskih Toplic

Slovenija in Slovenci se večinoma premalo zavedamo vrednosti svojega okolja. Prevladuje
energijsko potraten življenjski slog, proizvodnja potrebne energije pa gre na račun našega
okolja. Dejstvo je, da bi bile z večjo osveščenostjo ljudi potrebe po energiji dosti manjše.
Vendar pa predvsem razvoj prinaša v družine nove električne in elektronske aparate, več
avtomobilov in poraba energije se veča. Za zmanjšanje te odvisnosti so potrebne investicije v
obnovljive vire. Subvencije za izrabo obnovljivih virov energije olajšujejo prodor večinoma
dragih tehnologij, ki bi se drugače v konkurenci s konvencionalnimi viri le stežka prebile.
Premik v smeri obnovljivih virov je možen s spodbujanjem manjših porabnikov k prehodu na
le-te. Smiselnost posameznih sistemov pa je odvisna predvsem od naravnih danosti okolja v
katerem je sistem postavljen.
Ker je v Moravskih Toplicah izkoriščanje geotermalne energije pod pričakovanji, bi bilo treba
v bodoče smiselno spodbujati naložbe v širše izkoriščanje. Vse to pa bi ob vse dražji
tradicionalni energiji lahko bistveno prispevalo k hitrejšemu gospodarskemu razvoju celotne
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regije. Delovanje lokalnih agencij (LEA) in Eko sklada je in še bo bistveno prispevalo k
uvajanju učinkovitejšega izkoriščanja alternativnih virov energije (predvsem pa geotermalne
energije) v Prekmurju.
Najpomembnejša prednost Moravskih Toplic je termomineralna voda. S pomočjo nje je kraj
postal uveljavljena turistična znamka doma in v tujini, v samem naselju in okoliških vaseh se
je razvilo gostinstvo, zrasla je namestitvena in športna infrastruktura ter veliko število in
različne vrste namestitvenih kapacitet. Moravske Toplice se lahko pohvalijo z visoko ravnijo
in kakovostjo prostočasnih in športnih dejavnosti in tudi ležijo v bližini ciljnih trgov.
Slika 19: Golf igrišče v Moravskih Toplicah

Vir: http://mw2.google.com.mw-panoramio/photos/medium/10811896.jpg

V kratkem se obeta odprtje še enega termalnega zdravilišča, Rimske čarde, ki bo
specializirano za zdravljenje kožnih bolezni. Ob tej širitvi se obetajo možnosti zaposlovanja
dodatne delovne sile. Priložnost za Moravske Toplice pa predstavlja tudi večje vključevanje
ožje in širše okolice v svojo turistično ponudbo (ogled naravnih in kulturnih znamenitosti,
turistične kmetije in vinotoči, kolesarjenje) in izdelava paketov za enodnevne goste (recimo
poldnevno kopanje, preostanek dneva obisk raznih znamenitosti v okolici naselja). V Termah
3000 bi lahko tudi dali večji poudarek na organiziranje kongresov in seminarjev (v hotelu
Ajda se nahaja Poslovni center s konferenčno dvorano veliko 150 m2 in več manjšimi sejnimi
sobami).
Nevarnosti, ki pretijo Moravskim Toplicam je več. Vse so predvsem povezane z uporabo
geotermalne energije. Največja nevarnost je ta, da če v Moravskih Toplicah ne bodo kmalu
začeli bolj sonaravno upravljati z geotermalnim virom, jih bo to drago stalo. Predvsem je
pomembno, da začnejo čim prej z vračanjem uporabljene vode nazaj v vodonosnik in z
vključevanjem čim večjega števila uporabnikov v uporabo geotermalne energije po načelu
kaskadnega izkoriščanja. Tako bodo zmanjšali obremenjevanje okolja in s tem bo dosežena
ekološka neoporečnost tega energetskega vira.
Med večjimi nevarnostmi Moravskih Toplic pa je tudi ta, da bi se ta dva zdraviliško-kopališka
kompleksa (Terme 3000 in Hotel Vivat) izolirala od okolice, torej, da bi se gostje zadrževali
samo na območju term. Možna nevarnost je tudi izguba gostov zaradi masovnega turizma, ki
vse bolj preti Termam 3000 in nadaljnje zniževanje povprečne dobe bivanja tujih turistov .
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5. SKLEP
V diplomski nalogi sem predstavila osnovne značilnosti geotermalne energije, na kratko
povzela stanje v Sloveniji in opisala izkoriščanje geotermalne energije v Moravskih Toplicah.
Geotermalni potencial Slovenije je pomemben, a še ni popolnoma izkoriščen. Geotermalno
najbogatejša območja v Sloveniji so v Subpanonski Sloveniji, Posavskem hribovju,
Ljubljanski kotlini in vzhodnih Karavankah. Poleg ostalih obnovljivih virov bo geotermalna
energija v prihodnosti morala imeti za Slovenijo pomembno vlogo. Ob ekološki
sprejemljivosti pomeni tudi enega največjih energetskih potencialov, ki jih energetsko
deficitarna Slovenija ima. Pri tem pa je treba upoštevati, da imajo termalni vodonosniki
lokalni značaj, predvsem pri direktni izrabi, ki iz ekonomskih razlogov ne prenese daljših
transportov. Cena za proizvodnjo toplote iz geotermalnih virov je v cenovnem razredu s
preostalimi energenti, zaradi česar je prav tako pričakovati pospešeno rast izkoriščanja tega
energetskega resursa. V zadnjih letih se je tudi izboljšalo vladno financiranje za učinkovito
uporabo te energije.
Območje severovzhodne Slovenije je geotermalno najperspektivnejše območje v Sloveniji.
Praktično, kjer koli na tem območju se izvrta dovolj globoka vrtina, je mogoče zajeti termalno
vodo. Izkoriščanje termalne vode v zdraviliščih in kopališčih je tu že več desetletij gonilna
sila razvoja. Turizem je v tej regiji najperspektivnejša panoga, ki je lahko osnova za razvoj
drugih dejavnosti (kmetijstvo, gostinstvo, trgovina, obrtništvo, rokodelstvo, kultura).
Občina Moravske Toplice je obmejna občina in spada med demografsko ogrožena območja v
Sloveniji. V 60. letih je postala geotermalna voda pomemben element razvoja v občini, ki od
takrat svoj celotni potencial gradi na turizmu in naravnih danostih.
To območje sodi med najpomembnejše vodne vire za pitno in tehnološko vodo, vodonosniki
so zelo izdatni. Prevladujejo kamnine z medzrnsko poroznostjo ter nepropustne kamnine
(peski, prodi, ilovica). Daleč največji energetski delež na tem območju se pridobiva iz
pliocenskega geotermalnega sistema Termal I, ki se v Prekmurju nahaja na globinah do 1.200
m, temperatura termalne vode pa znaša do 50° C. Glede na kemične in fizikalne lastnosti
uvrščamo termomineralno vodo iz Moravskih Toplic med hipertonično-hipertermalnomineralno. Voda iz treh vrtin ima tudi vonj po nafti.
V kraju Moravske toplice sta sedaj dva močna turistična centra, Terme 3000 in Vivat, močno
pa se krepi tudi zasebna gostinska in prenočitvena ponudba. Leta 2008 je družbo Terme 3000
obiskalo prek 90.000 gostov, ki so ustvarili blizu 215.000 nočitev. Veliko je tudi dnevnih
obiskovalcev, ki prihajajo tja predvsem z motivom kopanja, koriščenja wellness ali
zdravstvenih storitev. Tovrstna ponudba pa je z odprtjem pomurske avtoceste gostom še bolj
dostopna. Tako Terme 3000 kot Vivat sta iz strukturnih skladov Evropske skupnosti črpala
precejšnja sredstva za investicije v nove nastanitvene in rekreativne zmogljivosti (več kot 12
mio evrov, od tega 4,1 mio evrov za hotel Livado s petimi zvezdicami).
Geotermalna voda v Moravskih Toplicah se uporablja za bazensko vodo, balneologijo,
ogrevanje hotelskih in stanovanjskih prostorov in sanitarne vode ter ogrevanje rastlinjakov. V
Termah 3000 geotermalno vodo najprej uporabijo za bazensko vodo in ogrevanje sanitarne
vode, nato pa se še precej topla odvaja do reke Lipnice. Nekaj je še porabijo za ogrevanje
rastlinjakov.
V Moravskih Toplicah geotermalna energija ni optimalno izkoriščena (energetsko in kot
izraba koristnih plinov in mineralov). Predvsem Terme 3000 izboljšujejo kvaliteto svojih
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storitev iz leta v leto, za okolje pa naredijo malo. Velik pomen ima trenutni negativni vpliv na
okolje, predvsem izpusti vroče geotermalne vode v površinske vodotoke. Geotermalno vodo
bi morali pred izpustom ohladiti, saj je takšno ravnanje iz ekoloških in energetskih vidikov
skrajno nevzdržno. Potok Lipnica je tako kemično kot termično onesnažen in od izpustov
tople vode naprej v njem praktično ni več življenja. Voda je temne in motne barve in
zaudarja. Nadaljnje spuščanje prevroče geotermalne vode v potok bo resno vplivalo tudi na
širšo okolico potoka (predvsem na prst in podtalnico).
V Moravskih Toplicah lahko govorimo o geotermalni energiji kot obnovljivem energetskem
viru le, če energetsko izkoriščeno čisto vodo vračamo preko reinjekcijskih vrtin nazaj v
vodonosnik ter s tem ohranjamo pritiske in količine vodonosnika. Izraba geotermalne energije
bi bila bolj ekonomična in efektivna tudi, če bi uvedli t. i. kaskadni sistem. To pomeni, da bi
morali poskrbeti za več porabnikov predvsem nizkotemperaturne geotermalne energije, kot so
dodatni rastlinjaki, ribogojnice, gojilnice gob in toplotne črpalke. Končna temperatura vode bi
bila tako neobremenjujoča za okolje. Rezultat bi bila večja pridobljena energija, zmanjšani
negativni vplivi na okolje in koristni stranski produkti. Tekom poletnih mesecev bi se
geotermalna energija lahko uporabljala za hlajenje prostorov z uporabo toplotnih črpalk, ki
imajo dvojno funkcijo – poleti hladijo, pozimi segrevajo. Vsi omenjeni procesi izkoriščanja
geotermalne vode pa bi seveda morali upoštevati veljavno ekološko zakonodajo. Predlagana
sonaravna uporaba bo pozitivno vplivala na okolje in s tem posledično na kvaliteto življenja v
naselju. Uporaba geotermalne vode za še druge namene bi imela zelo ugoden vpliv tudi na
samo prekmursko regijo, saj bi pomenila izboljšanje ekonomskega stanja regije in razvoj
turizma.
Če povzamem, je za boljšo rentabilnost geotermalnih projektov v Moravskih Toplicah treba v
prihodnje pozornost usmeriti na:
- večjo izkoriščenost celotnega temperaturnega območja (kaskadno izkoriščanje),
- celoletno izkoriščanje vrtin,
- zmanjšanje obremenitve okolja z vračanjem energetsko izkoriščene, intaktne, termalne
vode v prvotni vodonosnik.
S tem bo dosežena ekološka neoporečnost energetskega vira.
Raba geotermalne energije v Moravskih Toplicah v prihodnosti
Raba geotermalne energije v Moravskih Toplicah v prihodnosti

NESONARAVNA

SONARAVNA
reinjektiranje (delovati tako, da bo uporaba

uporaba samo za en namen

možna tudi v prihodnosti)

(predvsem za potrebe kopališča in

multikaskadno izkoriščanje

in zdravilišča)

razširiti uporabo na večje število

izpust pretople vode v potok

uporabnikov

uporabljeno vodo ne vračati nazaj

izraba termalne vode iz vodonosnika

v vodonosnik

Termal II (pridobivanje el. energije)

izraba predvsem za zdajšnje
potrebe (ne misliti na prihodnost)
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Čisto naravno okolje ni samo vrednota sama po sebi, ampak je eden izmed osnovnih in
dolgoročnih nacionalnih interesov vsake države, saj z vidika trajnostnega razvoja uničeno
okolje predstavlja izjemno velik družbeno-ekonomski strošek.
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6. SUMMARY
In my diploma paper I presented the basic characteristics of geothermic energy, summarized
briefly the conditions in Slovenia, and described the exploitation of geothermic energy in
Moravske Toplice.
The geothermic potential in Slovenia is important, although not fully exploited yet. Subpannonic Slovenia, the Posavje hills, Ljubljana basin and eastern Karavanken Mountains are
areas richest with geothermic potential. Keeping in mind the ecological acceptability,
geothermic energy has one of the biggest energetic potentials, the ones that otherwise
energetically deficit Slovenia is certainly to have. The most prominent region for the
exploitation of geothermic energy lies in the northeastern Slovenia. Thermal water can be
reached practically everywhere, where a drilled well is deep enough. The exploitation of
thermal water in spas and public baths is here the driving force of development already for
decades.
The municipality of Moravske Toplice is a border community and belongs to the
demographically endangered areas in Slovenia. In the 1960s, geothermic water became an
important element of the development in the municipality, which since that times builds its
future on tourism and natural resources. The biggest share of energy on this area is extracted
from the pliocene geothermic system Termal I in Prekmurje, where the depth amounts to
1.200 m, and the thermal water temperature adds up to 50° C.
Terme 3000 and Vivat are two important touristic centres in Moravske Toplice, with private
inns and lodgings also growing strong. Daily visitors are prevalent, visiting for spa, wellness
or health reasons. Geothermic water is used for swimming pool water, balneology, heating of
hotels and apartments, and as sanitary water for the greenhouse heating.
In the spas of Moravske Toplice, geothermic energy is not used to the fullest. Terme 3000 in
particular is constantly improving the quality of their services, but neglecting the care for the
environment. The current negative effect on the environment is of great importance,
particularly the emission of hot geothermal water in the surface watercourse. Geothermic
water should be cooled down before releasing it, otherwise the act is ecologically and
energetically utmost unbearable. The Lipnica stream is chemically and technically polluted,
and since the hot water emissions, life therein is practically impossible.
In Moravske Toplice, we can speak about geothermic energy as a renewable energy source
only if we put the energetically clean water through the reinjection wells back to the aquifer,
and by doing this preserving the pressure and quantity of the aquifer. The exploitation of the
geothermic energy could be more economic and effective also if we used the so-called
cascade system. It would bring forth the need to find more users of mostly low-temperature
geothermic energy, such are greenhouses, fish farms, mushroom nurseries, and heat pumps.
The final water temperature would therefore result in an environment friendly one. The result
would be bigger acquired energy, a reduced negative environmental impact, and beneficial
by-products. The proposed natural usage would have a positive effect on the environment, and
consequently on the quality of life in the settlement. The usage of geothermal water for other
purposes as well would have a beneficent on the whole Prekmurska region, since it would
mean the economic improvement of the region.
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The usage
of geothermic
in Moravske
Toplice
in the future
Raba
geotermalne
energijeenergy
v Moravskih
Toplicah
v prihodnosti

NATURAL

UNNATURAL

reinjection (acting in a way the usage
will be possible in the future, as well)

the usage for one purpose only
especially for the needs of the
public baths and spas )

multi-cascade exploitation
the emission of hot water in the stream
to spread the usage on a larger number of
users

not returning the used water back in
the aquifer

the use of thermal water from the aquifer
the usage for the present circumstances
only (without thinking about the future)

Termal II (the extraction of electric energy)

A clean natural environment is not a value by itself, but one of the basic and long-term
interests of every country, since from the point of view of the sustainable development a
destructed environment represents a large social-economic cost.
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