
 

POJASNILO GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE (GeoZS) GLEDE STROKOVNIH 
PODLAG O GEOTERMALNEM VODONOSNIKU KRŠKO-BREŽIŠKEGA BAZENA  
 
Zaradi različnih interpretacij in sklicev na raziskave in strokovna mnenja Geološkega zavoda 
Slovenije podajamo povzetek nekaterih ključnih raziskav in strokovnih podlag za obravnavo 
geotermalnega  vodonosnika Krško-Brežiškega bazena. 

 
Obstoječe raziskave Geološkega zavoda Slovenije  
 
Stopnja raziskanosti geotermalnega vodonosnika in njegovega stanja v Krško-Brežiškem bazenu je 
veliko manjša kot v primeru Mursko-Zalskega bazena v SV Sloveniji. Zato so bile po previdnostnem 
načelu v okviru ukrepov prvega Načrta upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 
2009–2015 vpeljane prepovedi in omejitve rabe termalne vode (8. člen). 
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1596).  
Člen je ostal v veljavi tudi v drugem načrtu (2016-2021). 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NUV/63dbe4066b/NUV_VOD.pdf).   
V času veljavnosti obeh načrtov so bile obremenitve, torej odvzemi termalne vode, zaznani tako v 
Mursko-Zalskem kot Krško-Brežiškem bazenu, a njihovega vpliva na stanje vodonosnika zaradi vrzeli v 
podatkih ni bilo mogoče podrobneje analizirati.  
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/hidro/watercycle/text/sl/publications/periodic_pub
lications/gw_monitoring_reports/Kolicinsko_stanje_podzemnih_voda_v_Sloveniji_Porocilo_o_monit
oringu_2019.pdf  
 
Od leta 2010 dalje je Geološki zavod Slovenije za območje Term Čatež izdelal naslednje strokovne 
podlage: 
 

- LAPANJE, Andrej, RAJVER, Dušan, PRESTOR, Joerg, RIKANOVIČ, Rada, MATOZ, Tomislav, 
HÖTZL, Marko, POLJAK, Marijan, MOZETIČ, Simon, ČERTALIČ, Staška, MILANIČ, Blaž, MEGLIČ, 
Petra, RIŽNAR, Igor. Hidrogeološke strokovne podlage za pridobitev koncesije za vir termalne 
vode Terme Čatež. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2010. 81 str. 

 
- LAPANJE, Andrej, BENČEK, Ratimir, SERIANZ, Luka, RMAN, Nina, MATOZ, Tomislav, UDOVČ, 

Jan, BOLE, Zmago, HÖTZL, Marko. Poročilo o izdelavi in testiranju nadomestne vrtine V-18/18 
– Terme Čatež. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2019. 30 str. 

 
- LAPANJE, Andrej, RAJVER, Dušan, PRESTOR, Joerg, RMAN, Nina. Strokovno mnenje o 

izvedljivosti reinjekcije v Termah Čatež d. d. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2019. 11 str. 
 

- UDOVČ, Jan, SERIANZ, Luka, HÖTZL, Marko, LAPANJE, Andrej. Hidrogeološko poročilo o 
izvedbi kratkotrajnih črpalnih preizkusov za obratovalni monitoring – Terme Čatež. Ljubljana: 
Geološki zavod Slovenije, 2020. 17 str. 

 
Najnovejše regionalne raziskave geotermalnega vodonosnika so potekale v okviru dveh evropskih 
projektov, DARLINGe (2017-2019) in HotLime (2018-2021), kjer so rezultati predstavljeni v poročilih 
in na spletnih portalih: 

 
- DARLINGe team. Danube Region Geothermal Information Platform (DRGIP), 2019. 

https://www.darlinge.eu/  
 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1596
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NUV/63dbe4066b/NUV_VOD.pdf
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/hidro/watercycle/text/sl/publications/periodic_publications/gw_monitoring_reports/Kolicinsko_stanje_podzemnih_voda_v_Sloveniji_Porocilo_o_monitoringu_2019.pdf
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/hidro/watercycle/text/sl/publications/periodic_publications/gw_monitoring_reports/Kolicinsko_stanje_podzemnih_voda_v_Sloveniji_Porocilo_o_monitoringu_2019.pdf
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/hidro/watercycle/text/sl/publications/periodic_publications/gw_monitoring_reports/Kolicinsko_stanje_podzemnih_voda_v_Sloveniji_Porocilo_o_monitoringu_2019.pdf
https://www.darlinge.eu/


- RMAN, Nina, LAPANJE, Andrej, RAJVER, Dušan, VENGUST, Ada, MEGLIČ, Petra, PRESTOR, Joerg. 
Geotermalna energija v vzhodni Sloveniji. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2019. 17 str. 
https://www.geo-zs.si/PDF/Monografije/Brosura_DARLINGe.pdf 

 
- RUPF, I., DIEPOLDER, G.W. & HotLime Team. Summary report of resources mapping and  

characterization, including descriptive reports on the case studies T2.1 – T2.10. – HotLime 
Deliverable 2.0, 2020. 130 str.  

https://repository.europe-geology.eu/egdidocs/hotlime/hotlime_deliverable_20.pdf  

 
-  VELDKAMP, J.G. & HotLime Team. Report on play and prospect evaluation in HotLime’s case 

study areas. – HotLime Deliverable 3.1, 2021. 93 str.  
https://repository.europe-geology.eu/egdidocs/hotlime/hotlime_deliverable_31.pdf   
 

- RAJVER, D., ŠRAM, D., RMAN, N., LAPANJE, A., MARKIČ, M., MOZETIČ, S. Report on deep carbonate 
play development strategies and impact. – HotLime Deliverable 4.1, 2021. 77 str.  

https://repository.europe-geology.eu/egdidocs/hotlime/hotlime_deliverable_41.pdf 
 
Za potrebe Načrtov upravljanja z vodami I, II in III je Geološki Zavod Slovenije ugotovitve raziskav 
predstavil tudi v teh dveh izbranih dokumentih: 
 

- LAPANJE, Andrej, MEGLIČ, Petra, PRESTOR, Joerg, KLASINC, Matjaž, RMAN, Nina, MOZETIČ, 
Simon. Priprava strokovnih podlag in strokovna podpora pri izvajanju vodne direktive za 
področje podzemnih voda (Direktiva 2000/60/EC). Opredelitev in priprava kart globokih 
vodonosnikov in priprava predloga zaščitnih ukrepov (DDU 25). Ljubljana: Geološki zavod 
Slovenije, 2013. 

 
- CERAR, Sonja, MEGLIČ, Petra, PRESTOR, Joerg, URBANC, Janko, RMAN, Nina, MALI, Nina, 

JANŽA, Mitja. Priprava dokumenta Pomembne zadeve upravljanja voda na vodnem območju 
Donave in Jadranskega morja (PZUV). Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2020. 37 str. 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NUV/NUV-III/PZUV_2020.pdf 

 
 

Ocene lastnosti geotermalnega vodonosnika Krško-Brežiškega bazena  
 
Ocena razpoložljivih količin termalne vode 
 
Na stanje vodonosnika vplivajo posegi v plitev vodonosnik s hladno vodo ter preteklo črpanje termalne 
vode. Zgodovinsko gledano so se ocene regionalno razpoložljivih količin termalne vode spreminjale 
glede na stopnjo raziskanosti: 
 

Avtor Leto Razpoložljiv pretok (l/s) Letna razpoložljiva količina 

(m3/leto) 

Drnovšek 1954 4  126.144 

Nosan in Ivanković 1973 120 3.784.320 

Veselič 1979 100 3.153.600 

Verbovšek, Petauer 1988 - 1993 180 in več 5.676.480 

Lapanje in sodelavci 2010 80 Čatež +20 Dobova 2.522.880 + 630.720 
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Strokovne podlage iz leta 2010 (Lapanje in sod. 2010) vsebujejo predlog, da naj izkoriščanje termalne 
vode v Termah Čatež ne presega 80 l/s na letni ravni, v Dobovi pa naj ne presega 20 l/s na letni ravni, 
dokler z monitoringom ne pridobimo zanesljivejših podatkov o razpoložljivi količini termalne vode. Po 
pridobitvi ustreznih podatkov o stanju vodonosnika naj se izdela nova ocena razpoložljivosti,  ki naj 
temelji na analizi trendov izdatnosti in znižanj ter medsebojnih vplivov vrtin v Čatežu in Dobovi. 
 
Geološki zavod Slovenije je za Terme Čatež d.d. pripravil poročila o obratovalnem monitoringu 
odvzema termalne vode za leta 2018 do 2020, kjer so opisani dostopnost in kakovost meritev. 
Bilanco letnih odvzemov termalne vode v zadnjih letih je predstavil ARSO.  
 
Ocena spreminjanja gladine termalne vode  
 
V letih od 1957 do danes je bilo na območju Term Čatež izvrtanih več kot 40 vrtin, kljub temu pa so 
podatki o gladinah termalne vode razmeroma skopi. Lokalno znižanje gladine termalne vode od 
šestdesetih let prejšnjega stoletja do danes ocenjujemo na približno med 17 in 21 metri in menimo, 
da trend  v zadnjih letih kaže na stabilizacijo stanja. 
 
Meritve gladin se niso izvajale sistematično ali vedno na isti vrtini, zato je razpršenost podatkov 
razmeroma velika. Vrtina V-4/63 je prva dosegla primarni geotermalni vodonosnik in je imela 
nadpritisk 18 do 20 m v letu 1963 (Nosan, 1965), druge vrtine pa med 12 in 18 m (Nosan in Ivanković, 
1973). Sedaj se V-4/63 uporablja kot opazovalna vrtina, čeprav se nahaja zelo blizu oziroma  v 
vplivnem radiju najbolj aktivne vrtine K-1/69. Do leta 1969 je bila gladina približno 16 m nad terenom 
(+157,50 m n.m), v 1972 pa približno 10 m nad terenom (151,5 m) (Veselič, 1979). Zaradi povečanega 
izkoriščanja termalne vode je po otvoritvi olimpijskega bazena v letu 1967 izvir Perišče kmalu 
presahnil. Nadpritisk v L-1/86 v letu izgradnje je znašal +5,9 m (149,17 m), nadpritisk je bil ugotovljen 
tudi še v letu 2017. V vrtini ob izviru Perišče je bila v 2010 določena kota termalne vode na 141,8 m. V 
2019 je bila v nadomestni vrtini v Termah Čatež gladina določena na 3,03 m pod površjem (139,37 
m). Meritve v letu 2021 na območju črpalnih vrtin v Čatežu kažejo na kote gladin med 125 in 146 m, 
odvisno od vrtine in njenega tehničnega stanja.  

 
Slika 1: Ocena gladine v geotermalnem vodonosniku na območju Term Čatež skozi čas 

Na stabilizacijo stanja kaže tudi nekaj posrednih informacij: večina termalnih vrtin ob ustavitvi 
črpanja še vedno preliva, v 2021 pa smo 150 m južno od Bajerja v potoku Topla voda s termokamero 
ugotovili mesta skritih iztokov termalne vode, ki nakazujejo še vedno aktiven naravni iztok termalne 
vode.  
 



Terme Čatež so v letu 2018 in 2019 izvedle vrsto ukrepov za zmanjšanje načrpanih količin termalne 
vode in povečanje toplotnega izkoristka. Z vzpostavitvijo monitoringa na vseh vrtinah ob podeljeni 
koncesiji bodo podatki na voljo stalno in zvezno v urnem merilnem intervalu. To bo omogočilo 
njihovo statistična obdelavo in izdelavo zanesljive ocene stanja, dolgoročno pa tudi pripravo 
matematičnih vodnobilančnih modelov, s katerimi se bo zanesljivost ocene razpoložljivih količin 
znatno povečala. 
 
Zgradba regionalnega geotermalnega vodonosnika v Krško-Brežiškem bazenu 
 
Krško-Brežiški geotermalni vodonosnik je s približno 60 km2 površine drugi največji v Sloveniji. 
Njegova zgradba je manj raziskana in bolj zapletena kot v primeru največjega, regionalnega in 
čezmejnega geotermalnega vodonosnika v Mursko-Zalskem bazenu v SV Sloveniji. Bistvena razlika je, 
da je pojav termalne vode v Čatežu, oziroma med Podbočjem in Mokricami, vezan na območje 
Čateške reverzne prelomne cone, kjer se zaradi razpokanih kamnin pojavljajo številni naravni izviri 
termalne vode. Vodonosnik v SV Sloveniji termalnih izvirov nima, hkrati pa se po prostoru razprostira 
zvezno, zato lahko zanj bolj zanesljivo napovemo, kje in v kakšni globini bomo naleteli na termalno 
vodo. 

 
Slika 2: Najnovejša opredelitev razširjanja primarnega geotermalnega vodonosnika v Čatežu in Čateške prelomne cone, ki je 
do približno 2,5 km široka cona pretrtih in nagubanih kamnin (2021; https://geoera.eu/projects/hotlime6) 

Terme Čatež so se razvile na območju naravnih termalnih izvirov v prodnem nanosu Save, kamor je 
termalna voda pod tlakom (arteško) pritekala proti površju skozi razpoke in se mešala s plitvo hladno 
vodo. Ugotovljeno je bilo, da selitev vrelčnega področja povzroča spremenjen režim (smer, hitrost, 
tokovi) podzemne vode kot posledice nihanja vodostaja in spreminjanja lokalnih pogojev infiltracije 
(Drnovšek, 1954). Tukaj se v globini med 40 in 130 m nahaja plitvejši, sekundarni geotermalni 
vodonosnik v litotamnijskih apnencih in lapornatih apnencih badenijske in sarmatijske starosti. Je 
indirektno odvisen od gladine hladne podzemne vode v prodnem vodonosniku - višja je bila gladina 
hladne podzemne vode, več termalne vode je bilo možno črpati oziroma so pri konstantni 
temperaturi termalne vode in enakem znižanju gladine vrtine postale celo arteške (Nosan, 1962). V 
70. letih so ocenili njegovo kapaciteto na 20-30 l/s termalne vode s temperaturo 55 do 58 °C ter 



potrdili, da se njegov tlak zniža ob črpanju iz primarnega geotermalnega vodonosnika (Nosan in 
Ivanković, 1973). 
 
Primarni, glavni in globlji geotermalnih vodonosnik delimo na dva paketa. Zgornji glavni vodonosnik 
tvori zgornjetriasni glavni dolomit, ki je v Termah Čatež zajet v globinah med 260 in 400 m. Termalno 
vodo iz istega vodonosnika zajemajo tudi vrtina L-1/86 v Mostecu (globina 704 m) ter aktivni vrtini 
AFP-1/95 (globina 700 m) in VC-1/09 (globina 706 m). Paket dolomita je debel približno 1000 m in na 
površje izdanja na Gorjancih. V Čateški prelomni coni se njegova globina hitro povečuje proti severu 
in severovzhodu, kjer lahko doseže celo do 4 km. Temperatura na njegovem vrhu verjetno znaša do 
70 °C in je najvišja med Globokim in Čateškimi toplicami, kjer je prisotna konvekcija podzemne 
termalne vode do globine vsaj 2 do 3 km pod površjem. Sklepamo, da se pod dolomitnim 
vodonosnikom termalna voda pretaka tudi po spodnjem glavnem vodonosniku, ki ga sestavlja 
približno 900 m debel paket dachsteinskega apnenca. Domnevamo, da sta Krško–Brežiški geotermalni 
vodonosnik in Zagrebški geotermalni vodonosnik fizično ločena približno na črti Slovenska vas (SLO) – 
Marija Gorica (HR). 
 
Kemijska in izotopska sestava termalne vode je regionalno zelo podobna in stalna, kar kaže na 
obsežen in homogen regionalni vodonosnik. Zadrževalni čas termalne vode je ocenjen na več kot 60 
let, zato ni recentnega aktivnega napajanja. Podrobnejše raziskave za določanje njene starosti še niso 
bile izvedene. Temperatura infiltracije te vode kaže na hladnejše pogoje kot prevladujejo danes. To je 
lahko posledica višjega napajalnega območja (verjetno Gorjanci ali nekoliko nižja Orlica) ali pa 
infiltracije vode v hladnejših obdobjih (pleistocenu). Infiltrirana padavinska voda po prepustnih 
karbonatnih plasteh tone zelo počasi in doseže globine vsaj 2 do 2,5 km, pri čemer se ogreje. Ko 
doseže bolj prepustna razpokana območja ob prelomih, se zaradi manjše gostote in toplotnega dviga 
(angl. termolift) lahko sorazmerno hitro dviga proti površju in izteka v termalnih izvirih. Tok vode je 
izrazito konvekcijski. 
 

 
Slika 3: Mesta intenzivnega taljenja snega zaradi vpliva/dotoka termalne vode (Žibrik, 1955). Največji obseg območja pri 
termah je med 450x100 m. Tik ob vznožju Gorjancev na JZ slike je lokacija nekdanjega termalnega izvira Perišče. Z modro 
puščico je označeno mesto v l. 2021 ugotovljenega dotoka tople vode ob desnem bregu Tople vode približno 180 m dolvodno 
od Bajerja. 



 
Slika 4: Geotermični profil (JJV-SSZ) preko vzhodnega dela krške kotline in ožje termalne cone čateškega polja. Na osnovi 
izračunov globinskih temperatur v konduktivnem režimu toplotnega toka so izrisane prognozne globinske izoterme (modra 
barva) ter predvidene dvignjene izoterme zaradi konvekcije termalne vode pod Čateškim geotermalnim poljem (oranžna 
barva – črtkano). Zgornji karbonatni vodonosnik gradi glavni dolomit. 

 

Mnenje o reinjekciji v Termah Čatež 
 
V okviru programa ukrepov upravljanja voda (MOP, 2016) v NUV II je bil zaradi nepovratnega 
odvzema termalne vode in medsebojnih vplivov vpeljan temeljni ukrep »b« R6b2 – Vpeljava spodbud 
za geotermalne pare vrtin in drugi ukrepi za ustavljanje negativnih trendov v termalnih vodonosnik za 
Mursko termalno vodo v SV Sloveniji in Krško–Brežiško termalno vodo v JV Sloveniji. Za lažjo presojo 
je bil v letu 2020 za MOP pripravljen Strokovni predlog ustrezne izvedbe reinjekcijskih vrtin in meril 
za priznavanje reinjekcije (Rman & Lapanje, 2020).  
 
GeoZS je v letu 2019 izdelal strokovno mnenje, v katerem reinjekcije na lokaciji Term Čatež na podlagi 
trenutnega poznavanja delovanja geotermalnega sistema ne priporoča. V bližnjih državah se 
reinjekcija odpadne termalne vode izvaja v večjih globinah kot poteka zajem v Termah Čatež in v 
drugačnem tipu geotermalnih vodonosnikov, kjer naravnih iztokov ni. Tveganja za uspešno reinjekcijo 
brez vpliva na obstoječe proizvodne vrtine so v tem vodonosniku lokalno zelo velika, bistveno večja 
kot na območju geološko povsem drugačnega vodonosnika v SV Sloveniji, kjer je je možno bolj 
zanesljivo predvideti razvoj vplivnega območja in količino obnavljanja toplote.  
 
Tveganja ob reinjekciji v Krško–Brežiškem bazenu se lahko zniža le ob boljšem poznavanju lokalne 
geološke zgradbe (natančen potek prepustnih con v 3D prostoru) in medsebojnega vpliva vrtin (za 
oceno hitrosti pritoka hladne vtiskane vode v črpalne vrtine). Zato se v takih sistemih praviloma izvaja 
raba termalne vode brez reinjekcije, vendar z natančno kontrolo obnavljanja načrpane podzemne 
vode in toplote tako, da se vzdržuje tako imenovano stacionarno stanje gladine termalne vode. 
 
Reinjekcija se še posebej spodbuja v primeru zakonskih obvez, pri rabi vode le za ogrevanje, v 
specifičnih geotermalnih vodonosnikih in kadar isti vir uporablja več uporabnikov. Reinjekcija služi 
svojemu namenu ohranjanja vodne bilance takrat, kadar sta črpalna in reinjekcijska vrtina hidravlično 
povezani, hkrati pa je hitrost toka vode med njim dovolj počasna, da se temperatura načrpane 
termalne vode ne zniža in še vedno omogoča prvotni tip rabe (vrsto ogrevanja).  
 
V primeru Term Čatež obstajajo argumenti, ki podpirajo smiselnost vzpostavitve reinjekcije, in tudi 
nasprotni. 
 



Med argumenti za vzpostavitev reinjekcije prevladujejo naslednji :  
 

- zaradi velike vrzeli v podatkih o stanju vodonosnika je na tem območju uveljavljena prepoved 
in omejitev rabe termalne vode (8. člen NUV); 

- količinsko stanje vodonosnika v Termah Čatež se je skozi leta rabe lokalno spremenilo. 
Ugotovljena je presahnitev poznanih naravnih izvirov, zato je z vidika obnove naravnih izvirov 
reinjekcija zaželena. Ni pa moč napovedati, ali bo učinkovala v dovoljšnem obsegu, niti 
kakšna bosta količina in temperature izvirske vode. Prav tako je bilo ugotovljeno znižanje 
gladine v vrtinah, vendar so številne še vedno (sub-) arteške, prav tako ni poročil o bistveni 
spremembi njihove kapacitete. S podatki o spremembi regionalnega stanja vodonosnika ne 
razpolagamo; 

- ker je geotermalni vodonosnik regionalno obsežen in v rabi več koncesionarjev, se lahko 
pojavljajo medsebojni vplivi. Trenutno se voda uporablja na treh lokacijah, ki so oddaljene 
900 m (oba v Dobovi) oziroma 2 km (Čatež-Dobova). Zaradi vrzeli v podatkih je stopnja 
hidravlične povezanosti in medsebojnega vpliva med lokacijami še neznana. V primeru 
potreb po dodatnih količinah termalne vode oziroma novih uporabnikih na novih lokacijah je 
reinjekcija dolgoročno priporočena možnost za regionalno povečanje razpoložljivih količin 
termalne vode za pridobivanje geotermalne energije.  

 
Med argumenti, ki potrebe po reinjekcije ne podpirajo, prevladujejo naslednji: 
 

- del termalne vode, ki se uporablja neposredno v bazenih, ni primeren za vračanje v 
vodonosnik. Reinjecirajo se lahko le vode, katerih mikrobiološko stanje se ne spremeni, kar v 
praksi pomeni, da se uporabljajo za ogrevanje;  

- raztezanje prepustnih con s termalno vodo v 3D prostoru še ni poznano, na lokalno zelo 
spremenljivo prepustnost pa kažejo številne neuspešne vrtine iz predhodnih raziskav. Za 
lokacijo so značilni tudi naravni termalni izviri,  ki dokazujejo navpično dvigajoč se tok 
termalne vode (konvekcijo) skozi prelomne cone na površje. Vtiskanje toplotno izrabljene 
(ohlajene in zato gostejše) vode bi lahko ustavilo naravni iztok termalne vode. Še bolj 
verjetno je, da bi, tudi glede na izkušnje na nekaterih drugih lokacijah s termalnimi izviri v 
Sloveniji, vtiskana voda po preferenčnih conah zelo hitro pritekla nazaj ali na površje ali v 
črpalne vrtine. Zato največje tveganje za uspešno vzpostavitev reinjekcije na območju Term 
Čatež predstavlja geološko tveganje. Te neželene pojave lahko preprečimo s premikom 
reinjekcijske vrtine globlje in stran od lokacije, pri čemer pa se pojavi vprašanje, ali bo potem 
vtiskana voda sploh pripomogla k ohranjanju vodne bilance na območju Čateža; 

- kemijsko je termalna voda zelo podobna hladni podzemni vodi in ne predstavlja tveganja za 
njeno kemično onesnaženje ali onesnaženje površinskih voda. Tveganje pa predstavlja 
odvajanje pretople odpadne vode v okolje. Terme Čatež so uredile iztok odpadne termalne 
vode neposredno v reko Savo, zato s tega vidika reinjekcija ni potrebna;  

- ker je geotermalni vodonosnik razvit v trdnih kamninah z razpoklinsko poroznostjo, zaradi 
preprečevanja posedanja tal ni potrebe po reinjekciji.  

 
 
 


