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OSNOVNA DEJAVNOST:

• Kontinuirano spremljanje potresne dejavnosti, obdelava 

podatkov in obveščanje o potresih 

OSNOVNA DEJAVNOST:

Najmočnejši potres leta 2018:

• 17. 1. 2018 ob 10.22 UTC, M3,5 nadžarišče pri 

Bovcu, intenziteta V EMS-98

• 5. 12. 2018 ob 16.23 UTC, M3,4 nadžarišče pri 

Knežaku, preliminarna intenziteta V EMS-98, prejeli 

smo 1545 spletnih vprašalnikov

• prebivalci Slovenije so čutili 

vsaj 126 potresov

(l. 2017: 93 potresov,

l. 2016: 126 potresov, 

l. 2015: 116 potresov).

• 46 obveščanj javnosti 

(l. 2017 28, 

l. 2016 58, 

l. 2015 35).

Slika: število odzivov po občinah



OSNOVNA DEJAVNOST:

• Izdelava kataloga potresov za leto 2018
Vhodni podatek za seizmotektonske študije, izračun potresne nevarnosti.

Leto 2018: 

2106 lokalnih, 

262 regionalnih in 

786 oddaljenih potresov.



• Makroseizmične analize v letu 2018

OSNOVNA DEJAVNOST:

• Prebivalci so zaznali vsaj 126 potresov.

• Vprašalnike o učinkih potresov smo poslali za 46 močnejših potresov.

• Registriranih je 4552 aktivnih poročevalcev o učinkih potresov

(od tega 3002 preko klasične pošte in 1550 preko spletnega 

vprašalnika).

• Poslali smo 11343 vprašalnikov (3554 papirnih in 7789 elektronskih).

• Prejeli smo 6995 izpolnjenih spletnih vprašalnikov, od tega

– 3916 poročil, da so zaznali potres, 

– 2734 poročil, da niso zaznali potresa,

– 345 prebivalcev je čutilo nekaj drugega.



Ob koncu leta 2018 smo imeli 41 merilnih mest

opremljenih z različno seizmološko merilno 

opremo.

• Zamenjava seizmometrov na 6 opazovalnicah.

• Dodatna namestitev akcelerometrov na 

3 opazovalnicah.

• Postavitev začasnih opazovalnic za 

spremljanje povečane potresne aktivnosti.

• Zamenjava akcelerometrov na 3 opazovalnicah.

CILJ: odprava napak, okvar ter posodobitve.

OSNOVNA DEJAVNOST:

• Analiza delovanja državne mreže potresnih opazovalnic v l. 2018

Dokument, v katerem so

• povzete posodobitve, napake, okvare… 

ki so vplivale na delovanje DMPO v letu 

2018;

• analizirani in ovrednoteni parametri, ki 

so vplivali na kakovost delovanja DMPO v 

letu 2018.

CILJ: kvalitetne osnovne seizmološke 
informacije.

• Neprekinjeno vzdrževanje seizmoloških merilnih mest



• Nadgradnja spletnih strani ARSO potresi
Posodobitve spletnih strani:

- pregled zadnjih potresov,

- opis potresnih opazovalnic in

- vprašalnik o učinkih potresa.

Vprašalnik

- prilagojen mobilnim napravam,

- slikovna opredelitev učinkov potresa.

PROJEKTI:



• Nadgradnja Državne mreže potresnih opazovalnic 

s pospeškometri

PROJEKTI:



• Vzpostavitev in upravljanje arhiva digitalnih seizmogramov z metapodatki

Digitalno zapisovanje nihanja tal od leta 1990 dalje

Število slovenskih opazovalnic: 130

Količina podatkov: 40 TB (13 TB, ostalo kopije)

CILJ:

- trajno ohraniti zapise,

- hitro in enostavno dostopati do 

seizmogramov in metapodatkov

PROJEKTI:



PROJEKTI IN RAZISKAVE:

• Izdelava modela potresnih virov Slovenije za 

novo karto potresne nevarnosti (ARSO, GeoZS)

- Parametri prelomnega modela

- Ploskovni model potresnih izvorov

• Priprava podatkov za novo karto potresne nevarnosti (ARSO, GeoZS)



MEDNARODNO SODELOVANJE:

Sporazum CE3RN - Central and East European

Earthquake Research Network

Virtualna mreža potresnih opazovalnic s 

prenosom podatkov v realnem času

EPOS - European Plate Observing System

Razvoj in povezovanje merilne infrastrukture na področju geoznanosti in 

seizmologije v Evropi.

AlpArray

Seizmološke in geofizikalne raziskave območja Alp.

Sodelovanje pri posodabljanju evropske karte potresne nevarnosti

Regionalno srečanje 30.-31. maj 2018 v Ljubljani

Katalog potresov za območje Slovenije

Model potresnih izvorov na območju Slovenije



• Evropsko srečanje uporabnikov seizmološkega programskega 

paketa Antelope
Ljubljana, od 7. do 9. maja 2018

DELAVNICA:



KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI:

• Obeležitev 20. obletnice potresa v Zgornjem Posočju leta 1998

Sodelovali so strokovnjaki iz 

ARSO, ZAG, MOP, Državna tehnična pisarna, URSZR

12. 4. 2018

20 let po potresu v Zg. Posočju
Kako smo danes pripravljeni na tak potres

12. aprila 1998 je ob 12.55 Zgornje Posočje
prizadel najmočnejši potres v zadnjih 100
letih v Sloveniji. Ob obletnici smo predstavili
glavne značilnosti in posledice tega potresa,
popotresno sanacijo ter našo pripravljenost
na močan potres. Predstavili smo tudi, kako
se je v zadnjih 20 letih razvijala seizmologija,
ocenjevanje ranljivosti in ogroženosti stavb
ter organizacija in načrtovanje organov
Civilne zaščite ob močnem potresu.



• Seizmološki delavnici v Pionirskem domu Ljubljana
17. in 19. decembra 2018

• Predavanje za dijake fizikalnega tabora o seizmologiji na Bledu 
25. septembra 2018

• Sodelovanje na Vrtu eksperimentov na Znanstivalu 2018
3. junija 2018

PREDAVANJA IN POSREDOVANJE ZNANJA:



• Predavanje 

V iskanju svetega grala sodobne globalne seizmologije: novi 

pogledi v središče zemlje z detekcijo j seizmičnih valov

dr. Hrvoje Tkalčić, Izr. prof. Avstralske narodne univerze
20. 7. 2018

PREDAVANJA IN POSREDOVANJE ZNANJA:



• Knjiga »Bilo je res grozljivo, bobnelo in grmelo je pod nami«

Dušan Nečak in Ina Cecić

Predstavitev knjige 

v Posavskem muzeju Brežice, 

12. oktober 2018

OBJAVE:
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OBJAVE:
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KONFERENCE, PREDAVANJA:



Končan projekt POTROG 3 (spletna orodja za javnost in URSZR) za oceno 

potresne ogroženosti: http://potrog2.vokas.si/

Projekt je zasnovala, naročila in financirala URSZR, MOP. 

Izvedba: Zavod za gradbeništvo, Inštitut za vodarstvo in Urad za seizmologijo ARSO

Nadgradnja vprašalnika o učinkih potresov (prilagoditev za mobilne naprave, dodan 

slikovni vprašalnik)

DOSEŽKI:

• Projekt POTROG na OECD seznamu inovacij v javnem sektorju 

http://potrog2.vokas.si/


PROJEKTI:

• Projekt GRETA
Near-surface Geothermal Resources in the Territory of the Alpine Space, 

Plitvi geotermalni viri na območju alpskega prostora, 2016-2018

Cilj: 

•povečati znanje o prostorski porazdelitvi 

potenciala plitve geotermalne energije 

(PGE) v alpskem prostoru, 

•mednarodna izmenjava znanja in dobrih 

praks za izkoriščanje PGE, 

•razviti bazo znanja za vključevanje PGE 

v prostorsko načrtovanje.

Kako do cilja?

Te cilje bomo dosegli z izdelavo kart geotermalnega potenciala, kot strokovna podlaga pri 

odločanju za vključevanje PGE v energetske načrte, strategije in druge instrumente 

izvajanja politik,…za prostorsko načrtovanje geotermalnih naprav. 

Pripravljene bodo smernice, kako uskladiti predpise, postopke za izdajo dovoljenj in kriterije 

za učinkovito rabo PGE v alpskem prostoru. 

Oblikovali bomo tudi strategijo za vključevanje PGE v instrumente izvajanja politik, kar bo 

prispevalo k širši izkoriščenosti potenciala PGE.



PROJEKTI:

• Projekt GRETA: geotermične raziskave za določitev 

potenciala plitve geotermalne energije (izvedene v 2017, poročila 

sestavljena v jan.2018)

(a) pilotno območje občina Cerkno:

izvedene kombinirane meritve toplotne prevodnosti (TC) in toplotne difuzivnosti (TD) 

nastopajočih kamnin (zajeti vsi litološki različki, 34 vzorcev s 53 kosi kamnin)

(b) Geotermične raziskave za določitev potenciala plitve geotermalne energije –

izvedene meritve TC in TD tipičnih in najbolj razširjenih kamnin v 2 pilotnih območjih Italije in 

Francije:

(1) pilotno območje Valle d‘Aosta (Italija): 

zajeti tipični litološki različki, 13 vzorcev, 23 kosov kamnin; 12 vzorcev so 

predstavljale metamorfne kamnine, 1 pa granit.

(2) pilotno območje Parc des Bauges (Francija): 

zajeti tipični litološki različki, 18 vzorcev (kosov) kamnin; 

vse kamnine so sedimentne.



PROJEKTI:

• Projekt GRETA: (v letu 2018 so se izvajale naslednje dejavnosti)

• Priprava navodil za uporabo podatkov o porazdelitvi temperatur na površini trdnih tal 

za projektiranje plitvih geotermičnih sistemov,

• GRETA WPM PSG5 meeting (Bolzano, april, 2018),

• Deliverable 3.2.1.- Catalogue of operational criteria and constraints for shallow 

geothermal systems in the Alpine environment,

• WP3 Workshop on energy geostructures systems (Bolzano, october 2018),

• WPM final conference & PSG meeting (Lyon, november 2018),

• WP6 workshop: WORKSHOP SULLA GEOTERMIA DI BASSA ENTALPIA IN VALLE 

D'AOSTA  (St. Christophe, nov. 2018),

• Finalna konferenca o rezultatih projekta, Ljubljana, prostori MZI (5.12.2018).



PROJEKTI:

• Projekt GRETA: (v letu 2018 so se izvajale naslednje dejavnosti)

• Priprava podatkov in slik in besedil za sestavo in izdelavo „Geotermalne učne poti 

Cerkno“ (maj-nov. 2018), izdelava brošure v slovenskem in angleškem jeziku (48 

strani)

• Izkop jame za postavitev 3 temp senzorjev pri Osnovni šoli Cerkno (ob brunarici 

OVE) za 2. točko Geotermalne učne poti (27.6.2018)

• Priprava posebne lestve in pritrditev 3 temp senzorjev nanjo ter postavitev senzorjev 

v različnih globinah do 1 m globine v izkopano jamo (14. 11. 2018)

• Izdelava Zgibanke – slovenska verzija: rezultati geotermičnih raziskav in določitev 

plitvega geotermalnega potenciala po G.POT metodi

• Izdelava zgibanke – Leaflet – angleška verzija: opis 3 pilotnih območij (občina 

Cerkno, Aosta valley, Parc des Bauges), določitev in rezultati geotermičnih raziskav 

in določitev plitvega geotermalnega potenciala po G.POT metodi

• Otvoritev „Geotermalne učne poti Cerkno“ (28.11.2018)



PROJEKTI:



PROJEKTI:

• Projekt  GeoPLASMA-CE: jun. 2016 – jun. 2019

GeoPLASMA-CE: projekt v sklopu programa Interreg Srednja Evropa, ki se ukvarja z 

različnimi vidiki rabe plitve geotermalne energije za ogrevanje in hlajenje tako v urbanih, kot 

neurbanih območjih Srednje Evrope. V sodelovanju z geološkimi zavodi, univerzami, 

neprofitnimi organizacijami, upravnimi organi in zasebnimi podjetji bomo razvili nove strategije 

upravljanja za učinkovito in trajnostno rabo plitve geotermalne energije. V ta namen je v fazi 

preučevanja 6 različnih pilotnih območij: Vogtland / Zahodna Češka (1), Wałbrzych / Broumov 

(2), Krakov (3), Dunaj (4), Bratislava (5) in Ljubljana (6).

V okviru projekta GeoPLASMA-CE načrtujemo 8 glavnih rezultatov, ki bodo ustvarjeni v 

sklopu štirih tematskih delovnih paketov. Glavni rezultati bodo orodja (3), strategije in akcijski 

načrti (3), aktivnosti na pilotnih območjih (1) in usposabljanje deležnikov (1)

Cilj projekta GeoPLASMA-CE je 

spodbujati povečanje deleža rabe 

plitve geotermije v strategijah 

ogrevanja in hlajenja objektov  v 

Srednji Evropi.



PROJEKTI:

• Projekt  GeoPLASMA-CE: jun. 2016 – jun. 2019

• na grafih rezultatov meritev TC na 

kamninah iz MOL območja dodal še 

rezultate meritev TD

• Primerjava različnih metod merjenja 

termičnih parametrov (predvsem toplotne

prevodnosti) kamnin na geoloških in 

geofizikalnih inštitutih v državah v projektu: 

- izvedene meritve TC in TD na 3 vzorcih kamnin iz MOL 

območja: najprej na GeoZS s TCS metodo, potem še na 

GI Praga s TCS metodo in z metodo Hot Disc,

- Izvedene meritve TC in TD na 5 vzorcih kamnin iz Poljske 

z metodo TCS, katere so bile predhodno izvedene z isto 

metodo na PGI-NRI inštitutu na Poljskem,

- izvedene meritve TC in TD na 21 posebej obdelanih 

vzorcih kamnin iz Avstrije z metodo TCS, katere so bile 

predhodno izvedene z drugo metodo na  inštitutu na 

Slovaškem (Bratislava).



PROJEKTI:

• Projekt DARLINGe        

(Danube Region Leading Geothermal energy, 2017-2019)

Glavni cilji projekta DARLINGe:

• Povečati trajnostno in energetsko 

učinkovito rabo globokih geotermalnih 

virov energije v sektorju ogrevanja.

• Specifični cilji:

- Povečati delež energetsko 

učinkovitih kaskadnih geotermalnih 

sistemov.

- Ustanoviti nadnacionalno upravljanje 

geotermalnih rezervoarjev.

- Izboljšati institucionalne zmogljivosti 

in dialog zainteresiranih strani za 

pospešitev in spodbujanje 

geotermalnega razvoja.

DARLINGe projektno območje



PROJEKTI:

• Projekt DARLINGe        

(Danube Region Leading Geothermal energy, 2017-2019)

V DARLINGe projektu smo 

nadaljevali z analizami, modeliranjem 

in izračuni ter izdelali kompleksna 

poročila: 

• D.5.4.1. Identification, ranking and 

characterization of potential geothermal 

reservoirs – DRAFT

• D.5.3.1. Summary report on the 

evaluation case studies

• Relevantne reference za Panonski 

bazen in SV Slovenijo postavljene

Map of the 50°C isotherm 

surface in DARLINGe project 

area



OSTALO:

• GREEN‘s Projekt – zeleno javno naročanje
Snemanje intervju-ja na GeoZS o stanju rabe geotermalne energije v 

Sloveniji in potencialu za naprej; izvedba LEA Pomurje, marec 2018

• Udeležbe na konferencah, dogodkih, seminarjih
• 5. slovenskem geološke kongresu s predavanjem iz Plitve geotermije; 

• 3-dnevna po-kongresna strokovna ekskurzija (SV Slovenija, SZ 

Hrvaška)

• Specializirani dogodek: Inovativne rešitve v tehnologiji geotermalnih 

toplotnih črpalk (Ljubljana, v organizaciji podjetja Atlas Trading d.o.o.)



OSTALO:

• Delo večletnega značaja za MZI: bilanca rabe geotermalne 

energije v Sloveniji v letu 2018 

• Priprava in pošiljanje ustreznih tabel vsem uporabnikom toplote iz 

geotermalne energije v Sloveniji (toplote iz termalne vode za različne 

kategorije neposredne rabe)

• Iskanje podatkov o prodanih enotah toplotnih črpalk v Sloveniji, ki 

izkoriščajo plitvo geotermalno energijo, bodisi v odprtem sistemu 

voda-voda, ali v zaprtih sistemih zemlja-voda (z vodoravnimi kolektorji 

in z navpičnimi kolektorji, energetskimi košarami, itd.)

• Iskanje podatkov o delovanju sistemov za ogrevanje in hlajenje 

prostorov (vključno s pripravo vroče sanitarne vode) v vseh objektih, 

kjer je nazivna moč toplotne črpalke > 20 kW.



PROJEKT:

• Projekt LIFE IJS – 2050
Analiza potenciala plitve geotermalne energije v Sloveniji do leta 2050

Izdelava slikovnih gradiv – kart (marec-

april 2018):

• Volumska toplotna kapaciteta

(površinskih) kamnin in zemljin v 

Sloveniji

• Gostota toplotnega toka v Sloveniji s 

topografsko korekcijo in brez

pomembnih con s konvekcijo

• Toplotna prevodnost TC (površinskih) 

kamnin in zemljin v Sloveniji

• Porazdelitev temperatur na površini

trdnih tal v Sloveniji

Poleg tega: preurejanje podatkov o TC za

poligona Kamnik in Maribor



Cilji: 

• razvoj, testiranje in demonstracija ključnih 

tehnologij prilagojenih za geološko skladiščenje 

CO2 na kopnem;

• integracija geološkega skladiščenja CO2 v 

specifično družbeno-ekonomsko okolje;

• vzpostavitev ustreznih okoliščin za geološko 

skladiščenje CO2 na kopnem v Evropi (delitev 

znanja, šolanje, podpora pri novih pilotskih CCS in 

CCUS projektih).

Naročnik: EC, Horizon 2020

Trajanje projekta: sep. 2016 – avg. 2020

Vodilni partner: BRGM, Francija

Sodelujoči partnerji: 29 partnerjev iz 17 držav

Budžet: 12.5M €

PROJEKTI:MEDNARODNI PROJEKT:

• ENOS - Enabling Onshore CO2 Storage in Europe

Hontomin, Španija: Detajlne 3D seizmične VSP preiskave

Hontomin, Španija: Pričetek vtiskavanja CO2 v jurske karbonate 1500 m globoko



PROJEKTI:PROJEKTI:

• Geofizikalne preiskave za potrebe različnih infrastrukturnih in gradbenih 

objektov (geoelektrične in seizmične preiskave v okviru geološko-geomehanskih 

elaboratov)

Namen: pridobitev fizikalnih parametrov geološke zgradbe.

• Upravljanje in sanacija industrijskih okoljskih bremen (osrednja Slovenija) 
(seizmične, vrtinske in geoelektrične preiskave v okviru geološko-geomehanskih elaboratov)

Namen: ugotoviti geološko strukturo in zgradbo odlagališč za načrtovanje sanacijskih 

ukrepov.



PROJEKTI:PROJEKTI:

• Geofizikalne preiskave na lokacijah 

objektov na III. osi - sever
(geoelektrične in seizmične preiskave v okviru 

geološko-geomehanskih elaboratov)

Namen: pridobitev fizikalnih parametrov in 

geološke zgradbe za projektiranje 

objektov.

• Nadgradnja železniškega omrežja 

Slovenije (geolektrične raziskave vzdolž 

tirov) 

Namen: določitev električne prevodnosti za 

optimalno načrtovanje ozemljitve 

železniške proge.

Seizmične in geoelektrične preiskave za 

objekt na trasi III.osi –sever, Velenje –

Slovenj Gradec 



PROJEKTI:OBJAVA:

• Določanje debeline holocenskega morskega sedimenta v Tržaškem zalivu

- Čezmejna kompilacija 

akustičnih in seizmičnih 

geofizikalnih podatkov 

slovenskih in italijanskih 

institucij

- Rezultat: Prva karta 

debeline holocenskega 

morskega sedimenta, ki 

obsega tako slovenski kot 

italijanski del Tržaškega 

zaliva



PROJEKTI:OBJAVA:

• Določanje debeline holocenskega morskega sedimenta v Tržaškem zalivu

Podatki za

izdelavo

batimetričnega

modela

- enosnopni sonar

- večsnopni sonar

- “Chirp” sonar

- enokanalna

refleksijska

seizmika

(“boomer”)

- globine z 

navtičnih kart

- objavljene

globine iz jeder

in vrtin Batimetrični model

Podatki za

izdelavo modela

baze holocena

- “Chirp” sonar

- Visokoločljiva

enokanalna

refleksijska

seizmika

(“boomer”)

- podpovršinski

parametrični

sonar

- objavljene

globine iz jeder

in vrtin
Model baze holocenskega morskega sedimenta



PROJEKTI:OBJAVA:

• Določanje debeline holocenskega morskega sedimenta v Tržaškem zalivu

Debelina holocenskega morskega sedimenta v Tržaškem zalivu

• V osrednjem delu so debeline majhne ali celo pod mejo 

akustične/seizmične detekcije.

• Večje debeline sedimenta ob obali, v bližini rečnih virov, na območju 

paleodelte Tilmenta, nad topografskimi depresijami v poznopleistocenski 

podlagi in v JV (slovenskem) delu zaliva.



Hvala za pozornost!

IASPEI


