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GEOENERGO d.o.o.

Izjava za javnost
19. maj 2015

Odziv družbe Geoenergo na objavljene rezultate analize izkopane zemljine

Ob objavi rezultatov analize izkopane zemljine, ki jih je danes, 19. maja 2015, objavil
Petrol Geoterm, Geoenergo d.o.o. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da gre pri nedavno
vloženih prijavah o domnevnih okoljskih nepravilnostih kot kaže za usklajeno načrtno
oviranje nadaljnje proizvodnje ogljikovodikov v Petišovcih. To potrjujejo tudi številne
zavajajoče in netočne izjave, ki hidravlično stimulacijo peščenjakov, ustaljen rudarski
postopek, ki se ga za pridobivanje ogljikovodikov v Murski depresiji uporablja že od
sredine prejšnjega stoletja, enačijo z v svetu spornim hidravličnim lomljenjem velikega
obsega, t.i. »frackingom«, geološke strukture skrilavcev. Vse te neutemeljene in
zavajajoče obtožbe povzročajo gospodarsko in družbeno škodo.
Geoenergo d.o.o z zaskrbljenostjo ugotavlja, da sosledje več ločenih prijav glede domnevnih
okoljskih nepravilnosti, vse so se izkazale za lažne, sovpada z neprestanim zavajanjem
javnosti glede postopkov pridobivanja ogljikovodikov v Petišovcih in njegovega enačenja z v
svetu spornim »frackingom«. Glede na to, da se je pri preiskavi ugotovilo, da je bila tudi
prijava o zakopanih nevarnih kemikalijah neutemeljena, so v družbi Geoenergo zaskrbljeni in
menijo, da gre pri vsem tem za usklajeno delovanje z namenom škodovanju proizvodnji
ogljikovodikov, ki se v SV Sloveniji nepretrgoma pridobivajo že od leta 1943. Takšno
delovanje že povzroča gospodarsko in družbeno škodo.
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V vsem tem času je bilo na tem območju izvrtanih že preko 160 vrtin, prva hidravlična
stimulacija pa je bila opravljena že leta 1956. Od takrat je bila izvedena že več desetkrat, pri
čemer nikoli niso bili zaznani kakršnikoli negativni učinki na okolje. V svetu sporni
»fracking« se namreč v Murski depresiji nikoli ni in se nikoli ne bo izvajal. Pri nas se že
vseskozi (prvič leta 1956, nazadnje leta 2011) izvaja hidravlična stimulacija manjšega obsega
v skladu z evropskimi smernicami, ki ni sporna in velja za ustaljen rudarski postopek
pridobivanja ogljikovodikov. Vsi postopki pridobivanja ogljikovodikov so zakonsko
regulirani, od julija 2014 tudi z novo Uredbo o posegih v okolje, ki je znatno zaostrila pogoje
na področju izvajanja presoje vplivov na okolje.
Nadaljnji razvoj naftno-plinskega polja v Petišovcih bi lahko ne le pripomogel k zagotavljanju
večje energetske neodvisnosti Slovenije z izkoriščanjem okolju najbolj prijaznega fosilnega
goriva, temveč bi lahko bistveno prispeval tudi k okrevanju regije, v kateri je energetika
nekoč predstavljala motor razvoja.
Geoenergo upa, da so jasni odgovori, da domnevnih okoljskih nepravilnosti ni, velik
pokazatelj za to, da postopki pridobivanja ogljikovodikov v severovzhodni Sloveniji potekajo
varno, okolju in zdravju ljudi prijazno ter v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.
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www.slovenski-plin.si
info@slovenski-plin.si

O Geoenergo d.o.o.
Je mešana družba v 50% lasti Petrol d.d., Ljubljana in 50% lasti Nafta Lendava d.o.o. Družba
Geoenergo je v skladu s podpisano koncesijsko pogodbo od leta 2002 do leta 2022 imetnik izključnih
pravic za izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnem prostoru v Murski depresiji.
Geoenergo je proizvajalec zemeljskega plina in nafte na pridobivalnem območju, kjer se že od leta
1943 nepretrgoma proizvajata plin in nafta iz obstoječih proizvodnih vrtin. Trenutno se proizvedeni
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plin prodaja gospodarskim subjektom na lokaciji, saj ne obstaja ustrezni povezovalni vod do
prenosnega omrežja. Z namenom nadaljnjega razvoja plinsko naftnega polja ima družba sklenjeno
pogodbo o skupnih operacijah (Joint Operations Agreement) z družbo Ascent Slovenia Limited, na
podlagi katere zagotavlja sredstva za potrebne aktivnosti.
Ugoden domači in zanesljiv vir energije predstavlja izjemno priložnost za razvoj konkurenčnega
gospodarskega okolja v Pomurju in celotni Sloveniji ter posledično odpiranje novih delovnih mest z
višjo dodano vrednostjo.
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