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Odziv družbe Geoenergo na pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za novo
CPP, ki bo v upravljanju podjetja Petrol Geoterm

Pomemben korak za nadaljnji razvoj energetske industrije
v SV Sloveniji
Geoenergo pozdravlja pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za postavitev
naprave za čiščenje zemeljskega plina (nova CPP) v Petišovcih, ki ga je
bodočemu upravljavcu Petrol Geotermu izdala Agencija Republike Slovenije za
okolje. V podjetju ocenjujejo, da je dovoljenje, ki sicer še ni pravnomočno,
temeljni korak za nadaljnji razvoj energetske industrije v Pomurju, ki je
pomembna za gospodarsko-družbeni razvoj naše države.
Geoenergo, ki 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, je zadovoljen, da je okoljevarstveno dovoljenje za novo CPP v
Petišovcih, ki ga je prejel izvajalec rudarskih del Petrol Geoterm,izdano.
»Nova naprava bo posodobila postopek procesiranja plina, kar bo omogočilo doseganje
višje kvalitete plina in s tem njegovo dobavo ostalim odjemalcem, ki so priključeni na
državno prenosno omrežje. Vključitev zadnjih dveh vrtin Pg-10 in Pg-11A v proizvodnjo
bo pomenila veliko pridobitev za nadaljnji razvoj energetske dejavnosti in povečanje
zanesljivosti dobave okolju najprijaznejšega fosilnega goriva v regiji,« je izdano
okoljevarstveno dovoljenje, ki sicer še ni pravnomočno, pozdravilo poslovodstvo družbe
Geoenergo.
Povečana proizvodnja zemeljskega plina v SV Sloveniji bo po oceni Geoenerga
pripomogla ne le k razvoju lokalnega gospodarstva, temveč tudi k zagotavljanju večje
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energetska industrija, nekdaj gonilo gospodarsko-družbenega razvoja regije, dobila
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priložnost za ponovni zagon, kar bo pozitivno vplivalo na mnogo gospodarskih subjektov
v celotni regiji.
Ocenjuje se, da naj bi začetna proizvodnja plina iz vrtin Pg-10 in Pg-11A znašala med 50
in 80 milijoni m3 letno, s čimer bi lahko pokrili do 10 odstotkov potreb države po plinu.
To bo vsaj deloma pripomoglo k zmanjšanju odvisnosti slovenskih gospodinjstev in
gospodarstva od uvoza. Posledično pa se bo tudi, v luči trenutno še vedno zaostrenih
razmer na svetovnem naftnem trgu, znižala izpostavljenost Slovenije zunanjim vplivom,
kar bo imelo pozitivne posledice tako za gospodarsko rast kot tudi za energetsko
neodvisnost države.

Geonenergo, d.o.o.

Več informacij:
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 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.
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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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