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Recertificiran pridobivalni plinovod
Družbi Geoenergo, d.o.o. in Ascent Slovenia Limited sporočata, da je bil pridobivalni
plinovod, ki povezuje plinsko polje v Petišovcih in mejo med Slovenijo in Hrvaško,
uspešno recertificiran. Recertifikacija plinovoda je potekala v sklopu del potrebnih za
pričetek proizvodnje plina iz vrtin Pg-10 in Pg-11A, ter prodajo surovega plina hrvaški
INI. Preko plinovoda, ki bo z vrtinama Pg-10 in Pg-11A povezan preko obstoječe CPP, se
bo plin dobavil do Hrvaške meje.
Dodatne

informacije

o

razvoju

plinskega

polja

so

dosegljive

na

spletni

strani

www.slovenski-plin.si, vsako sredo od 15:00 do 17:00 pa je v poslovnih prostorih družbe
Petrol Geoterm d.o.o., Mlinska ulica 5, 9220 Lendava, odprta tudi Informacijska pisarna.

Geonenergo, d.o.o.
Ascent Slovenia Limited
Več informacij:
www.slovenski-plin.si
info@slovenski-plin.si

O Geoenergo d.o.o.
Je mešana družba v 50-odstotni lasti Petrol, d.d., Ljubljana in 50-odstotni lasti Nafta Lendava,
d.o.o. Družba Geoenergo je v skladu s podpisano koncesijsko pogodbo imetnik izključnih pravic za
izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnem prostoru v Murski depresiji za obdobje med 2002
in 2022.
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
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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.
O Ascent Resources plc (“Ascent”)
Je družba s sedežem v Londonu, katere dejavnost je raziskovanje in pridobivanje nafte ter
zemeljskega plina. Družba kotira na Londonski borzi AIM (LSE:AST). Od ustanovitve dalje so večji
del Ascentovega portfelja predstavljali evropski kopenski projekti, danes pa se družba osredotoča
na razvoj obetavnega projekta v SV Sloveniji.
Ascent upravlja skupne operacije projekta v SV Sloveniji preko svojih hčerinskih podjetij, Ascent
Slovenia Limited in Ascent Resources, d.o.o., ki sta v njegovi 100-odstotni lasti. Ascent Slovenia
Limited je partner družbe v skupnem vlaganju s podjetjem Geoenergo, d.o.o., ki je imetnik
izključnih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnem prostoru iz koncesijske
pogodbe v Murski depresiji.
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