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SEZNANITEV S TRENUTNIMI AKTIVNOSTMI IN
NAČRTI ZA PRIHODNOST NA PETIŠOVSKEM POLJU

V začetku maja letos sta se stranska udeleženca ponovno pritožila zoper odločitve
Agencije RS za okolje (ARSO) za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za postavitev nove
CPP. S sprožitvijo upravnega spora stranska udeleženca vnovič pod vprašaj postavljata
preživetje projekta, ki predstavlja pomemben korak k zniževanju energetske odvisnosti
Slovenije ter ohranjanju obstoječih delovnih mest v Lendavi. Brez postavitve nove CPP
zemeljskega plina iz petišovskega polja namreč ne moremo vključiti v nacionalno plinsko
omrežje.
RAZMIŠLJANJA O NADALJNJEM RAZVOJU PETIŠOVSKEGA POLJA
Plinsko naftno polje v SV Sloveniji že od sredine prejšnjega stoletja nepretrgoma
oskrbuje lokalne industrijske odjemalce s surovim zemeljskim plinom, v prihodnje pa se
pričakuje tudi pričetek dobave surovega neočiščenega zemeljskega plina na Hrvaško.
Zadnje desetletje podjetje Geoenergo d.o.o (imetnik izključnih pravic za izkoriščanje
mineralnih surovin na pridobivalnem prostoru v Murski depresiji) in podjetje Ascent
Slovenia Limited, s katerim ima podjetje Geoenergo d.o.o. sklenjeno pogodbo o skupnih
operacijah (Joint Operations Agreement), vlagata velika investicijska sredstva v projekt
nadaljnjega razvoja naftno-plinskega polja v SV Sloveniji, pri čemer se soočata tako z
dolgimi administrativnimi postopki kot številnimi birokratskimi ovirami. Vnovična pritožba
stranskih udeležencev na Upravno sodišče RS postopek izdaje okoljevarstvenega
dovoljenja za postavitev nove CPP ponovno podaljšuje, čeprav so vse pristojne
inštitucije, torej ARSO in Ministrstvo za okolje in prostor, izdale in potrdile, da je
postavitev nove CPP v skladu z zakonodajo.
Projektna partnerja sta aprila letos v testno proizvodnjo uspešno vključila vrtino PG-10.
Dela na vrtini PG-11A še potekajo, a projektna partnerja načrtujeta, da se bodo zaključila
do konca meseca junija. Vrtini PG-10 in PG-A sta bili hidravlično stimulirani že leta 2011.
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Glede na dejstvo, da sta od njihove izgradnje vrtini mirovali šest let, obstaja verjetnost,
da bo v prihodnosti potrebna ponovna hidravlična stimulacija. Do tega zaključka v tem
trenutku še ne moremo priti, smo pa zaradi izkušenj z dolgimi postopki za pridobivanje
okoljevarstvenih dovoljenj, na ARSO že oddali Obrazec za začetek predhodnega
postopka. Poudarjamo, da odločitev o morebitni ponovni hidravlični stimulaciji še ni
sprejeta, saj bo potrebo po tem mogoče definirati šele po nekaj mesecih proizvodnje
vrtin na polni moči. O vseh aktivnosti bomo javnost redno obveščali.
Na območju SV Slovenije je bilo sicer do danes izvrtanih preko 160 vrtin, prva hidravlična
stimulacija (gre za enkraten, nekajdnevni postopek), pa je bila opravljena že leta 1956.
Od takrat je bila izvedena v približno petdesetih vrtinah, pri čemer nikoli niso bili zaznani
kakršnikoli negativni učinki na okolje, pitno vodo ali zdravje ljudi.
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