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Podaljšana pogodba z Ino o prodaji neočiščenega plina

Geoenergo, Ascent Slovenia Limited in Ina so dosegli dogovor o podaljšanju
pogodbe o prodaji neočiščenega plina. Pogodba o prodaji plina, v okviru katere
se surovi neočiščeni zemeljski plin prodaja podjetju Ina na Hrvaškem, se je tako
podaljšala do 2. maja 2019.
Prodaja surovega neočiščenega zemeljskega plina iz novih vrtin je hrvaški Ini prvič stekla
1. novembra 2017. Proizvodnja od začetka poteka nemoteno. Cilj podjetij Geoenergo
d.o.o (imetnik izključnih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnem
prostoru v Murski depresiji) in Ascent Slovenia Limited, s katerim ima podjetje
Geoenergo d.o.o. sklenjeno pogodbo o skupnih operacijah (Joint Operations Agreement),
sicer

še

vedno

ostaja

pridobitev dovoljenja

za

postavitev naprave za

čiščenje

zemeljskega plina (CPP) v Petišovcih. Slednja je potrebna za vključitev in prodajo plina v
domače omrežje, kar bi omogočilo prodajo slovenskega plina slovenskim strankam in
tako koristilo slovenskemu gospodarstvu. Za to, da bi bilo moč plin očistiti doma si
prizadevajo že od leta 2014. Zaradi dolgih administrativnih postopkov in številnih
birokratskih ovir, vezanih na pridobitev dovoljenja za postavitev nove naprave za
čiščenje zemeljskega plina v Petišovcih, dovoljenja še niso pridobili. Razvoj in proizvodnja
plina na Petišovskem polju ostaja eden izmed ključnih gospodarskih projektov za razvoj
SV Slovenije, ki hkrati zagotavlja večjo energetsko neodvisnost Slovenije.
Vodstvo podjetja Geoenergo je ob podaljšanju pogodbe z Ino izrazilo zadovoljstvo tako s
proizvodnjo kot prodajo plina. Dobrega poslovnega sodelovanja z Ino se veselijo tudi v
prihodnje.
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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 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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