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Geoenergo se zavzema za transparentnost upravnih postopkov, ki
jih vodi Agencija RS za okolje

V luči zadnjih objav v medijih glede pridobivanja okoljskih odločb v povezavi z
izkoriščanjem zemeljskega plina želi Geoenergo javnosti sporočiti, da si že
vseskozi prizadeva za transparentnost in zakonitost vseh postopkov. Glede na
insinuacije v medijih o pritiskih, poudarjamo, da nobeden od partnerjev, ki
sodelujejo v projektu, ni nikoli izvajal nikakršnih pritiskov. Komunikacija na
družbenih omrežjih, ki je bila v medijih izpostavljena in kaže na frustracije
domnevnih delničarjev, je očitno posledica nerazumno dolgega postopka, ni
uradna komunikacija nobenega od partnerjev v projektu in takšno vrsto
komunikacije obsojamo in se od nje distanciramo. Družba Ascent Resources je
svoje delničarje tudi že večkrat pozvala, naj na tak način ne komunicirajo.
Postopek za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo za čiščenje zemeljskega plina,
ki se pridobiva na območju Murske depresije, se na ARSO vodi že od junija 2014, torej štiri
leta in pol (medtem ko Zakon o varstvu okolja za izdajo tovrstne odločbe predvideva šest
mesečni rok). Postavitev nove naprave za čiščenje zemeljskega plina je v strateškem
interesu Republike Slovenije, saj pomeni zmanjšanje odvisnosti od uvoza plina, hkrati pa
bo omenjena naprava izpolnjevala vse najvišje okoljske standarde. Omenjena naprava bo
omogočala oddajanje plina v javno omrežje, kar bo predstavljalo tudi pomemben korak k
zmanjšanju odvisnosti od uvoza plina.
Prav

tako

tudi

predhodni

postopek
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ponovnega

hidravličnega

lomljenja/stimulacije majhnega obsega na dveh vrtinah poteka že skoraj leto in pol
(medtem ko Zakon o varstvu okolja za izdajo tovrstne odločbe predvideva dvo-mesečni
rok).
Proizvodnja zemeljskega plina in nafte na območju Murske depresije neprestano poteka že
vse od leta 1943. V tem času je bilo izvrtanih preko 160 vrtin, prva hidravlična stimulacija
(kar nekateri mediji popolnoma napačno enačijo s »frackingom« v ZDA) pa je bila
opravljena že leta 1956. Od takrat je bila hidravlična stimulacija manjšega obsega v
Petišovcih izvedena že na več kot petdeset vrtinah, pri čemer nikoli niso bili zaznani
GEOENERGO,
Raziskovanje in proizvodnja nafte in
plina, d.o.o.
Mlinska ulica 5
SI-9220 Lendava

Št. reg. vložka:
1/02626/00
Matična št.:
1465830

Davčna št.:
SI28050657
Transakcijski račun:
02342-0092366110

Telefon:
+386 2 577 22 40

Telefaks:
+386 2 5772-388
E-mail:
geoenergo@petrol.si

kakršnikoli negativni učinki na okolje in zdravje ljudi. Torej ne gre za novo metodo, ampak
za ustaljen rudarski postopek, ki se redno izvaja tudi v ostalih državah EU.
Med »frackingom« v ZDA oz. hidravličnem lomljenjem velikega obsega in hidravlično
stimulacijo majhnega obsega, obstajajo številne pomembne razlike, kot na primer globina
nahajališč plina, geološka sestava rezervoarjev, količina porabljene vode za lomljenje in
število potrebnih stimulacij na posamezni vrtini.
Razvoj in proizvodnja plina na Petišovskem polju ostaja eden izmed ključnih gospodarskih
projektov za razvoj SV Slovenije, ki zagotavlja večjo energetsko neodvisnost Slovenije.
Zainteresirano javnost vabimo, da se oglasijo v naši informacijski pisarni, kjer bomo podali
vse podrobnosti o aktivnostih, ki se izvajajo in potekajo v zvezi s projekti. Informacijska
pisarna je odprta vsako sredo od 15:00 do 17:00 v poslovnih prostorih družbe Petrol Geo,
d.o.o (Mlinska ulica 5, 9220 Lendava).
Geonenergo, d.o.o.
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. Trenutno se proizvedeni surovi zemeljski plin
lahko prodaja le v neočiščeni obliki, saj v Republiki Sloveniji ne obstaja naprava za čiščenje
zemeljskega plina, ki bi omogočila navezavo na nacionalno prenosno omrežje. 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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