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Zavajanje javnosti glede pridobivanja ogljikovodikov v Murski
depresiji povzroča škodo gospodarstvu

Geoenergo je na včerajšnji skupni seji Odbora za okolje in prostor
ter Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem Občine Lendava
predstavil postopke pridobivanja ogljikovodikov v Murski depresiji
ter odgovoril na neutemeljene očitke nekaterih nasprotnikov
nadaljnjega pridobivanja ogljikovodikov v Murski depresiji, ki
predlagajo prenehanje vseh aktivnosti povezanih s proizvodnjo
ogljikovodikov na tem območju. Zaloge plina v Petišovcih so
izjemnega pomena za razvoj gospodarstva na lokalni in državni
ravni.
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Slovenije izredno škodljivo.
Miha Valentinčič, direktor družbe Geoenergo d.o.o., je na skupni seji
Odbora za okolje in prostor ter Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in
turizem Občine Lendava, ki je potekala v torek, 10. marca, poudaril, da
proizvodnja ogljikovodikov v regiji neprenehoma teče že od sredine
prejšnjega stoletja. Po upadu proizvodnje v zadnjih letih in posledičnem
skorajšnjem zamrtju nekdaj vodilne industrije v tej regiji, se sedaj ponuja
priložnost za oživitev energetske panoge. Vsak zamujen dan povzroča
gospodarsko in družbeno škodo ne le regiji in lokalnemu prebivalstvu,
temveč tudi gospodarstvu države.
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tehnološkega postopka pridobivanja ogljikovodikov v Petišovcih ne gre za
novo tehnologijo ali odkopno metodo, temveč za uveljavljen in varen del
postopka pridobivanja ogljikovodikov, ki ni sporen in se v Murski depresiji
izvaja že od leta 1956. Od takrat so bili postopki izvedeni že več
desetkrat, pri čemer nikoli niso bili zaznani njihovi negativni vplivi na
okolje. V Petišovcih se za pridobivanje ogljikovodikov uporablja postopek
hidravličnega lomljenja peščenjakov majhnega obsega, ki je ne gre enačiti
z v svetu spornim hidravličnim lomljenjem skrilavcev velikega obsega.
Med njima namreč obstajajo številne razlike, od količine uporabljene
tekočine za frakturiranje do števila frakturiranj na eno vrtino in števila
vrtin, ki v svojem bistvu izvirajo iz razlik v geološki sestavi tal.
Poudarjamo torej, da t.i. fracking (hidravlično lomljenje skrilavcev
velikega obsega) se v SV Sloveniji ni izvajal in tudi se ne bo,
zaradi tega je popolnoma neupravičeno ustrahovanje lokalnega
prebivalstva s tovrstnimi postopki.

Trditev, da država nima urejenih in sprejetih zakonskih ter podzakonskih
aktov na tem področju, ni resnična. Slovenija je namreč v skladu z
evropskimi smernicami za obsežno hidravlično lomljenje, ki jih je
Evropska komisija objavila januarja 2014, že uredila to področje, saj je
hidravlično lomljenje vključila v novo Uredbo o posegih v okolje, za katere
je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS št. 51/14), ki
eksplicitno ureja to področje.
Pri svojem delu se vsi partnetji v projektu držijo vseh zakonodajnih
okvirjev in se hkrati zavzemajo za transparentno delovanje. Javnost se
redno obvešča o vseh postopkih. V ta namen je v Lendavi vzpostavljena
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tudi Info točka, ki je v prostorih Petrol Geoterma odprta vsako sredo med
15:00 in 17:00 in kjer lahko občani dobijo vsa pojasnila in odgovore. Za
namen transparentnega delovanja je bila vzpostavljena tudi spletna stran
www.slovenski-plin.si, na kateri so javno dostopne vse informacije o
projektu. Javnosti je potrebno zagotoviti vse potrebne odgovore na
vprašanja ni pa korektno, da se v imenu nasprotovanja projektu javnost
zavaja

in

posledično

dela

škodo

razvoju

lokalnega

in

državnega

gospodarstva. Vsak izgubljen dan, ko dve novi vrtini nista še vključeni v
proizvodnjo, pomeni veliko gospodarsko škodo ter

neizkoriščen

potencial za razvoj regije.

Geoenergo d.o.o. je na vse pomisleke na včerajšnji diskusiji odgovoril z
obširno razlago, ki je priložena izjavi za javnost.
Več informacij:
www.slovenski-plin.si
info@slovenski-plin.si
Tel: (02) 577 22 40
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