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Petrolov program za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih    

 
 

 Sredstva iz Petrolovega programa se podeljujejo v skladu s pravili 

za podeljevanje Državne pomoči (javni pozivi) v obliki nepovratnih 

sredstev za začetne investicije. 
 

 Nepovratna sredstva ni mogoče dodeliti za inv. v naslednje 

dejavnosti: primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov, predelava in trženje 

kmetijskih proizvodov, ribištvo in ribogojništvo, premogovništvo, jeklarstvo, promet, 

ladjedelništvo, industrija sintetičnih vlaken. 

 

 Upravičenci: industrija, komercialni sektor, javni sektor. 

 

 Pogodba o dodelitvi sredstev mora biti podpisana v l. 2012, 

investicija se pa lahko izvede tudi v 2013! 

 

 Predvidena nepovratna sredstva programa: 8.2 mio EUR 

 

Zakonski okvir 
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Subvencionirani ukrepi programa 
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Subvencionirani ukrepi programa 
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Subvencionirani ukrepi programa 
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Način prijave 
 

1.) Objavljen bo javni poziv v Ur.l.RS 

2.) Prijava, dodelitev nepovratnih sredstev, sklep, 

pogodba, izvedba, upravičeni stroški, izplačilo… 
 

PRIJAVI SE / DVA MODELA:                    

a.) Investitor – samostojna izvedba ukrepov 

  (Financiranje dela investicije nad nepovratnimi sredstvi zagotovi naročnik)  

b.) ESCO podjetje – celovita storitev  

 Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije in 

dobave toplote  

    (Petrol ali drugo podjetje lahko krije tudi preostanek potrebne investicije na podlagi 

sklenjene pogodbe) 
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Višina nepovratnih sredstev 

 

 veliko podjetje    do 30% 

 srednje podjetje   do 40% 

 malo podj in javni sektor do 50% 
 

Merilo: 

 

Podrobnejši pogoji bodo določeni v razpisni dokumentaciji. 
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VEČ INFORMACIJ in PRIJAVA 

 

Petrol d.d., Ljubljana 

Tomi Vargec 

T: 01 4714894 

M: 051 329418 

E: tomi.vargec@petrol.si 

 

Pogodba o dodelitvi sredstev mora biti 
podpisana v l.2012,  

investicija se pa lahko izvede tudi v 2013! 
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 sistemov daljinske energetike, 

 vodovodnih sistemov, 

 učinkovite razsvetljave  

 energetskega upravljanja objektov 

 investicij v izgradnjo in upravljanje sončnih elektrarn 

SKUPINA PETROL  

zagotavlja celovite rešitve na področjih: 

VKLJUČNO Z ZAGOTAVLJANJEM POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV 
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Pogodbena dobava energije in zagotavljanje prihrankov 

 

 SPTE Unior Zreče – Pogodba o učinkoviti rabi energije 

 Izvedba leta 2005 

 Nazivna moč motorja 783 kWth/500 kWel 

 Oskrba turističnega kompleksa Terme Zreče s toplotno energijo 

 

 SPTE Martex: - Pogodba o učinkoviti rabi energije 

 Izvedba 2005 

 Soinvestitorstvo z E3 d.o.o. 

 Nazivna moč motorja 1310 kWth/995 kWel 

 Vgradnja SPTE z namenom pokrivanja pasovne potrebe podjetja 

Martex d.o.o. po toplotni energiji 

 

 3GEN Tehnološki Park Ljubljana 

 Prvi projekt soproizvodnje toplote, elektrike in hladu (trigeneracija) 

 Izvedba 2007 

 Nazivna moč motorja 733 kWth/625 kWel 

 Moč kotlovnice 2,2 MW 

 Inštalirana hladilna moč 2,6 MWhl 

 Skupna ogrevalna površina 26.000 m2 

 Poslovne prostore Tehnološkega Parka Ljubljana se poleg toplotne 

energije v toplejših mesecih oskrbuje tudi z energijo hladu 

 

Referenčni projekti URE in OVE v Skupini Petrol  
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Referenčni projekti  
 

Pogodbeno zagotavljanje prihrankov 

Rekuperacija odpadne toplote v industriji – UNIOR 

 

 

 

 

 

 

 

Pogodbeno zagotavljanje prihrankov in dobave energije 

Projekti javno-zasebnega partnerstva 

 

 Osnovna šola Pod Goro, Slovenske Konjice 

 V izvedbi 

 Staro kotlovnico bo zamenjala nova z prehodom na okolju 

prijaznejši energent – zemeljski plin 

 Skupna inštalirana moč: 1MW 

 Ocena prihrankov pri porabi energije: 14% 
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Referenčni projekti  
 

Pogodbeno zagotavljanje prihrankov in 

dobave energije 

Projekti javno-zasebnega partnerstva 

 

 Splošna bolnišnica Brežice 

 Izvedba 2006 

 Prvi projekt na področju javno-zasebnega 

partnerstva in hkrati prvi projekt 

zagotavljanja prihrankov 

 Rekonstrukcija kotlovnice ter obnova 

kuhinjskih prostorov ter oskrba z 

energentom 

 Skupna inštalirana toplotna moč 2,5 MW 

 Garantirani prihranki energije v višini 25 % 

 

 Psihiatrična bolnišnica Begunje 

 Izvedba leta 2007 

 Staro kotlovnico je zamenjala nova s 

sodobno kotlovsko tehnologijo  

 Z rekonstrukcijo kotlovnice se je izvedla 

tudi zamenjava energenta ekstra lahkega 

kurilnega olja z zemeljskim plinom 

 Skupna inštalirana toplotna moč 2,3 MW 

 Doseganje prihrankov energije v prvi 

kurilni sezoni presega 28% 
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Referenčni projekti 
 

Pogodbena dobava in prihranki energije - obnove kotlovnic stanovanjskih objektov 

 

 Kotlovnica Skupnosti etažnih lastnikov Gradišče S.L. Maribor, Hutterjev blok 

 Izvedba 2005 

 Prvi projekt na področju oskrbe stanovanjskih objektov s toplotno energijo 

 Nazivna toplotna moč 1,8 MW 

 Skupna ogrevalna površina 15.500 m2 

 Doseženi prihranki v višini 20% na energentu 

 

 Kotlovnica Staneta Rozmana 12 Murska Sobota 

 Izvedba leta 2007 

 Staro kotlovnico je zamenjala nova s sodobno kotlovsko in regulacijsko tehnologijo 

 Nazivna toplotna moč 1,15 MW 

 Zagotavljanje ogrevanja stanovanjskih in poslovnih prostorov 

 Skupna ogrevalna površina 9.700 m2 

 Pogodbeno zagotovljeni prihranki energije v višini 15% 
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Referenčni projekti 
 

Pogodbe o zagotavljanju prihrankov v komunalni energetiki 

 

 Sistem daljinskega ogrevanja mesta Lucija - Ogrevanje Piran d.o.o. 

 V letu 2008 se je izvedla obnova treh kotlovnic podjetja Ogrevanje Piran in 55 toplotnih podpostaj v 

objektih 

 Skupna nova inštalirana kotlovska moč 3,64 MW 

 Pogodbeni prihranki goriva, električne energije in stroškov vzdrževanja v višini 15%  
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Referenčni projekti 
 

Fotovoltaika  

 

 

 



16 

Ljubljana, l. 2012  

Petrolov program za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih    

Referenčni projekti  
 

 ACRONI 

 
 Glavna storitev izvajalca: prenova razsvetljave in pogodbeno zagotavljanje prihrankov 

električne energije 

 

 

 

 Število objektov: 4 (PDP, JO, HV, VV) 

 Površina objektov: 120.000 m2 

 Referenčno obdobje: 2002 

 Izvajanje glavne storitve: 2004 - 2012 

 Investicija : 2.420.000 € 
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Referenčni projekti  
 

 MESTNA OBČINA KRANJ 

 
 Glavna storitev izvajalca: garantirano zagotavljanje prihrankov toplote in električne energije 

 

 

 

 

 

 Število objektov: 14 

 Površina objektov: 73.000 m2 

 Referenčno obdobje: 1999 

 Izvajanje glavne storitve: 1.9.2002 do 31.8.2017 

 Investicija: 1.200.000 € 
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Referenčni projekti  
 

 Bazen Kranj 

 
 Referenčno obdobje: 2004 

 Izvajanje glavne storitve: 1.10.2007 do 31.8.2017  

 Investicija : 780.000 € 
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Referenčni projekti  
 

 Bazen Kranj 

 
 Osnove stroškov energije   Zagotovljeni prihranki 

 

 Kurilno olje  176.500 EUR               99.890 EUR 

 Električna energija   58.600 EUR              -18.670 EUR 

 Voda za pranje filtrov   25.600 EUR               21.750 EUR 

 

Skupaj                 260.700 EUR         102.970 EUR 
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Referenčni projekti  
 

 ZPO Celje 

 
 Glavna storitev izvajalca: ukrepi za doseganje prihrankov energije, energetsko upravljanje 

 

 

 Število objektov: 2 

 Izvajanje glavne storitve: 2010-2025 

 Investicija: 3.800.000 € 

 Sanacija ovoja in klimatske naprave pokritega bazena 
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Referenčni projekti  
 

 UNIVERZA V MARIBORU 

 
 Glavna storitev izvajalca: ukrepi za doseganje prihrankov, dobava energije, energetsko 

upravljanje 

 

 

 Število objektov: 28 

 Površina objektov: 137.905m2 

 Referenčno obdobje: 2008 

 Izvajanje glavne storitve: 2010-2025 

 Investicija v 2010-2011: 3.800.000 € 
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Referenčni projekti  
 

 UNIVERZA V MARIBORU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Priključitev objektov študentskih domov na sistem daljinskega ogrevanja – zamenjava 

energenta (nižji stroški) 

 Ukrepi za znižanje rabe energije (zamenjava toplotnih postaj, zamenjava razsvetljave, 

obnova klimatov) 

 Izgradnja fotovoltaičnih elektrarn 

 Prenova kotlovnic na zemeljski plin 
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Referenčni projekti  
 

 Sistem daljinskega ogrevanja Planina 

 
 Glavna storitev izvajalca: 

 Znižanje temperature vode v dovodu in povratku sistema daljinskega ogrevanja 

 Znižanje toplotnih izgub 

 Znižanje obratovalnih stroškov 

 

 

 Obnova toplotnih postaj 

 Uvedba DNU 

 

 Implementacija programskih orodij  

za ekonomično vodenje sistema DO 

 

 
 

 



24 

Ljubljana, l. 2012  

Petrolov program za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih    

VEČ INFORMACIJ 

 

Petrol d.d., Ljubljana  

in  

Eltec Petrol d.o.o. 

 

 

Tomi Vargec 

T: 01 4714894 

M: 051 329418 

E: tomi.vargec@petrol.si 

 


