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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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PZPEKO 2012 

 

 Št. vseh vlog: 624 

 Št.  zavrnjenih/zavrženih vlog: 317 

 Št.  odobrenih vlog: 307 

 Št. prejetih dopolnitev vlog: 260 

 Št.  napačno označenih dokumentov: 20 

 Skupaj vseh označenih dokumentov: 904 

 

 Višina dodeljenih nepovratnih sredstev s sklepom 8.177.912,42 € 

 Realizirani energijski prihranki 210.091,4 MWh/leto (s sklepi). 

 Realizirani emisijski prihranki 92.004,6 tonCO2/leto (s sklepi). 



PROGRAM 2013 

 Višina nepovratnih sredstev Petrol: 

200.000 € 

 Višina nepovratnih sredstev Petrol 

Energetika d.o.o.: 350.000 € 

 Objavljeni prvi razpis 

 Ostali do septembra – enaki ukrepi 

kot lani, manjše spodbude 
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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 


