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Zadeva: Nagrajevanje zaposlenih in študentov v Skupini  Pet rol Slovenija za nove 

realizirane pogodbe o dobavi elektri čne energije, zemeljskega plina in Petrol klub 

plačilne kartice zvestobe 

 

Naše podjetje si je v svoji strategiji do leta 2020 zastavilo cilj občutnega povečanja števila 

odjemalcev elektri čne energije in zemeljskega plina . Da bomo ta cilj dosegli, je potrebna 

angažiranost vseh prodajnih kanalov in ostalih zaposlenih v Skupini Petrol. Tudi vaša pomoč 

pri pridobivanju novih odjemalcev je za Petrol bistvenega pomena. Seveda pa boste za svojo 

angažiranost tudi nagrajeni, zato vas z veseljem obveščamo, da smo ponovno pripravili 

nagrajevalno lestvico  zaposlenih in študentov za pridobivanje novih odjemalcev  električne 

energije in zemeljskega plina. Za zaposlene na prodajnih mestih pa smo dodali tudi 

nagrajevalno lestvico za nove imetnike Petrol klub pla čilne kartice .  

 

Nagrajevalna lestvica se razlikuje glede na to, kje posamezen zaposleni ali študent opravlja 

svoje osnovne naloge in zadolžitve, in glede na vrsto pogodbe za energenta: 

 

PRODAJNI PREDSTAVNIKI 

MPO EE in ZP nagrajevalna lestvica, ki se spreminja glede na razmere na 

trgu (s komentarjem) in jo prejmejo z okrožnico 

GO EE in ZP 10 €/pogodbo 

 

 

KLICNI CENTER Zalog in KLICNI CENTER Poslovna stavb a Petrol d.d., Ljubljana 

 

Zaposleni, ki z dohodnim  klicem pridobijo novega kupca: 

MPO EE in ZP 5 €/pogodbo 

GO EE in ZP 5 €/pogodbo 

 

 

OKROŽNICA 14/E 



KLICNI CENTER Poslovna stavba Petrol d.d., Ljubljan a 

   

Novo zaposleni, ki z izhodnimi  klici tržijo za gospodinjstva EE in ZP.  Do 60 pogodb na mesec 

ne dobijo nagrade, za vsako naslednjo pa prejmejo: 

GO EE in ZP 10 €/pogodbo 

 

 

 

 

 

KLICNI CENTER Zalog 

 

Ko bomo zaposlili nove delavce, bodo z izhodnimi  klici tržili pri MPO EE in ZP.  Do 40 pogodb 

na mesec ne bodo dobili nagrade, za vsako naslednjo pa prejmejo: 

MPO EE in ZP 10 €/pogodbo 

 

 

ZAPOSLENI NA PRODAJNIH MESTIH  

(v upravljanju Petrola d.d., Ljubljana in pri najem nikih) 

MPO EE in ZP nagrajevalna lestvica, ki se spreminja glede na 

razmere na trgu (s komentarjem) in jo prejmejo z 

okrožnico 

GO EE in ZP -  

ponudba D2D (7 % popust) 

20 €/pogodbo EE in ZP 

GO EE in ZP -  

aktualne akcijske ponudbe 

10 €/pogodbo EE in ZP 

Petrol klub plačilna kartica 10 €/kartico 

 

 

Zaposleni v Poslovni stavbi Petrol d.d., Ljubljana:  

• zaposleni v OE Trgovanje in nabava energentov, 
• OE Podpora kupcem in prodajnim kanalom (fizi čnim in pravnim osebam – razen 

za zaposlene v Klicnem centru na lokacijah Zalog in  Poslovne stavbe ter  
• Energetske rešitve za dom in MPO. 

MPO 5 €/pogodbo 

GO  5 €/pogodbo 

 

 

Vsi ostali zaposleni v Skupini Petrol Slovenija 

GO  10 €/pogodbo 



Za vsako  realizirano pogodbo  o dobavi električne energije in/ali zemeljskega plina oziroma 

Petrol klub plačilne kartice pridobi zaposleni v Petrol d.d., Ljubljana ustrezno nagrado , 

zapisano zgoraj, pri rednem mese čnem izpla čilu osebnega dohodka na teko či račun . 

Ostalim zaposlenim pa se obračuna ustrezna dohodnina v skladu z zakonom in prav tako 

izplača tekoči račun. Izplačilo se izvrši, ko je pogodba dejansko realizirana, in sicer ko pristojni 

pogodbeni izvajalec nalog distribucijskega operaterja (Elektro) pridobi stanje števca ob 

menjavi dobavitelja.  

 

1. Pogodba o dobavi in pripadajoči aneks za koriščenje akcijske ponudbe morata biti pravilno 

in v celoti izpolnjena (vsi obvezni podatki na pogodbi ter priložena kopija celotnega računa 

trenutnega dobavitelja). 

 

2. V desni zgornji kot podpisane pogodbe zaposleni napiše svoje ime in priimek ter osebno  

številko in pošlje pogodbo na e-naslov elektrika@petrol.si  ali po pošti na Petrol d.d., 

Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana. Izpolnjene pogodbe pošljite najmanj enkrat 

tedensko. 

 

POSTOPEK MENJAVE 

Ko podpisana pogodba prispe v OE Podpora kupcem in prodajnim kanalom, pogledamo, če 

so pravilno izpolnjeni vsi podatki in pričnemo s postopkom menjave dobavitelja. Do 10. dne v 

mesecu oddajamo dobavitelji pravilno izpolnjene pogodbe (zahteve za zamenjavo dobavitelja) 

na SODO (Sistemski operater distribucijskega omrežja) v redno menjavo dobavitelja s 1. v 

naslednjem mesecu. (npr. pogodbe, ki so posredovane na SODO do vključno 10. 4. 2018, 

bodo odobrene/zavrnjene s 1. 5. 2018). Za zamenjavo dobavitelja je obvezen popis stanja 

števca, ki ga izvaja pristojni pogodbeni izvajalec nalog distribucijskega operaterja (Elektro). 

Popise izvajajo od približno 5 dni pred datumom zamenjave dobavitelja do približno 5 dni po 

datumu zamenjave dobavitelja (npr. zamenjava dobavitelja s 1. 5. 2018 – popis stanja števca 

od 25. 4. do 5. 5. 2018). Kar pomeni, da je šele po tem datumu znano, kdo od zaposlenih je 

upravičen do izplačila.  

 

Nagrajevanje zaposlenih po zgoraj podani lestvici v elja od 20. 3. 2018 do preklica. 

 

 

AKTUALNE AKCIJE: 

Vse aktualne akcije elektri čne energije in zemeljskega plina so objavljene na 

www.petrol.si/povej-kupcu , kjer so vam na voljo tudi vsi aktualni obrazci (pogodbe in aneksi), 

zato prosimo, da uporabljate le te, vse stare pa zavržete, saj jih ne moremo upoštevati.  



 

PREDNOSTI PETROLA, ki jih lahko komunicirate strank am: 

• celovita ponudba  vseh energentov za dom pri istem ponudniku, 

• vedno konkuren čna cena – posebej poudarite, da skrbimo tudi za obstoječe 

odjemalce in da jim bomo tudi v prihodnje (po preklopu) zagotavljali zanimivo ponudbo 

in možnost pridobivanja ugodnosti, 

• možnost prejemanja ene položnice  za vse Petrolove storitve in izdelke, 

• možnost e-računa,  

• možnost plačevanja računov preko mBills  

• preprost pregled porabe , računov, možnost sporočanja stanja števca preko spletnega 

portala Moj Petrol ali mobilne aplikacije Moj Petrol in tudi sporočanje stanja preko SMS 

sporočila, 

• zbiranje Zlatih to čk tudi z nakupi energentov, 

• koriščenje dodatnih ugodnosti Petrol kluba,  

• svetovanje in pomoč odjemalcem na brezpla čni telefonski številki 080 22 66 

vse dni v letu.  

 

 

Za več informacij ali pomoč se obrnita na:  

KONTAKTNI PODATKI: 080 22 66 

ELEKTRIKA: 01/4714-299  

PLIN: 01/4714-328  

 

 

 

 

 

Pripravila: Teja Hafner  

Odobril: Jože Gostiša 


