
Veliki poslovni odjemalci    

Naša ponudba temelji na razumevanju vaših potreb, 
nadgradimo pa jo še z analizami trga energentov, svetovanjem 
in z upravljanjem cenovnega tveganja. Pomagamo vam 
obvladovati stroške nakupa energije, odločitev za izbiro 
najustreznejšega pa je odvisna od tipa porabe ter izbrane 
stopnje tržnih tveganj. Za vas bomo pripravili najboljšo 
strategijo nakupa energije in vam pomagali do produkta, ki se 
popolnoma prilagaja vašim potrebam in specifikam.

Velikim poslovnim odjemalcem in manjšim proizvajalcem 
omogočamo vključevanje na trg sistemskih storitev za 
zagotavljanje rezervne moči, potrebne za izvajanje terciarne 
regulacije.

Mali poslovni odjemalci  

Malim poslovnim odjemalcem s priključno močjo do 41 kW 
zagotavljamo konkurenčno ceno elektrike, s katero lahko 
znižate stroške poslovanja in s tem povečate konkurenčnost 
vaše dejavnosti. 

Preverite 
našo 
aktualno 
ponudbo: 

Samooskrba z elektriko 

Do energetske samooskrbe z uporabo obnovljivih virov 
energije pomagamo industriji, malim in velikim podjetjem, 
javnemu sektorju pa tudi lokalnim skupnostim in 
gospodarskim območjem.

S Petrolovo sončno elektrarno pridobite lasten vir energije 
za ogrevanje in hlajenje, proizvodne in druge električne 
naprave, razsvetljavo in celo polnilnice za električna vozila. 

Električna energija 
Ugodno in zanesljivo oskrbo z električno 
energijo zagotavljamo vsem poslovnim 
odjemalcem. Dodana vrednost v naši 
celoviti ponudbi so tehnične rešitve 
solarnih sistemov in hranilnikov energije.

Celovita ponudba energentov 
za poslovne uporabnike

Različni cenovni produkti s fiksno ceno in strukturiranimi 
produkti portfeljskega upravljanja

Manjša izpostavljenost cenovnim nihanjem in upravljanje s 
stroški nakupa električne energije

Portfelj malih in velikih odjemalcev, ki se zaradi 
zanesljivosti in konkurenčnih pogojev vztrajno povečuje



Kurilno olje

Zaupa nam preko 60.000 kupcev

Do 25.000 ton kurilnega olja dostavljenih na mesec 

Strokovna pomoč pri izboru kurilnega olja za vaše 
potrebe

Aditiv KOEL Plus za do 10 % prihranek goriva

Strokovno znanje in najzanesljivejša logistika 

Petrol je z več kot 70-letno zgodovino in močno regijsko 
prisotnostjo prava izbira pri nakupu kurilnega olja. Ponašamo 
se z velikim strokovnim znanjem in močno povezanostjo s 
svojimi strankami.

Z najzanesljivejšo logistiko in največjo mrežo distribucije v 
državi, ki obsega 50 cistern za razvoz, 20 razvoznih mest in 
skladišča po celi Sloveniji, poskrbimo za najkrajši možen čas 
dostave naročenega kurilnega olja.  

Ekstra lahko kurilno olje  
Zagotavljamo vam najzanesljivejšo dobavo 
kurilnega olja ter najugodnejše razmerje med 
kakovostjo in ceno. Za optimalno porabo ter 
večji izkoristek vašega grelnega sistema.

Prima kurilno olje za boljšo ekonomiko 
obratovanja

Prima kurilno olje izpolnjuje vse zahteve, ki veljajo za ekstra 
lahko kurilno olje v Sloveniji in so določene s standardom 
SIST 1011, hkrati pa zagotavlja še vrsto izboljšav, tako višjo 
zanesljivost delovanja grelnega sistema, kot tudi izboljšanje 
ekonomike obratovanja. 

Prima kurilno olje pripomore k:

 - Povečani zaščiti in zanesljivosti delovanja grelnega sistema 
 - Optimalnejši porabi in večjemu izkoristku 
 - Nižjim stroškom vzdrževanja in daljši življenjski dobi naprav
 - Nižjim emisijam kot posledica zgorevanja goriva.

Vrhunska kakovost, potrjena z analizami

Kakovostne analize v laboratorijih nam omogočajo, da 
poskrbimo za najbolj kakovostno kurilno olje na slovenskem 
tržišču.

Strokovnost ter zanesljivost sta odliki zaradi katerih 
Laboratoriju Petrol, osrednjemu slovenskemu naftnemu 
laboratoriju, zaupajo tako slovenski kot tuji naročniki. Storitve 
laboratorija so v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/
IEC 17025 in zahtevami naročnikov. 



Za male in velike poslovne odjemalce 

Malim poslovnim odjemalcem z letno porabo do 10.000 Sm3 
zagotavljamo dobavo zemeljskega plina po ceniku.

Velikim poslovnim odjemalcem nudimo individualno 
prilagojeno ponudbo za cenovno ugodno in zanesljivo 
oskrbo z zemeljskim plinom.  

Najčistejše fosilno gorivo 

Za industrijo in druge velike porabnike je zemeljski plin kot 
najčistejše fosilno gorivo eden ključnih energentov na poti v 
nizkoogljično družbo. Zmanjšajte izpostavljenost cenovnim 
nihanjem in upravljajte s stroški zemeljskega plina.

Plinasta goriva

Različni cenovni produkti s fiksno ceno in strukturiranimi 
produkti portfeljskega upravljanja

Portfelj malih in velikih odjemalcev, ki se zaradi 
zanesljivosti in konkurenčnih pogojev vztrajno povečuje

Zemeljski plin  
Zemeljski plin je dober nadomestek za 
obdobje, ko obnovljivi viri energije še ne 
morejo zagotoviti celotnih potreb po energiji. 

Preverite aktualno ponudbo: 

Prehod na ekonomsko in okoljsko učinkovit 
energent

V 20 letih smo prehod na UNP omogočili številnim 
strankam. Naše stranke so Mlekarna Planika, JUB, Pivka 
Perutninarstvo, Kras, Beti, CPK, Kolektor CPG, Komunala 
Slovenske Gorice in drugi. 

Utekočinjen naftni plin 
(UNP)  
Kjer še ni omrežja zemeljskega plina, lahko 
postavimo plinske postaje z utekočinjenim 
naftnim plinom, okoljsko in finančno odlično 
alternativo kurilnemu olju.

Zgodba o uspehu: Mlekarna Planika

S prehodom na UNP so v Mlekarni Planika znižali stroške 
ogrevanja za 8,2 %, skupni stroškovni prihranek pa znaša 
15 %. Ob tem so zmanjšali izpuste toplogrednih plinov za 
tretjino in praktično izničili izpuste žveplovih spojin.

»Vizija Mlekarne Planika je, da ohranimo okolje, hkrati pa 
moramo skrbeti tudi za ekonomsko učinkovitost,« je ob tem 
izpostavila direktorica Mlekarne Planika, ga. Anka Lipušček.

20 let izkušenj projektov prehoda na UNP

10-15 velikih dobav dnevno

Daljinski nadzor zaloge plina za nemoteno oskrbo



Proizvodi Petrol Forest so okolju prijazna 
biomasna goriva, proizvedena v harmoniji z 
naravo. Spodbujamo lokalno pridobivanje in 
predelavo lesne biomase.

Biomasa

Kontaktirajte nas
T: 01 586 35 35 
E: poslovne.resitve@petrol.si

Z nami lahko poslujete tudi prek spleta, v portalu ePoslovanje za podjetja, 
kjer lahko preverjate vse relevantne podatke vezane na vaše transakcije s 
poslovnimi karticami ter si zagotovite vse tehnične in varnostne liste.

Z največjo mrežo distribucije v državi in z najzanesljivejšo logistiko 
poskrbimo za najkrajši možen čas dostave. Za brezhibno storitev in 
strokovno pomoč poskrbi lokalni skrbnik. 

Blagovna znamka Forest obstaja od leta 2004 in je 
sinonim za preverjeno kakovost

Veliko število skladiščnih prostorov za vedno zanesljivo 
dobavo

Kot certificiran prodajalec vam nudimo samo najboljše 
pelete

Briketi – les listavcev brez dodanih primesi,   
vrednost pepela ≤ 0,7 %

 - Briketi v škatli Forest, 10 kg
 - Briketi PVC Forest, 10 kg
 - Briketi PVC RUF Forest, 10 kg

Peleti

 - Peleti Forest Premium, 15 kg vrečke (ENplus A1 
certifikat): 100 % les iglavcev, vsebnost pepela: ≤ 0,7 %  
(pri 550 °C)

 - Peleti Forest, 15 kg vrečke (ENplus A2 certifikat): 20 % 
les iglavcev 80 % les listavcev, vsebnost pepela: ≤ 1,2 %  
(pri 550 °C)

 - Peleti Petroleti, 15 kg vrečke (S4Q certifikat, kakovostni 
razred 1): 100 % les iglavcev, vsebnost pepela: ≤ 0,7 %  
(pri 550 °C)

Oglje - dolgo gorenje, optimalna razporeditev toplote, 
minimalen ostanek pepela 

 - Oglje Forest, 3 kg
 - Oglje Forest, 10 kg
 - Oglje Forest Premium, 3 kg (Standard FSC 100%, 
skladno z uredbo Reach, presega vrednost po standardu 
DIN EN 1860-2)

 - Briketi lesnega oglja Forest Premium, 3 kg (Standard 
FSC 100%, skladno z uredbo Reach, presega vrednost po 
standardu DIN EN 1860-2)

 - Briketi lesnega oglja Forest, 3 kg

Kerozinske in vžigalne kocke - hiter vžig in dolgotrajno 
gorenje

 - Kerozinske kocke Forest, 48 kock
 - Vžigalne kocke Forest brez vonja, 48 kock
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