
Celovite energetske 
rešitve



Več o 
poslovnih 

modelih

Področja, kjer pomagamo s svojimi rešitvami

Z našimi rešitvami do uspeha pomagamo tako javnemu 
kot zasebnemu sektorju, ter mestom in lokalnim 
skupnostim kot celoti, pri tem pa imamo pred očmi 
predvsem posameznika.

Skupina Petrol je največja slovenska energetska 
družba in ena največjih slovenskih trgovskih družb s 
pomembno vlogo v širši regiji. V Petrolu na enem mestu 
soustvarjamo razvoj mest in lokalnih skupnosti, javnega 
sektorja, industrije ter malih in velikih podjetij. V središče 
pozornosti postavljamo partnerja, ki mu nudimo 
celovito in njegovim potrebam prilagojeno individualno 
energetsko rešitev. 

Naša celovita energetska rešitev obsega vse 
od proizvodnje, distribucije in dobave energije, do 
uvajanja ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti 
z manjšo rabo virov ter prehoda na nizkoogljično 
mobilnost.

Trajnostni krog je sklenjen s ponovnim koriščenjem 
odpadnih snovi kot virov nove energije ter podpisan s 
prepričljivimi rezultati do sedaj izvedenih projektov.

Preverjena in 
zanesljiva partnerska 
mreža
Izzive, ki nas čakajo v prihodnje in s katerimi se 
soočamo že danes, lahko kakovostno rešujemo 
le s strokovnimi znanji in inovativnimi poslovnimi 
pristopi. V Petrolu se tega zavedamo, zato vlagamo v 
partnerstva doma in v regiji, v razvoj pilotnih projektov 
in v sodelovanje med različnimi sektorji ter znanstveno 
sfero, s poudarkom na multidisciplinarnosti rešitev. 

Sodelujemo le z uveljavljenimi proizvajalci opreme. 
Naša partnerska mreža dobaviteljev je preverjena 
in zanesljiva ter skrbno izbrana za visoko kvaliteto 
posameznih produktov in trajnostno poslovno politiko.
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Poiščemo in zagotovimo optimalni poslovni model po 
vaši meri, ki vam zagotavlja konkurenčno prednost 
in dodano vrednost. Med najpogostejšimi so javno-
zasebno partnerstvo, kot na primer energetsko 
pogodbeništvo, model na ključ in investicija pri stranki. 

 — Energetsko pogodbeništvo je partnerstvo med 
lastnikom infrastrukture in zasebnim partnerjem, ki 
investira v prenovo in izvaja ukrepe za izboljšanje 
energetske učinkovitosti. Poplača se iz doseženih 
prihrankov. 

 — Model na ključ je celovita energetska rešitev, ki 
je pripravljena “za uporabo” in ob kateri nudimo 
možnost obročnega odplačevanja investicije. 
Zagotavljamo tudi pomoč pri pridobivanju finančnih 
spodbud in nepovratnih sredstev.

 — Investicija pri stranki ('Third Party Financing') 
je naša investicija pri kupcu, ki jo kupec odplačuje 
le z nakupom novega energenta pri nas. Ta je 
okolju bolj prijazen, kot tudi cenovno ugodnejši za 
uporabnika.

 — Drugi modeli po meri partnerja, ki so prilagojeni 
glede na vsebino sodelovanja.

Skupaj ustvarjamo 
nizkoogljično prihodnost

Poslovni modeli po 
meri uporabnika



V Petrolu smo odgovorno ravnanje z viri prepoznali kot 
del naše strategije. Ker želimo prispevati svoj delež pri 
doseganju zavezujočih evropskih ciljev na področju 
uvajanja obnovljivih virov, intenzivno vlagamo v 
proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije 
in z njihovim upravljanjem v celotni regiji. 

Partnerjem pomagamo pri stabilni oskrbi z električno 
energijo iz energije sonca, z namestitvijo malih 
sončnih elektrarn ali solarnih panelov, ki se lahko 
povezujejo v manjša omrežja (t.i. 'mini-grids'), ali 
izgradnjo velikih sončnih elektrarn. S Petrolovo 
sončno elektrarno pridobite lasten vir energije za 
ogrevanje in hlajenje, proizvodne in druge električne 
naprave, razsvetljavo in celo polnilnice za električna 
vozila.

Načrtujemo, gradimo in upravljamo vetrne parke. Na 
lokacijah, kjer je možno ekonomsko učinkovito in okolju 
neškodljivo izkoristiti potencial vode, vam v Petrolu 
pomagamo do energetske neodvisnosti z gradnjo in 
upravljanjem malih hidroelektrarn. 

Vse okoli nas je energija Oskrba z energijo

Petrol je zanesljiv dobavitelj širokega portfelja 
energentov, s katerimi zagotavljamo odlično energijo 
doma, na poti in pri poslovanju.

Električna energija in zemeljski plin sta ključna 
energenta na poti v nizkoogljično družbo. Zaradi 
zanesljivosti in konkurenčnih pogojev se naš portfelj 
malih in velikih odjemalcev električne energije in 
zemeljskega plina vztrajno povečuje. Velikim poslovnim 
odjemalcem nudimo njihovim potrebam prilagojeno 
ponudbo za cenovno ugodno in zanesljivo oskrbo z 
električno energijo in zemeljskim plinom. 

Naši odjemalci električne energije in zemeljskega 
plina lahko izbirajo med različnimi cenovnimi 
produkti s fiksno ceno in strukturiranimi produkti 
portfeljskega upravljanja, ki omogočajo zmanjševanje 
izpostavljenosti cenovnim nihanjem in upravljanje 
stroškov nakupa električne energije in zemeljskega 
plina.

Dodana vrednost v naši celoviti ponudbi so tehnične 
rešitve solarnih sistemov in hranilnikov 
energije. Velikim poslovnim odjemalcem in manjšim 
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V okviru Energetske skupnosti Luče smo namestili 
9 sončnih elektrarn, ki bodo letno proizvedle 106 
MWh čiste energije. Namestili smo sistemsko 
baterijo in pet hišnih baterij, ki omogočajo otočno 
delovanje skupnosti in izboljšajo napetostne 
razmere pri objektih. 

Vetrni elektrarni Glunča in Ljubač na Hrvaškem 
imata skupaj 18 vetrnih turbin, skupna nazivna 
moč je 50,7 MW, pričakovana letna proizvodnja 
pa 150 GWh, kar zadostuje za 35.000 povprečnih 
gospodinjstev.

proizvajalcem omogočamo vključevanje na trg 
sistemskih storitev za zagotavljanje rezervne moči, 
potrebne za izvajanje terciarne regulacije.

Za industrijo in druge velike porabnike je zemeljski 
plin, kot najčistejše fosilno gorivo, dober 
nadomestek za obdobje, ko obnovljivi viri energije še 
ne morejo zagotoviti celotnih potreb po energiji. Kjer 
še ni omrežja zemeljskega plina, lahko postavimo 
plinske postaje z utekočinjenim naftnim plinom, ki je 
okoljsko in finančno odlična alternativa kurilnemu olju.

V Petrolu spremljamo tudi razvoj vodika in 
sintetičnega plina ter preučujemo različne možnosti 
integracije in uporabe. Pri tem je ključno razmišljati, da 
mora biti veriga povezana, od proizvodnje do porabe, 
kjer bodo pomembno vlogo igrali tudi naši distribucijski 
sistemi. 

Petrol je zanesljiv in konkurenčen dobavitelj tudi 
ostalih energentov.



Plinski kondenzacijski kotel

Toplotna črpalka

Ogrevanje in hlajenje porabita kar polovico energije 
proizvedene v Evropski uniji, velik del te energije pa je 
izgubljen. V Petrolu zato razvijamo rešitve ogrevanja 
in hlajenja, s katerimi nižamo stroške oskrbe z 
energijo in okoljske obremenitve. 

Oskrbo s toploto in hladom zagotavljamo 
preko centraliziranega sistema (distribucija, 
daljinsko ogrevanje, model koncesije), ali preko 
decentraliziranega sistema. 

Projekti prehoda iz težkih fosilnih goriv na 
alternativne energente

Smo največji dobavitelj kurilnega olja v Sloveniji, a hkrati 
zremo v prihodnost in že danes nudimo možnost 
menjave energenta, ki vam prinaša tako okoljske 
kot finančne prihranke. V zadnjih letih smo v Petrolu 
izvedli številne prenove kotlovnic za prehod na druge 
energente. Pri teh projektih poskrbimo za postavitev 
ustrezne infrastrukture, za zamenjavo gorilnika ali peči 
ter, skladno s potrebami stranke, tudi za rekonstrukcijo 
kotlovnic. 

Pri izbiri rešitev za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje 
se največ partnerjev odloča za plinske kondenzacijske 
kotle in toplotne črpalke.

Z razvojem novih tehnologij, vse večjim številom 
povezanih naprav ter potrebami prebivalcev v urbanih 
središčih po dostopnem in čistem ogrevanju se trend 
razvoja digitalnih in pametnih omrežij daljinskega 
ogrevanja izrazito povečuje. Podoben trend digitalizacije 
velja za upravljanje s sistemi oskrbe s pitno vodo. Zato 
smo v Petrolu zavezani k učinkovitemu upravljanju 
z energijo. 

Na področju daljinskega ogrevanja in hlajenja vam 
nudimo celovito rešitev optimizacije sistemov 
daljinske energetike DISSy ('Digital Intelligent 
Smart Systems'), ki omogoča doseganje bistvenih 
prihrankov ter razvoj sistema daljinskega ogrevanja 
kot dela pametne mestne infrastrukture. 

Z optimalnimi rešitvami urejamo celovit proces 
sistema daljinskega ogrevanja: proizvodnjo, distribucijo 
in odjem toplote ter zagotavljamo učinkovitejšo storitev. 
Namesto vas optimiziramo merljive podatke z 
napredno analitiko blizu realnega časa in skrbimo 
za zanesljive informacije na enem mestu. S tem vam 
pomagamo pri pravočasnih poslovnih odločitvah.

Energetsko učinkoviti sistemi 
za ogrevanje, hlajenje in 
industrijske procese

Optimizacija sistemov daljinske 
energetike in sistemov oskrbe 
s pitno vodo
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Plinski kondenzacijski kotli na ZP in UNP

Kondenzacijski kotli na zemeljski plin ali utekočinjen 
naftni plin predstavljajo enega najučinkovitejših 
sistemov ogrevanja, zlasti za velike porabnike, kot 
so industrija in centralizirane kotlovnice za daljinsko 
energetiko. Poleg enostavnosti delovanja omogočajo 
izjemen prenos toplote in največje možne 
prihranke. Njihov razpon moči sega od nekaj do več 
sto kilovatov, odlikuje pa jih še široko modulacijsko 
področje, ki prilagaja delovanje naprav trenutnim 
potrebam po toploti.

Toplotne črpalke

Poleg ogrevanja toplotna črpalka omogoča tudi 
hlajenje prostorov, uporablja se za ogrevanje 
bazenske vode, lahko pa se koristi za izrabo odpadne 
toplote v industrijskih in ostalih procesih. Za večje 
porabnike je možna kaskadna vezava toplotnih črpalk.

Priročna je tudi povezava toplotne črpalke z lastno 
sončno elektrarno, s čimer se stroški ogrevanja še 
znižajo.

Prizadevamo si za kakovost vodnih virov v mestih 
ter skrbno in učinkovito upravljanje z vodo. Z 
izvajanjem celovitih storitev DISNet - WS ('Digital 
Intelligent Smart Networks – Water Systems') nudimo 
celovito podporo pri izboljšanju učinkovitosti 
obratovanja vodovodnega sistema, pomagamo 
prepoznati vodne izgube in svetujemo, kako jih 
zmanjšati. To upravljavcem zagotavlja večjo zanesljivost, 
izboljšuje njihovo učinkovitost ter zmanjšuje tveganja.

Upravljamo z vodovodnimi sistemi in vam zagotavljamo 
trajnosten in učinkovit razvoj storitev oskrbe s 
pitno vodo, modernizacijo storitev in infrastrukture 
ter kakovostno oskrbo s pitno vodo pri najnižjih in še 
obvladljivih obratovalnih stroških.



Squashland, Ljubljana

Kopališče Tivoli, Ljubljana

Javna razsvetljava, Koper

SIJ Acroni, Jesenice

Baza Športa, Ljubljana

V Petrolu vam pomagamo do učinkovitejšega in okolju 
prijaznejšega energetskega profila stavb. S številnimi 
izkušnjami v javnem in zasebnem sektorju smo 
pravi naslov za sodobne koncepte energetske 
učinkovitosti. Naše rešitve, popolnoma prilagojene 
vašim potrebam, odlikuje celosten pristop.

Pri investicijah v novogradnje in v energetske 
prenove je naš cilj trajnostna energetska oskrba s 
poudarkom na obnovljivih virih energije, ki jo uresničimo 
z individualnim pristopom. 

Za vas poiščemo optimalno investicijsko rešitev za 
energetsko prenovo, ki vam ustreza najbolj, bodisi 
celovito ali delno prenovo, ter poskrbimo za celoten 
proces energetske prenove, kar partnerjem omogoči 
prihranke na času in denarju.

Implementirane ukrepe nenehno spremljamo, naša 
napredna programska orodja celovitega upravljanja 
rabe energije v objektih pa vam omogočajo lažje 
zagotavljanje energetske učinkovitosti objekta.

V Petrolu v ospredje postavljamo sodobna tehnološko 
dovršena svetila z izjemno dolgo življenjsko dobo in 
nižjimi stroški vzdrževanja. V številnih zgodbah uspeha 
smo skupaj zamenjali že preko 250.000 svetilk in 
sijalk. Prihranki rabe električne energije znašajo od 
60 do 80 odstotkov, kar pomembno prispeva tudi k 
zniževanju ogljičnega odtisa.

Javna razsvetljava

Z izbiro ustreznih, sodobnih svetil lahko pri energetsko 
učinkovitih prenovah javne razsvetljave občutno 
zmanjšamo stroške električne energije in 
obratovanja, ob hkratnem bistvenem znižanju 
svetlobnega onesnaževanja. Mesta in lokalne 
skupnosti vedno pogosteje razmišljajo o uvedbi 
sistemov pametne razsvetljave. S tem poleg 
energetske učinkovitosti in dodatne možnosti aktivnega 
prilagajanja svetlobe dosežejo, da del svetil služi tudi kot 
gradnik za ostalo infrastrukturo pametnih mest. 

Energetska prenova stavb in 
energetske rešitve za novogradnje

Energetsko učinkovita 
razsvetljava

Razsvetljava v industriji

Razsvetljava v industriji predstavlja pomemben 
del stroškov poslovanja in vpliva na delovno 
storilnost. Pomembno je, da se osvetlitev prilagodi 
glede na rabo objekta in prostora. S tem zagotovimo 
ustrezne standardizirane ravni osvetlitve, uvajamo 

V vseh vrstah objektov zagotavljamo optimalno 
rabo energije in vode ob doseganju ustreznih 
uporabniških standardov. V skoraj 20 letih smo v Petrolu 
energetsko prenovili preko 550 objektov, od tega več 
kot 330 javnih ter preko 220 poslovnih objektov, med 
njimi tudi pisarniške, proizvodne, skladiščne, turistične, 
trgovske in športne objekte, pa tudi kmetije, cerkve in 
večstanovanjske stavbe, kar skupaj znaša preko milijon 
kvadratnih metrov prenovljenih površin.

Pri novogradnjah črpamo iz nabora naše bogate 
ponudbe energetskih rešitev, seveda tistih, ki so 
usklajene s potrebami ter željami naročnikov. Primer 
novogradnje je Squashland Ljubljana, ki je prvi skvoš 
center na svetu, zgrajen iz masivnega lesa, hkrati pa, 
zahvaljujoč Petrolu, dosega še visoko raven energetske 
učinkovitosti. Ta je vzor ne samo Štepanjskemu naselju, 
ampak tudi širši okolici.

sisteme za kontrolo in avtomatizacijo razsvetljave 
ter optimiziramo rabo električne energije. Tako 
zagotavljamo visoke prihranke, izboljšujemo 
delovne pogoje, varnost, pa tudi delovno storilnost in 
počutje.

Notranja in zunanja razsvetljava poslovnih 
objektov

Za poslovne objekte nudimo rešitve učinkovite 
namenske osvetlitve notranjih in zunanjih prostorov 
z učinkovitimi LED svetili. Ustrezna osvetlitev omogoča 
prihranek pri stroških energije, hkrati pa poveča 
bivalno ugodje, produktivnost, estetskost in 
vrednost vašega objekta. 



Celovite storitve 
mobilnosti 

V Petrolu z uvedbo trajnostnih modelov 
mobilnosti zmanjšujemo onesnaževanje v prometu. 
Strategija Slovenije na področju razvoja ustrezne 
prometne infrastrukture prepoznava pet alternativnih 
pogonskih goriv, ki jih zagotavljamo tudi v Petrolu: 
električno energijo, vodik, utekočinjen naftni plin, 
zemeljski plin in biogoriva. 

Kratkoročni najem vozil

 — Prilagodljiv in atraktiven vozni park brez lastništva 
 — Najem vozil za dodatne potrebe po mobilnosti 

ali posebne dogodke (vozilo višjega poslovnega 
razreda, kombinirano vozilo za prevoz oseb ali blaga)

 — Ponudba najema vozila za različna obdobja (rent-a-
car)

 — Široka razpoložljivost različnih vozil glede na vaše 
potrebe in zahteve

 — Na voljo novejša vozila, ki so dostavljena na želene 
lokacije 

Polnilna 
infrastruktura: 
od javne do zasebne
Petrolova javna polnilna infrastruktura je sestavljena iz 
najsodobnejših električnih polnilnic razvejanih po celotni 
Sloveniji in širše v regiji. Nahaja se na avtocestah, v 
turističnih krajih, ob nakupovalnih središčih, v mestnih 
jedrih in drugod, kjer lahko z infrastrukturo na pomoč 
priskočimo voznikom električnih vozil. Petrolova javna 
polnilna infrastruktura za električna vozila bo leta 2025 
obsegala kar 1.575 polnilnic.

Za kar najbolj brezskrbne poti po Evropi uporabnikom 
omogočamo tudi gostovanje na polnilni infrastrukturi 

V Petrolu vam lahko na ključ zagotovimo tudi postavitev 
polnilnic za domačo in poslovno uporabo. 
Postavitev vključuje certificirane varnostne preglede in 
meritve. Zanesete se lahko tudi na Petrolovo upravljanje 
in vzdrževanje polnilnic. Na domačih polnilnicah lahko 
omogočimo delitev stroškov med porabo elektrike 
preko polnilnice.

Pametni sistem polnilne infrastrukture omogoča, da na 
polnilnico priključite več vozil, ki se polnijo po vrstnem 
redu. Polnilnice se pri tem prilagajajo razpoložljivemu 
električnemu toku brez izpadov elektrike. 

Infrastrukturo zasebnih polnilnic zagotavljamo tudi v 
okviru energetskih rešitev za novogradnje ali energetske 
prenove in s tem partnerjem nudimo celovito 
energetsko rešitev.

Storitve mobilnosti: 
vozila
Dolgoročni najem vozil

 — Vstop v trajnostno mobilnost brez visokih 
investicijskih stroškov

 — Prehod v elektrifikacijo voznega parka
 — Razbremenitev vzdrževanja vaših vozil, za katera 

poskrbimo mi
 — Fiksni in predvidljivi stroški za celotno obdobje 

najema vozila
 — Zagotovitev polnilne infrastrukture, če je potrebno

drugih ponudnikov. Na njej lahko svoj električni avto 
napolnite s Petrolovo kartico elektromobilnosti ter 
z mobilno aplikacijo OneCharge, ki omogoča, da 
lahko v realnem času preverite lokacijo, zasedenost in 
delovanje posamezne e-polnilnice. 

Upravljanje in 
vzdrževanje voznega 
parka
Službena vozila potrebujejo učinkovito vzdrževanje 
in upravljanje. Skrb za vozni park lahko prepustite 
izkušeni ekipi, saj s širokim naborom storitev s področja 
mobilnosti zagotavljamo celovito storitev upravljanja 
voznih parkov v podjetjih.

Storitve 'od vrat do vrat'

 — Vedno na voljo za operativo vašega voznega parka 
 — Kadarkoli vam zagotovimo nadomestno ali dodatno 

vozilo
 — Organizacija in izvedba rednih in izrednih dogodkov 

za vzdrževanje, preventivo in skrb za vozila

Upravljanje voznega parka

 — S celovitimi rešitvami upravljanja in vzdrževanja 
poskrbimo za vozni park vašega podjetja ali 
organizacije

 — Zagotovimo popoln nadzor nad stroški vozil 
 — S sistematičnim pristopom optimiziramo vaš vozni 

park in s tem nižamo strošek na kilometer
 — Omogočamo prehod v elektrifikacijo vašega 

voznega parka 
 — Zagotavljamo neprekinjeno mobilnost



Luče, projekt COMPILE

Učinkovito upravljanje sistemov 
z naprednimi orodji

Novi poslovni modeli za 
prožno upravljanje z energijo

Izzive sodobnega poslovanja rešujemo z moderno 
informacijsko rešitvijo Tango, s katero poskrbimo 
za gospodarno načrtovanje, učinkovit nadzor in 
upravljanje sistemov v pametnih mestih, industriji in pri 
poslovnih uporabnikih. Tango z digitalno transformacijo 
rešuje izzive modernega poslovanja, saj ves čas 
zaznava stanje in spremembe v fizičnem sistemu ter 
vam pomaga, da se na trenutne razmere odzivate s 
pametnimi in pravočasnimi odločitvami.

Pri upravljanju s podatki smo uspešni takrat, ko 
podatke pretvorimo v informacije, na podlagi katerih 
lahko učinkovito nadziramo in upravljamo procese 
ter tako znižujemo stroške in okoljske vplive. S 
pomočjo Tanga, novih tehnologij, pilotnih projektov in 
digitalizacije razvijamo nove poslovne modele, ki so 
odporni tudi na nepredvidene razmere. 

Prožno upravljanje z energijo

Za stabilnost energetskega sistema je pomembna 
uravnoteženost proizvodnje in odjema, kar lahko 
dosežemo z upravljanjem prožnosti: torej z 
zadostno proizvodnjo elektrike ter prilagajanjem 
proizvodnje in odjema električne energije. 

Tudi v vaši gospodarski skupnosti lahko svoje 
prilagodljive enote povežete z našo agregatorsko 
platformo. Prožnost je možno zagotoviti z baterijami, 
dizelskimi agregati, SPTE enotami, elektro kotli ter 
preostalimi proizvodnimi enotami in večjimi odjemalci 
električne energije.

Različne tehnološke rešitve omogočajo odzivnejše 
oz. bolj prožno omrežje. Eden ključnih elementov za 
uspešno zeleno tranzicijo elektroenergetskega sistema 
pa so tudi odjemalci, ki morajo postati aktivni 
deležniki.Z napredno tehnično informacijsko IIoT platformo 

Tango ('Industrial Internet of Things') upravljamo 
vaše sisteme ter združujemo raznoliko znanje 
in izkušnje raznovrstnih projektov za doseganje 
prepričljivih rezultatov. 

Tango temelji na najsodobnejših tehnologijah, 
s pomočjo katerih zbirate, preverjate ter obdelujete 
velike količine podatkov za napredno podatkovno 
analitiko ter strojno učenje. Tako spremljate in bdite 
nad svojim sistemom ogrevanja in hlajenja, razsvetljave, 
delovanjem stavb in električnih sistemov ter drugo 
infrastrukturo. Ključna prednost pametnih digitalnih 
rešitev pa je tudi v tem, da omogočajo nadzor in 
vodenje sistemov na daljavo.

Poslovni modeli energetskih skupnosti

V Petrolu vidimo velik potencial v projektih 
samooskrbnih‚ pametnih energetskih skupnosti. V 
Lučah smo na primer v okviru projekta COMPILE 
skupaj s partnerji vzpostavili prvo takšno skupnost v 
Sloveniji.

Projekt COMPILE je omogočil prehod iz 
centraliziranega sistema v fleksibilno, a stabilno 
decentralizirano omrežje. To vključuje in podpira 
obnovljive vire energije, omogoča optimalno integracijo 
in nadzor vseh energetskih dejavnikov, shranjevanje 
energije, kot tudi elektromobilnost za pospešeno 
razogljičenje in prihranke energije. Projekt ima velik 
potencial za nadaljnjo replikacijo razvitih rešitev in 
konceptov po slovenskem podeželju, predvsem tam, 
kjer je distribucijsko omrežje šibko in je integracija 
obnovljivih virov energije trenutno nemogoča. 

V Petrolu sodelujemo v projektu X-Flex, in sicer z 11 
partnerji iz Evropske unije. Med cilji projekta je razvoj 
orodij, ki bodo omogočila in olajšala uporabo prožnosti 
v elektroenergetskem sistemu, s ciljem povečanja 
stabilnosti in zanesljivosti oskrbe v normalnih pogojih 
dela in izrednih vremenskih pogojih.

Tango uporabljamo za upravljanje 
infrastrukture lastnih projektov

Tango deluje v že več kot 20 sistemih daljinskega 
ogrevanja, učinkovite razsvetljave, upravljanja s pitno 
vodo, upravljanja s stavbami in drugje. 

Z napredno analitiko postavljamo nove 
standarde poslovanja

Z optimizacijo procesov in poznavanjem uporabnika 
maksimiramo poslovne rezultate in lahko zmanjšamo 
rabo energije brez dodatnih investicij v 
infrastrukturo.



Zakaj Petrol?

En sogovornik za celovite energetske 
rešitve

400+ energetskih strokovnjakov

Kompetence in tehnološka 
opremljenost

Raznoliko znanje in bogate izkušnje

Dolgoletna prisotnost na trgu in številni 
referenčni projekti

Najsodobnejša programska oprema

Jamčenje učinkov s pogodbenimi in 
f inančnimi instrumenti

Vse potrebne investicije izvedbe 
projekta brez tveganj

Ravne na Koroškem: oskrba z odvečno 
toploto in celovito upravljanje

 — Primer krožnega gospodarjenja
 — Sinergija med industrijo in lokalnim okoljem
 — Nadgradnja sistema soproizvodnje toplote in 

elektrike
 — Odvečna toplota iz proizvodnje za 

daljinsko ogrevanje mesta in celotnega 
gospodarskega območja

 — Ogrevanje sanitarne tople vode 
gospodarskega območja

 — Odvečna toplota zagotavlja 41 % potreb za 
ogrevanje mesta Ravne

 — Prihranek CO2 emisij je v letu 2019 znašal 
1.741 ton

Energetska prenova Ljubljane 

 — Prenova 59 stavb (32 celovito)
 — Prihranki 1,3 milijonov € na leto
 — Prihranki 9.282 MWh na leto
 — Zmanjšanje 3.500 ton CO2 na leto
 — Povečanje deleža energije iz obnovljivih virov 

na 51 % (EOL-1) oziroma na 56 % (EOL-2)
 — Evropska nagrada 'European Energy Service 

Award 2019' v kategoriji projekti
 — Nagrada v kategoriji 'Energetsko učinkovit 

projekt' na Dnevih energetikov 2019

Projekti prenove javne razsvetljave 
v regiji

V regiji smo izvedli več deset energetsko 
učinkovitih prenov sistemov javne razsvetljave. 
S tem ustvarjamo znatne prihranke električne 
energije in stroškov ter obenem zmanjšujemo 
emisije CO2 za preko 7.000 ton letno. 

Primer največjega tovrstnega projekta do sedaj 
je Mestna občina Koper:

 — Prenova in upravljanje sistema preko 10.000 
svetil

 — Prihranki električne energije za vsaj 75 % 
letno

 — Prihranki električne energije preko 2.800 
MWh letno

 — Zmanjšanje CO2 odtisa za preko 1.300 ton 
letno

 — Usklajenost z Uredbo o omejevanju 
svetlobnega onesnaževanja

 — Tehnologija samodejnega zmanjševanja 
svetlobnega toka

 — Vizualne posebnosti za ohranitev 
arhitekturne celovitosti mesta

Squashland

 — Zgodba o trajnostnem uspehu za najgosteje 
naseljeno mestno četrt v Ljubljani

 — Celovita energetska rešitev za novogradnjo
 — Celovita HVAC rešitev z rabo obnovljivih virov 

energije
 — Sončna elektrarna za delno samooskrbo
 — Polnilnice za električna vozila – vir energije je 

sončna elektrarna
 — Notranja in zunanja dizajnerska razsvetljava

Mobi Tour

 — Elektrifikacija voznega parka
 — 46 električnih koles
 — 5 električnih avtomobilov
 — 7 električnih polnilnic
 — Mednaroden projekt

Mlekarna Planika

 — Prehod na nov energent – UNP
 — Znižanje stroškov ogrevanja za 8,2 %
 — Energetski prihranek 140 MWh letno
 — Praktično izničeni izpusti žveplovih spojin
 — Skupni stroškovni prihranek približno 15 %
 — Širši pozitivni učinki – manjše 

onesnaževanje lokalnega okolja

Unior 

 — 9 skupnih (Petrol-Unior) projektov v okviru 
energetskega pogodbeništva 

 — Povečanje zanesljivosti oskrbe z daljinsko 
toploto in zagotavljanja učinkovitosti rabe 
energije

 — Posodobitev proizvodnih virov toplotne 
energije in umestitev visoko učinkovitega 
postroja za soproizvodnjo toplotne in 
električne energije

 — Zmanjšanje izpustov emisij toplogrednih plinov
 — Zagotovljena dolgoročna, zanesljiva, varna in 

konkurenčna oskrba z daljinsko toploto

Energetika Maribor

 — Implementacija napredne IIoT platforme Tango
 — Storitev pametni sistemi daljinskega 

ogrevanja ('Digital Intelligent Smart Systems', 
DISSy)

 — Integralen nadzor 13 proizvodnih naprav na 
dveh lokacijah in 266 toplotnih postaj preko 
platforme Tango

 — Letni prihranek 1 % stroška zemeljskega 
plina in 100 ton CO2 izpustov

 — Avtomatično generiranje poslovnih in 
regulatornih poročil

Mega M 

 — Celovita rešitev za energetsko samooskrbo s 
sončno elektrarno

 — HVAC – celovita rešitev za ogrevanje in hlajenje
 — Toplotne črpalke vezane v kaskado
 — Električne polnilnice
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