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2005 - 2007
Skrb in inovacija
Okoljska skrb in ekonomija lahko delujeta kot
eno. Pri zmanjševanju škodljivih emisij, uvajanju
energetsko učinkovitejših rešitev in ohranjanju naravnega okolja. Tako ustvarjamo dodano vrednost
pri Petrolu. Kot energetska skupina, ki je odprta
za ideje, odločna pri uvajanju okoljskih izboljšav,
predvsem pa odgovorna do delničarjev, družbe,
kupcev, zaposlenih, partnerjev, naslednjih generacij
in planeta, kjer skupaj bivamo. Prelistajte naslednje
strani in kritično presodite sami.

september 2007

oktober 2007

november 2007

december 2007

Petrol podpiše koncesijsko pogodbo z lokalno skupnostjo, po kateri bo na območju občine Komenda
zgradil plinsko infrastrukturo in občanom naslednjih 35 let zagotavljal nemoteno oskrbo z zemeljskim plinom.
V neposredni bližini Ljubljane je po Mengšu, Trzinu, Domžalah in Vodicah torej zdaj na vrsti tudi Komenda.
Prva faza je bila uspešno končana do konca leta 2007, celoten projekt pa bo zaokrožil energetsko ponudbo
v regiji do konca leta 2009. Komenda bo takrat razpolagala s 25 kilometri plinovodnega omrežja, v katerega bo
Petrol Plin v naslednjih letih investiral 1,7 milijona evrov.

nadaljevanje Plinifikacije okolice ljubljane – na vrsti je komenda

Prestižno priznanje podeli hrvaška turistična zveza Petrolovemu bencinskemu servisu v Galižani pri Pulju.
Z njo ocenjujejo in nagrajujejo predvsem urejenost krajev in prijaznost turistične ponudbe. Petrol prejme
prvo mesto v kategoriji bencinskih servisov.

Petrol Prejel nagrado »Plavi cvijet«

Časnik Finance, Agencija RS za okolje in Ekološki sklad RS podelijo hčerinski družbi skupine Petrol
najprestižnejše slovensko priznanje za okoljsko odličnost. Petrol Energetika z Raven na Koroškem doseže
prvo mesto med manjšimi podjetji zaradi okoljske inovativnosti in celovitih rešitev – regionalnih projektov
ravnanja z okoljem in učinkovite rabe energije.

Petrol energetika Prejme nagrado »okolju Prijazno Podjetje«

7. decembra 2007 odpre vrata prvi del verjetno največjega regionalnega tehnološkega inkubatorja za mala
in srednja podjetja v Sloveniji. Visoko stopnjo energetske neodvisnosti in prihrankov zagotavlja podjetjem
parka sodobna trigeneracijska energetska centrala – projekt strokovnjakov Petrola. Pripomogla bo
k letnemu zmanjšanju emisij CO2 za več kot 76 ton.

odPrt tehnološki Park ljubljana

V sodelovanju z društvom Umanotera in v skladu s svojo strategijo trajnostnega razvoja Petrol uvede
prodajo nabora izdelkov z mednarodno oznako pravične trgovine. Ta temelji na enakopravnejših odnosih
globalne menjave in ponuja boljše pogoje proizvajalcem iz manjših lokalnih skupnosti držav tretjega sveta.

Pravična trgovina tudi na bencinskih servisih Petrol

NEKATERI OKOLJU PRIJAZNI DOGODKI, KI SO
STVARI PREMAKNILI (IN NAM NEKAJ POMENIJO)

ČASOVNICA

TO SMO U

september 2006

oktober 2006

december 2006

april 2007

september 2007

V skladu s strategijo trajnostnega razvoja uvede Petrol visoko kakovostno, okolju prijaznejše dieselsko gorivo
nove generacije. Kupci ga sprejmejo zelo pozitivno in njegova uporaba vztrajno raste. Po testiranjih Petrol
primadiesel optimalno vpliva na moč in delovanje motorja, ima večji čistilni učinek in boljše antikorozijske
sposobnosti – njegova uporaba pa predvsem manj obremenjuje okolje.

Petrol Primadiesel
rimadiesel – »iz
» s
sPoštovanja do narave«

Splošna bolnišnica Brežice je prva ustanova s področja javnega zdravstva, ki bo cilj iz resolucije o učinkoviti
rabe energije – povečati energetsko učinkovitost do leta 2010 za 15 odstotkov – presegla s pomočjo pogodbenega
zagotavljanja prihranka energije. Petrol je bolnišnici s projektom prenove in upravljanjem energetske centrale
zagotovil 25-odstotni prihranek in letno zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida za več kot 350 ton.

Petrol in sPlošna bolnišnica brežice – Pionirski Projekt
javno-zasebnega energetskega Partnerstva

Petrol Plin, d.o.o., po razpisu, izboru in pogodbi poskrbi za plinifikacijo celotne občine. Projekt uspešno
poteka v treh fazah – z več kot 45 načrtovanimi kilometri omrežja in s 1.500 uporabniškimi priključki.
Zadnja tretjina omrežja in oskrbe mesta bo predvidoma končana do konca leta 2008.

zemeljski Plin v slovenski bistrici

Petrol se ob intenzivnem trženju tega čistejšega energenta v prometu odloči, da k uveljavljanju pripomore
tudi s svojim zgledom. Aprila 2007 uvede v sodelovanju s podjetjem Avto Triglav prvih šest vozil od
načrtovane okolju prijazne hišne flote, ki jih poganja utekočinjeni naftni plin. V Sloveniji pa načrtuje
nadgradnjo nadaljnjih 30-ih bencinskih črpalk z modulom za avtoplin – gorivom, ki prispeva k znižanju
ogljikovega dioksida za 15 odstotkov, monoksida pa za polovico.

Prva vozila na avtoPlin v floti skuPine Petrol

Družbi 23. aprila podpišeta sporazum o poslovnem sodelovanju pri proizvodnji in trženju biodiesla.
Dogovor vključuje skupna vlaganja pri gradnji nove tovarne v Račah pri Mariboru z letno zmogljivostjo
okrog 43.000 ton. Petrol tako pridobi pomembnega domačega dobavitelja biogoriv, ki podpira strategijo
povečevanja ponudbe okolju prijaznejših pogonskih goriv.

Petrol in Pinus - začetek sodelovanja tudi na Področju Proizvodnje biogoriv

Petrol razširi svojo ponudbo s kurilnim oljem izboljšane kakovosti, ki prispeva k večji učinkovitosti in trajnosti
ogrevalnih sistemov. S povečano zaščito, čistilnim učinkom, zanesljivostjo delovanja in zniževanjem stroškov
vzdrževanja. Z zmanjšanjem emisij, predvsem ogljikovega monoksida, pa je tudi prijaznejše do okolja.
Ob začetku trženja novega PRIMA kurilnega olja donira družba Petrol Osnovni šoli Braslovče 7.000 litrov tega
okoljsko prijaznejšega in učinkovitejšega goriva.

na trgu čistejše Prima kurilno olje
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O PETROLU
Kdo smo in kaj delamo
Smo regionalna energetska skupina, ki deluje v sedmih državah in zaposluje 2966 ljudi.
Strokovno pokrivamo štiri področja:

Naftna dejavnost
❄ mreža 380 bencinskih servisov z dodatno ponudbo
❄ 5 večjih skladišč in veleprodaja
❄ dostava kurilnega olja, toplote za dom – na dom

Plin
❄ koncesije, gradnja omrežja in distribucija
❄ oskrba prebivalstva z zemeljskim in utekočinjenim naftnim plinom
❄ prometne rešitve: oskrba vozil s plinom

Elektrika in učinkovita raba energije
❄ projekti učinkovite rabe za podjetja in lokalne skupnosti
❄ kogeneracije in trigeneracije
❄ uvajanje alternativnih virov

Okoljska dejavnost
❄ načrtovanje, gradnja in upravljanje okolju prijaznih komunalnih sistemov
❄ vodni krog: črpanje, čiščenje in distribucija
❄ sistemi zbiranja in predelave odpadkov, nevarnih in nenevarnih
8

❄ zmanjševanje emisij: zrak, vode, tla

CERTIFIKATI IN PRIZNANJA

Petrol Energetika, članica skupine Petrol, je prejela nagrado Okolju prijazno podjetje 2007, ki jo podeljujejo časnik Finance,
Agencija RS za okolje in Ekološki sklad RS – za trajno izboljševanje okoljskih rezultatov in rešitev. Med njimi so projekti
soproizvodnje električne in toplotne energije z optimizacijo sistemov daljinskega ogrevanja mesta, celovite vodne oskrbe
in čistilnih naprav, zagotavljanje pogojev za okoljsko varno delovanje podjetij in sodelovanje v projektu čiščenja reke Meže.
Več na www.petrol-energetika.si.

380
165.000
24
1.759
2.000.000
bencinskih
servisov

kupcev dnevno
natoči gorivo na
Petrolu

koncesij za
oskrbo s plinom

plinohramov za prodajo
utekočinjenega naftnega plina

več kot

ton prodanih naftnih derivatov letno ali
približno tono na prebivalca Slovenije

Petrol je zaščitnik želvice Caretta Caretta,
ki vsako leto obišče naše morje.

PiSMo PrEDSEDnika UPravE

Nižje emisije, celovite rešitve in
učinkovita raba energije
Podnebje se spreminja pred našimi očmi. Varovanje okolja je postalo družbena in
gospodarska prioriteta, a prevečkrat tudi le črka na papirju. Zavedanje je točka
nič. Konkretna uvedba čistejših rešitev, ki ohranjajo okolje, pa dober začetek.
Takšna je zgodba Petrola.
Energetska dejavnost je pred velikim izzivom. Kako ohraniti

Zavedamo se, da je poleg čistejših virov, kot sta zemeljski plin

konkurenčnost, zanesljivost oskrbe ob rasti povpraševanja

ali UNP, in alternativnih obnovljivih rešitev kratkoročna ener-

ter uspešno vpeljati za okolje čistejše vire in učinkovitejše

getska prihodnost odvisna predvsem od učinkovite rabe ener-

energetske rešitve? Petrol združuje svojo okoljsko skrb in

gije. Ta predstavlja največjo energetsko rezervo in strateško

inovativnost na treh ravneh.

investicijo obenem. Zavedamo se in delujemo.
V zadnjih letih smo napravili klju-

Pred

leti smo začeli pred lastnim pragom. Danes
okoljsko uspešno delujemo na trgu.

čen premik z okoljskega in energetskega optimiziranja lastnega
delovanja na uspešno trženje
naših okoljskih storitev javnim
ustanovam in industriji. Celovite
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Najprej s postopno, a odločno uvedbo čistejših tehnoloških

energetske in okoljske storitve zagotavljajo tudi stabilen raz-

procesov, s katerimi smo v zadnjih letih zminimalizirali lasten

voj skupine v naslednjih letih in zmanjševanje vplivov nega-

vpliv na okolje. Nato s spremljanjem, razvijanjem novosti in

tivnih turbulenc na svetovnih naftnih trgih.

pilotskimi projekti. Končno pa s tržno zanimivimi okoljskimi

Hišno okoljsko reklo je – to smo uredili, gremo naprej. Cilj

projekti – od celovite oskrbe vodnega kroga, ravnanja z od-

energetske dejavnosti Petrola pa je enostavno iskren:

padki do projektov učinkovite rabe energije za podjetja, javne

zmanjšanje onesnaženja in učinkovitejša raba energetskih

ustanove in lokalne skupnosti. Zadnji med njimi je denimo

virov. V osebnem vozilu ali gospodinjstvu, v javnem sektorju

trigeneracijsko energetsko postrojenje Tehnološkega parka

ali industriji. Pred leti smo začeli pred lastnim pragom. Danes

Ljubljana (glej stran 61).

okoljsko uspešno delujemo na trgu.

Podjetja se zavedajo, da morajo na novo določiti svoje raz-

Finančni kazalci, mnenja partnerjev, zaupanje delničarjev

vojne možnosti ob upoštevanju trajnostnega razvoja. Pro-

in zahtevnost kupcev po mojem mnenju kažejo, da v pravi

jekti, s katerimi izboljšujemo odnos in zmanjšujemo učinek

smeri. Kar pa je nič več in nič manj kot – dober začetek.

na okolje, pa lahko pomenijo tudi dobro poslovno priložnost.

Upam, da vam bo branje poročila pomagalo oceniti, kako

V Petrolu smo to priložnost že prepoznali in vzpostavili nove

učinkovito se v Petrolu srečujemo z današnjimi okoljskimi

poslovne stebre, predvsem pa rešitve, ki s svojim donosom

izzivi in ustvarjamo čistejše energetske rešitve za jutri. Če pa

vedno bolj upravičujejo zaupanje.

imate dobro idejo, smo vedno pripravljeni prisluhniti.

Petrol okoljsko skrben ni od včeraj. Sistem ločenega zbiranja
potencialno nevarnih odpadkov imamo vzpostavljen od leta
1996, lasten sistem zbiranja in recikliranja nenevarnih pa od
2001. Izničili smo emisije lahko hlapnih snovi na bencinskih
servisih in skladiščih goriv. Zgradili smo in upravljamo več
vodnih čistilnih naprav – večjih za lokalne skupnosti, kot je

Marko Kryžanowski

občina Murska Sobota, ali manjših bioloških na vseh bencin-

Predsednik uprave

skih servisih z neustreznim lokalnim kanalizacijskim sistemom.

“Narava
za nas ostaja vzor učinkovite rabe energije, ki se mu trudimo vsako leto bolj približati.”

Kako spoštujemo
Znižanje emisij z obnovo skladišč
Letne emisije hlapnih organskih snovi pred in po obnovi terminalov za tekoča goriva.
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Rastejo male biološke čistilne naprave
Naraščanje deleža objektov Skupine Petrol, ki so zaradi neustreznega kanalizacijskega
sistema opremljeni z malo biološko čistilno napravo.
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naravo ...
Boljša preventiva z novimi lovilniki olj
Razmerje med vgrajenimi klasičnimi in novimi lovilniki olj (EN 858-1 in 2) na bencinskih servisih.
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vrsta goriva

od 1.1.2000

od 1.1.2001

od 1.1.2005

od 1.1.2008

od 1.1.2009

motorni bencin

0.05 % m/m

0.015 % m/m

0.005 % m/m

0.005 % m/m

0.001 % m/m

dieselsko gorivo

0.05 % m/m

0.035 % m/m

0.005 % m/m

0.005 % m/m

0.001 % m/m

kurilno olje EL

0.20 % m/m

0.20 % m/m

0.20 % m/m

0.10 % m/m

0.10 % m/m

Vir: Petrol Laboratorij

Najvišje dovoljene vsebnosti žvepla v gorivih v obdobju 2000-2010

izbrani okoLjSki kazaLci DELovanja SkUPinE PETroL 2005/07

inTErvjU z MarkoM kryžanowSkiM,
PrEDSEDnikoM UPravE
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“Časa imamo manj, kot mislimo”
Kaj jE PETrOL daNEs? NafTNO-TrgOVsKO
POdjETjE, ENErgETsKa družBa, ZELENa
ENErgETsKa sKuPiNa?

Petrol je energetska družba. Ali natančneje, vodilna
slovenska energetska družba z zaokroženo ponudbo energetsko-ekoloških proizvodov in storitev.
Kaj jE NjENO POsLaNsTVO?

Njeno poslanstvo je znano – zanesljiva, učinkovita
in okolju prijazna oskrba porabnikov v Sloveniji in na
trgih jugovzhodne Evrope. 380 bencinskih servisov
skupine Petrol danes voznikom ponuja vse, kar
potrebujejo za varno in udobno pot. Učinkovita
distribucijska mreža pa gospodinjstvom omogoča
in zagotavlja vso toploto za dom – na dom. Biti in
ustvarjati kot energetski strokovnjak, pomeni danes,
v času energetskih in podnebnih pretresov, posebno
obliko odgovornosti. V Petrolu jo čutimo do kupcev,
delničarjev, zaposlenih, partnerjev, predvsem pa do
okolja in prihodnjih generacij. To je naša temeljna
etična postavka. Odgovornejši postajamo z boljšim
razumevanjem problemov, spoštovanjem sveta
okoli sebe, odprtostjo in skupnim iskanjem rešitev.

KjE jE PETrOL V OKOLjsKEm POgLEdu
NajBOLj NaPrEdOVaL V ZadNjih LETih?

Petrol se je intenzivno vključil v oskrbo trga z
okolju prijaznejšimi energenti. To so elektrika,
zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin… Družbena
odgovornost za Petrol pomeni tudi aktivno vključitev
projektov čiščenja odpadnih voda in učinkovite rabe
energije. Tu mislim recimo na energetsko varčnejše
kurilnice bolnišnic in drugih javnih ustanov, na
projekte trigeneracije, na dvig kakovosti odpadnih
vod, zmanjševanje emisij ter nadgraditev sistema
ravnanja z nenevarnimi in nevarnimi odpadki. Vsaj
tako pomembni so tudi procesi zniževanja emisij
lahkohlapnih ogljikovodikov.
Omeniti pa je treba še nekaj. V zadnjih letih je Petrol
napravil velik napredek na bencinskih servisih in
skladiščih goriv. Pri uvajanju novih tehnologij na
področju skladiščenja in prodaje goriv in sistemov
zaprtega polnjenja skladiščnih rezervoarjev in
avtocistern. Vgradili smo najsodobnejše čistilne
sisteme in naprave za čiščenje tehnoloških in
komunalnih odpadnih voda. Proces se popularno
strokovno imenuje tudi BAT ali Best Available
Technique in pomeni zavezo k sistematičnemu

uvajanju najboljših dosegljivih tehnologij. Razvijamo
tudi projekt energetsko samozadostnega bencinskega servisa. Skratka, pod površjem se dogaja
veliko dobrega.
Kaj sO BiLi Za PETrOL OKOLjsKi PrELOmNi
dOgOdKi ZadNjih TrEh LET? aLi jE Kaj šE
dOdaTNO PrEmaKNiLO družBO V smEri
usTVarjaNja dOdaNE VrEdNOsTi PO
NačELih TrajNOsTNEga raZVOja?

Kar nekaj jih je. Najprej prilagajanje goriv ostrejšim
okoljskim zakonskim zahtevam, kar zadeva
vsebnosti žvepla, aromatov in podobno. Potem
je uvajanje biogoriv. Biodiesel vključuje Petrol v
svoj program recimo že od leta 2004. Seveda pa
ne smemo pozabiti na stalne izboljšave kakovosti
obstoječih goriv, ki so zato prijaznejša do okolja.
Naj omenim tri primere. Vsebnost žvepla neosvinčenega motornega bencina »Super plus 98«
je bila znižana na 10 mg/kg. To pomeni, da to
gorivo po novem že spada med t. i. »goriva brez
žvepla« in omogoča maksimalne učinke delovanja
sodobnih naprav za čiščenje izpuha. Pomembna
je bila uvedba »Primadiesla«, novega, izboljšanega
nadstandardnega dieselskega goriva, ki predstavlja
nadgradnjo dosedanjega »Eurodiesla«. Z boljšim
zgorevanjem in izkoristkom motorja posledično
omogoča nižje emisije škodljivih spojin v okolje kot
tudi manjšo porabo goriva. Nekako ekvivalentno
inovacijo predstavlja uvedba “Prima kurilnega olja”,
ki zagotavlja še optimalnejše delovanje sistema in
tako prihranke pri porabi.
Vse te novosti pripomorejo k manjšim obremenitvam
okolja. Obenem so del širše zgodbe uresničevanja
strateških odločitev. V Petrolu je v zadnjih treh letih
dokončno dozorelo prepričanje, da bo razvijal nove
poslovne stebre, kot so prodaja elektrike, plina in
razvoj novih okoljskih dejavnosti, s katerimi bo
prispeval k trajnostnemu razvoju družbe na vseh
svojih trgih.

Ko se je Petrol zavezal k trajnostnemu razvoju, si
je zagotovil dolgoročni razvoj na trgu in preživetje
podjetja. Brez sprememb, ki jih nalaga zaveza
k trajnostnemu razvoju, si razvoja energetskega
podjetja v prihodnosti preprosto ne moremo več
zamišljati.
KaKO NamEraVaTE V PETrOLu V
PrihOdNjE usKLajEVaTi iNOVaTiVNOsT,
KONKurENčNOsT iN OKOLjsKO
OdgOVOrNOsT?

Petrol bo v prihodnosti na vseh trgih konkurenčen le,
če bodo njegovi proizvodi in storitve okolju prijazni.
Energetiko in naftno dejavnost, ki tradicionalno niso
okolju prijazne panoge, bomo preoblikovali le tako,
da bomo vlagali v inovativnost, v nove poslovne
modele in iskali rešitve, ki bodo sprejemljive v družbi
prihodnosti.
Kaj jE Vaša OKOLjsKa ViZija?

Poslovanje brez negativnih vplivov na okolje.
aLi sLOVENsKa POdjETja iN LOKaLNE
sKuPNOsTi dOVOLj učiNKOViTO
uPOraBLjajO ENErgijO? KjE jim PETrOL
POmaga?

Slovenska podjetja so v zadnjem obdobju naredila
velikanski korak pri postopkih varčevanja z energijo
in vodo, vendar je stanje še vedno zaskrbljujoče.
Petrol s svojimi strokovnjaki in znanji pomaga
podjetjem in
lokalnim skupnostim pri iskapostajamo z boljšim ranju rešitev za
zumevanjem problemov,
bolj učinkovito
iskanjem skupnih rešitev.
rabo energije in
čiščenje voda,
pri prehodu na
celovito energetsko oskrbo s čistejšimi, učinkovitejšimi primarnimi energenti, kot zemeljski plin, in
podobno.

Odgovornejši

spoštovanjem sveta okoli sebe in

ray aNdErsON 1 PraVi: »NajVEčja,
NajBOgaTEjša, NajmOčNEjša,
NajPrOdOrNEjša iN NajVPLiVNEjša
iNsTiTucija Na ZEmLji jE POsLOVNa
iNsTiTucija V iNdusTriji – KOrPOracija.
V daNašNjEm času PrEdsTaVLja
Tudi OrOdjE uNičEVaNja. mOra sE
sPrEmENiTi.« Kaj Za PETrOL POmENiTa
TrajNOsTNi raZVOj iN OdgOVOrEN NačiN
raZmišLjaNja?

1 Op.ur. – ustanovitelj in predsednik uprave korporacije Interface, prve ameriške
multinacionalke, ki si je že sredi devetdesetih za končni cilj zadala popolno
trajnostno proizvodnjo talnih oblog in ničelni dodatni strošek za naš planet.
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Kaj sO PrOjEKTi učiNKOViTE raBE
ENErgijE, KaKO dELujEjO? Za KOLiKO sE
LahKO POVEča ENErgETsKa učiNKOViTOsT
POdjETja aLi jaVNEga ZaVOda?

Podjetjem ali lokalni skupnosti ponudimo celotno
rešitev za njihov okoljski problem, domislimo
tehnično rešitev, izvedemo investicijo, upravljamo
z napravo in dobavljamo
energent. Podjetje oz.
lokalna skupnost tako
za enake ali nižje stroške
prepusti upravljanje infrastrukture Petrolovim strokovnjakom. Prihranki so zelo različni od projekta do
projekta, odvisni od obstoječe infrastrukture, same
tehnološke rešitve in številnih drugih dejavnikov.
Izkoristke primarnih energentov lahko s pravim
postopkom povečamo z nekaj čez 40 odstotkov
tudi do dobrih 80 odstotkov.

opravljanju naše dejavnosti. To konkretno pomeni
preglednost nad zbranimi količinami, nižje stroške
in nenazadnje tudi prihodek od ustrezno ločeno
zbranih in oddanih količin odpadne embalaže. Ta
se v nadaljnjih procesih uporablja kot sekundarna
surovina.

Okoljski

KaKO VidiTE fiNaNčNE dOsEžKE PETrOLa
V OKOLjsKi Luči? KaKšNi sTa NPr.
sTruKTura iN rasT dELEža OKOLjsKih
ENErgETsKih iNVEsTicij?
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Petrol je z dolgoletnim postopnim in namenskim
vlaganjem v svoje objekte ter dejavnost na okoljskem
področju začel v zadnjih letih že žeti prve rezultate.
Kažejo se recimo v manjših stroških pri izpolnjevanju
in izvajanju državnih zahtev in zakonskih zahtev EU.
Dobri rezultati so posledica predčasno izvedenih
sistemov in naprave za čiščenje odpadnih voda,
ravnanja z odpadki, najnovejše tehnološke opreme
pri skladiščenju in transportu goriv in drugih. Kratki
roki za uveljavitev zakonskih zahtev bi v nasprotnem
primeru imeli za posledico takojšnje vlaganje velikih
sredstev za odpravo pomanjkljivosti oz. prilagoditev
zahtevam standardov in zakonodaje. Samo primer
– zmanjševanje stroškov na področju ravnanja z
odpadki od leta 2003 do 2006 se v Petrolu giblje
med 10 in 15 odstotki.
Od K
Kdaj
daj P
PETrOL sisTEmaTičNO dELujE V
smEri
sm
Eri
E
ri POPOLNE OdPraVE, sisTEmaTičNEga
ZBiraNja
ZB ira
iraN
Nja
N
ja iN
i rEciKLiraNja OdPadKOV?
Kaj TO KONKrETNO
KONK
POmENi rEcimO Na
BENciNsKEm
BENci
BEN
ciN
ci
Ns
N
s
sErVisu?

Za ločeno zbiranje odpadkov, ki so za okolje
potencialno nevarni, v Petrolu sistemsko skrbimo
že vse od leta 1996 naprej. Na področju ravnanja
z nenevarnimi odpadki smo že leta 2001 začeli
vzpostavljati svoj sistem. Od leta 2003 pa v
sodelovanju z družbo Slopak zagotavljamo ustrezen
prevzem, snovno predelavo in reciklažo ločeno
zbranih frakcij odpadne embalaže, ki nastaja pri

projekti so lahko dobičkonosni, če
so ustrezno pripravljeni in vodeni.

V LETu 2007 jE PETrOL Na hrVašKEm
PrEjEL NagradO PLaVi cVijET TurisTičNE
ZVEZE Za NajPrijaZNEjši BENciNsKi
sErVis. PETrOL ENErgETiKa Pa V
sLOVENiji NagradO OKOLju PrijaZNO
POdjETjE, Ki jO POdELjujEjO časNiK
fiNaNcE, agENcija Za OKOLjE rs iN
EKOLOšKi sKLad rs. V čEm jE sKriVNOsT
OKOLju iN KuPcEm PrijaZNEjšEga
POdjETja iN BENciNsKEga sErVisa?

Za odkrivanje skrivnosti pri upravljanju okolju
prijaznega servisa bi bili morda boljši naslov
prejemnik nagrade Plavi Cvijet – direktor Petrol
Trgovine Zagreb, g. Ignac Rupar, predani zaposleni
ali pa podpredsednik uprave kolega Igor Irgolič.
Sam lahko izrazim le veselje in ponos, da so
skupna prizadevanja nagrajena. Za nagrado časnika Finance Petrol Energetiki, Ravne, d.o.o.,
pa lahko rečem samo to, da ni naključje. Njihova
okoljska politika pomeni zgled skupini, osnovo za
trajno izboljševanje okoljskih rezultatov in primer
odločnega izpolnjevanja visokih zahtev okoljskih
standardov.
aLi aLwTErNaTiVNE iN čisTEjšE
ENErgETsKE rEšiTVE POsTajajO
dOBičKONOsNE? Kaj jE VašE sPOrOčiLO
dELNičarjEm iN ParTNErjEm, Ki sO dO
Njih šE VEdNO sKEPTičNi?

Seveda. Okoljski projekti so lahko dobičkonosni,
če so ustrezno pripravljeni in vodeni. V Petrolu
vedno zasledujemo oba cilja, da izvajamo za
kupca ustrezno storitev, ki v celoti izpolni njegova
pričakovanja, tudi finančna. Gre za privlačne in
donosne projekte. Samo znati je treba.
Kaj Vas jE NajBOLj OKOLjsKO
raZVEsELiLO V ZadNjih LETih?

Zavzet in resen odnos družbe Petrol do okoljskih
vprašanj in problematike, ter pripravljenost aktivnega
vključevanja najvišjega vodstva in zaposlenih pri
izboljševanju stanja na področju okolja.

Kaj Vas jE sPraViLO V sLaBO VOLjO aLi
cELO raZjEZiLO?

aLi jE šE čas, da sE iZOgNEmO POdNEBNi
KriZi?

Morda premalo intenzivno državno vključevanje
izkušenih okoljskih strokovnjakov iz podjetij. Pri
pripravi zakonskih predlogov, strateških ciljev in
taktičnih predlogov rešitev. Vsi bi morali delati bolj
skupaj.

Časa imamo veliko manj, kot mislimo. Ukrepati
moramo odločno in aktivno! Če se bomo tega vsi
zavedali, bo pot v prihodnost optimistična. Upanje
umre zadnje.

KaKO VidiTE rEgiONaLNE ENErgETsKE
PrOBLEmE iN ZasKrBLjujOčE gLOBaLNE
OKOLjsKE TrENdE, KaKO VLOgO PETrOLa
Pri NjihOVEm rEšEVaNju?

Petrol se teh problemov zaveda in se je odločil,
da jih bo pomagal aktivno reševati, saj v okoljski
dejavnosti vidimo tudi veliko poslovno priložnost.
Intenzivno se vključujemo in se bomo še naprej
vključevali v proizvodnjo novih energentov kot tudi v
razvoj postopkov za varčevanje z energijo. Poslovne
priložnosti pa vidimo tudi na področju predelave
odpadkov, pridobivanja energije iz odpadkov,
procesov čiščenja voda in oskrbe s pitno vodo.
KaKO učiNKOViTa iN OKOLju BOLj
PrijaZNa jE NOVa gENEracija gOriV
sKuPiNE PETrOL V šTEViLKah?

Od leta 2005 vsa Petrolova goriva za pogon
motorjev izpolnjujejo zahtevo po vsebnosti žvepla
največ 50 mg/kg. Že danes se pripravljamo na
naslednji pomemben korak v tej smeri, to je prehod
na t. i. goriva »brez žvepla«, kar pomeni vsebnost
žvepla do največ 10 mg/kg, ki bo izveden z letom
2009. Gre za izredno pomemben in zahteven projekt. Tudi na segmentu ekstra lahkega kurilnega
olja bomo že v letu 2008 vsebnost žvepla znižali
z dosedanjih največ 2000 mg/kg na največ 1000
mg/kg.
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sVET iščE OKOLjsKE rEšiTVE? KjE V
ZgOdBO VsTOPa PETrOL s sVOjimi?

V Petrolu vemo, da je prihodnost naftnega in
energetskega posla močno povezana z iskanjem
rešitev za zaščito okolja. Petrol na vseh segmentih
delovanja v teh prizadevanjih aktivno sodeluje in
razvija nove tehnološke rešitve. Sodelujemo na
primer pri gradnji tovarne biodiesla, pomagamo
pri sanaciji okoljskih grehov iz preteklosti, kot je
sanacija gudronske jame v Pesniškem Dvoru,
testno uvajamo nekatere projekte, kot je sončna
elektrarna, in aktivno spremljamo razvoj novih
generacij alternativnih goriv.
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1
kako SkrbiMo:
okoLjSkE inovacijE in naDzor

Meje so samo v
glavah in naravi
Za sodobno energetsko družbo, ki zre v
prihodnost, se vse začne pri okolju. Veriga energetskih pretvorb se rodi in konča
v naravnih procesih. Vse človekove dejavnosti končno vplivajo na biosfero.
Premišljenost gospodarskega razvoja pa
se meri s količino škodljivih sledi, ki jih
pušča naslednjim generacijam. Okoljska
skrb je osrednje vodilo naše dolgoročne
energetske strategije.
V skupini Petrol okoljska skrb pomeni tri stvari. Uvajanje okolju
prijaznih tehnoloških procesov, razvoj in spodbujanje obnovljivih
energetskih virov ter sooblikovanje programov varovanja okolja.
Izvaja se vsepovsod, kjer je skupina prisotna s svojimi dejavnostmi
– na bencinskih servisih, pri skladiščenju, transportu in upravljanju
energentov ter uvajanju novih energetskih projektov in storitev (glej
infografiko na str. 40). Strateško pomembna pa sta sodelovanja
pri prednostnih nacionalnih okoljskih investicijah in vzpostavljanje
ustrezne okoljske infrastrukture. V središču skrbi je uvajanje
novih rešitev. V Petrolu uveljavljamo nove načine ravnanja s
tradicionalnimi in alternativnimi energenti. Spodbujamo rabo okolju
prijaznih virov energije in razvoj novih, okolju prijaznejših načinov
njihovega pridobivanja. Tudi v obdobju 2005-2007 smo v skupini
sodelovali, izvedli ali finančno podprli projekte, ki utrjujejo okoljsko
skrb in sožitje ter okoljske tehnološke projekte, namenjene razvoju
do človeka in okolja prijaznih tehnologij (več na www.petrol.si/
ekologija).
➥

Natančno
opredeljena
okoljska
tveganja
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➥ V letih od 2005 do 2007 smo okrepili sodelovanje z državnimi,
znanstvenimi in raziskovalnimi ustanovami. Učinkovito in dejansko
uvajanje izboljšav za okolje je premosorazmerno povezano z uspešnostjo
njihovega uvajanja med svojimi ljudmi. Zato je bilo izvedenih več projektov
izobraževanja in seznanjanja – zaposlenih, odjemalcev, dobaviteljev in
drugih partnerjev – z zahtevami okoljskih meril in usmeritvami trajnostnega
razvoja. Skupina jih je upoštevala pri razvoju poslovnih procesov ter razvoju
novih izdelkov in storitev.
Petrol je energetska skupina. Zato si moramo postavljati visoke okoljske
zahteve in zato uresničujemo visoko stopnjo upoštevanja zakonodaje, ki
ureja varstvo okolja, ravnanje z nevarnimi snovmi in kemikalijami. Boljša
požarna varnost, spoštovanje inšpekcijskega nadzorstva in druga področja
Petrol uvrščajo med gospodarske družbe, ki predvidevajo in vodijo
okoljske trende. Predvsem pa nenehno skrbijo za zakonitost poslovanja,
preglednost in odgovornost delovanja, sprotno obvladovanje sprememb
in odprtost pri iskanju novih rešitev.
V Petrolu imamo od leta 1999 vzpostavljen register okoljskih vidikov in
natančno opredeljena okoljska tveganja za vse dejavnosti – na bencinskih
servisih, skladiščih naftnih derivatov, pri transportu in aktivnostih v poslovni
stavbi. Na podlagi dejanskih in potencialnih vplivov na okolje stalno izvajamo
programe zmanjševanja vplivov na okolje. Sistem ravnanja z okoljem
izpolnjuje tudi vse zahteve mednarodnega standarda ISO 14001 in je
certificiran pri mednarodni certifikacijski hiši Bureau Veritas Certification
od leta 2000 naprej. Do konca leta 2007 smo izpolnili vse projektne cilje
in zakonske okvirje, ki zadevajo trajnostno poslovanje in okoljsko skrbno
delovanje družbe, zato register ne vsebuje novih vidikov.

UrESniČEvanjE okoLjSkih ciLjEv in ProjEkTov

99 % izpolnitev
načrtovanih izboljšav
ideje se rojevajo vsak dan. med pogovorom ob čaju, risanjem na
delovnem srečanju, opazovanjem narave v tišini, pregledu tehnoloških
inovacij ali pri čisto običajnem obisku bencinskega servisa. samo
prisluhniti jim je treba.
Če so ideje finančno uresničljive in pomenijo perspektivo za boljše okoljsko delovanje Petrola, jih do potankosti
razdelamo v konkretne projekte. Nato pa predstavljene, ocenjene in v ustrezni obliki sprejmemo na seji uprave.
To predstavlja osnovo za letno načrtovanje in plan investicij.

Za dosledno

izpolnjevanje okoljskih standardov in
ciljev so odgovorni vsi zaposleni v
Petrolu. Uprava družbe pa jamči za njihovo dosledno uresničevanje.
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V obdobju od 2005 do 2007 so se projekti na področju varstva okolja nadaljevali in izvajali po načrtih. Pri
sanaciji naprav za čiščenje komunalnih in sanitarnih voda smo v skupini Petrol upoštevali kazalce in priporočila
predhodno izdelane študije naših strokovnih služb. Namesto rekonstrukcij nekaterih klasičnih neustreznih
sistemov smo se tako potrudili izvesti čimveč priklopov na javno kanalizacijsko omrežje. Tam, kjer ni bilo druge
možnosti, pa zgradili sodobno, tipizirano malo biološko čistilno napravo. Sistematičnost in odgovornost pri
izpeljavi zadanih ciljev dokazujejo številke. Načrtovani okoljski projekti so bili v triletnem obdobju uresničeni
99-odstotno.

zrak

Zmanjšujemo lastne emisije,
da dihamo boljši zrak
Preprečevanje in zmanjševanje emisij – lahkohlapnih ogljikovodikov.
Zaradi transporta in nepopolnega izgorevanja v avtomobilskih motorjih ter izhlapevanja pri pretakanju in skladiščenju goriv. To še vedno
predstavlja poglavitne skrbi Petrola glede izboljšanja kakovosti zraka. Z
uvedbo novih tehnologij pretakanja, učinkovitejših oblik prevoza in rabe
biogoriv je njegovo delovanje pripomoglo k boljši kakovosti ozračja.
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Skrb za kakovost zraka je v skupini Petrol povezana
predvsem s prizadevanji za zmanjšanje emisij
lahkohlapnih ogljikovodikov (glej ekoslovar na koncu
poročila). Njihova prisotnost je vezana na samo
dejavnost družbe, njihovo nastajanje je večinoma
posledica samega transporta oziroma nepopolnega
izgorevanja v avtomobilskih motorjih, delno pa tudi
izhlapevanja pri pretakanju in skladiščenju goriv.
Proces zniževanja emisij lahkohlapnih ogljikovodikov
zato poteka vsepovsod tam, kjer je aktivna energetska
skupina – na vseh treh ključnih členih distribucijske
verige naftnih derivatov: pri skladiščenju, transportu
in pri prodaji.

Pri
skladiščenju,
transportu
in prodaji

Zaprti sistemi pretakanja goriv za
zmanjšanje emisij od leta 2006 na
vseh bencinskih servisih Petrol
Zaprti sistemi pretakanja goriv (Stopnja-1) so bili že
ob koncu leta 2006 instalirani na vseh Petrolovih
bencinskih servisih. Poleg zmanjševanja emisij
lahkohlapnih ogljikovodikov predstavlja to pomembno
izboljšavo tudi pri nemotenosti poslovanja za kupce
servisa. V skladu z novo zakonodajo iz leta 2004 se
namreč lahko pretakanje goriv med obratovanjem
bencinskega servisa brez posebnih dovoljenj izvaja
na vseh servisih, ki imajo izveden zaprti sistem za
pretakanje goriv po stopnji-1. Kjer sama prometna
ureditev še vedno ne dopušča obratovanja
bencinskega servisa v času polnjenja podzemnih
rezervoarjev, je načrtovana ureditev ustreznega
prometnega režima.

adijo hlapi
Zaprti, okolju prijaznejši sistem pretakanja goriv za manjše izhlapevanje lahkohlapnih ogljikovodikov
uporabljamo od leta 2006 na vseh bencinskih servisih Petrol.

gorivo

hlapi

Kako deluje okolju prijaznejše pretakanje v skladiščih Petrol
Zaprti sistem pretakanja goriv, ki minimalizira izhlapevanje, je instaliran v vseh tistih skladiščih družbe Petrol, kjer skladiščimo
in pretakamo lahkohlapne ogljikovodike (bencin).

hlapi
hlapi

hlapi
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1

3

2

vru

plinohram
5

hlapi

rezervoar z gorivom

gorivo
gorivo

železniška vagonska cisterna

3

rezervoar za shranevanje hlapov

2

avtomobilska cisterna (ac)

4

Enota za vračanje ali kondenzacijo
hlapov (Vru - Vapour recovery
unit)

Nadzemni rezervoar z
gorivom z notranjo plavajočo
membrano proti izhlapevanju
hlapov

5

delež bencinskih servisov Petrol s sistemom za zaprto polnjenje podzemnih rezervoarjev (stopnja-1)
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Naslednjo stopnjo okoljskih tehnoloških izboljšav pri
pretakanju goriv na bencinskih servisih predstavlja
pretakanje goriv po zaprtem sistemu v avtomobilske
rezervoarje z vračanjem hlapov (VR). Imenuje se

Vir: Petrol – Sektor Tehnični razvoj,
kakovost in varnost (TRKV) 2007
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1

Stopnja-2. Do konca leta 2007 je bil s stopnjo-2, ki je
zakon ne zahteva in predstavlja emisijski nadstandard,
opremljen že približno vsak tretji bencinski servis Petrol
ali 134 od 380-ih.

Vir: Petrol TRKV

železniška
vagonska
cisterna

število bencinskih servisov Petrol po tipih črpalke in sistemih pretakanja stopnja-2,
ki predstavlja emisijski in zakonski nadstandard

število vseh

število servisov brez

število servisov s stopnjo

črpalke (učr)

bencinskih servisov

stopnje vr – stopnja 2

vr – stopnja 2

TuBs mEBa - Zagreb

158

158

0

salzkotten

125

89

66

Tokheim

98

0

68

skupaj:

381

247

134

Vir: Petrol TRKV

Proizvajalec in tip ulične

terminale za tekoča goriva v skladiščih goriv Zalog,
Vsi bencinski servisi z novejšimi uličnimi črpalkami
Rače in Sermin. Vsi prenovljeni rezervoarji so zdaj
Tokheim so danes opremljeni s sistemom za
opremljeni z notranjimi plavajočimi membranami,
povratek hlapov (Stopnja-2), ki predstavlja smernice
Letne emisije hlapnih organskih snovi pred in po obnovi terminalov za tekoča goriva.
ki preprečujejo izhlapevanje skladiščenih goriv.
in nadstandard pri zmanjševanju vplivov na ozračje.
Fiksne samostoječe aluminijaste kupole membrane
Z opremo Salzkotten jih je od 125 servisov trenutno
dodatno varujejo pred snegom, dežjem ali točo. Vsa
opremljenih 66. Rekonstrukcije in vse novogradnje
tri skladišča so opremljena z enotami za vračanje
pa predvidevajo vgradnjo najnovejših okoljskih
Proizvajalec in tip ulične
Število vseh
Število servisov brez
Število servisov s stopnjo
ali kondenzacijo hlapov,
t. i. VRU-napravami, stene
tehnoloških
rešitev.
črpalke (UČR)
bencinskih servisov
stopnje VR – stopnja 2
VR – stopnja 2
rezervoarjev so hkrati obarvane še z belo refleksijsko
Prenova
in uvedba zaprtih
sistemov
158
158barvo, ki preprečuje segrevanje
0
goriv in tako znižuje
TUBS MEBA - Zagreb
pretakanja v skladiščih goriv je
rezervoarjev pomeni
Salzkotten
125
89 emisije. Prenova nadzemnih
66
znižala letne emisije za 95 %
pomembno okoljsko izboljšavo, saj nove tehnološke
Tokheim
98
0
68
rešitve tako rekoč v celoti preprečujejo izhlapevanje
Zadnje triletno obdobje je prineslo pomembne
381
247
134
Skupaj:
ogljikovodikov. S tovrstno
sanacijo nadzemnih
tehnološke
posodobitve ter nadaljnje zvišanje okoljske
rezervoarjev v terminalih za tekoča goriva je Petrol
varnosti in prijaznosti pri skladiščenju goriv. Do konca
letne emisije hlapov znižal za več kot 95 odstotkov.
leta 2006 smo tako v Petrolu v celoti prenovili svoje

Znižanje emisij z obnovo skladiš?
Tekst: Letne emisije hlapnih organskih
snovi
predzinobnovo
po obnovi
terminalov za teko?a goriva.
Znižanje
emisij
skladišč
Letne emisije hlapnih organskih snovi pred in po obnovi terminalov za tekoča goriva.
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1.500

Prenova
nadzemnih
rezervoarjev
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voDa

Varčujemo, zbiramo,
čistimo, vračamo
V svoji dejavnosti se srečujemo z različnimi kategorijami voda, a delujemo z enim samim ciljem: kar prejmemo iz narave, moramo tja končno
tudi vrniti. čisto in čimbolj neokrnjeno. Vsaka kapljica je dragocena.
dolgoročna vodna okoljska vizija pa je kristalno jasna – pitna voda naj
se uporablja res samo za pitje. V tej smeri deluje Petrol.

26

Pri svojem delovanju se Petrol danes srečuje s tremi
kategorijami odpadnih voda – s sanitarnimi, meteornimi
in tehnološkimi. Že leta uspešno omejujemo
negospodarno rabo pitne, sanitarne in tehnološke
vode. S čiščenjem odpadnih vod prek čistilnih naprav
pa skrbimo za to, da očiščena voda v celoti ustreza
vsem okoljskim predpisom in standardom. Meteorne
vode odvajamo prek tehnološko dovršenih sistemov
zbiranja, vsebnost emisij pa se s čiščenjem prek
najsodobnejših lovilnikov olj uspešno zmanjšuje tudi

Danes
65
uspešnih
sanacij

prva posledica ustreznejših lovilnikov olj in čistilnih
naprav. Danes je ustreznih več kot 98 odstotkov
vseh iztokov kontroliranih naprav, ki so namenjene
čiščenju odpadnih voda.
Uvajanje nove in ustrezne tehnologije čiščenja voda
prinaša tudi ekonomske in energijske prihranke. Na
novih napravah – lovilnikih olj – se na primer opuščajo
monitoringi odpadnih voda, kar pomeni ustrezen
prihranek pri vzdrževanju in kontroli lovilnikov. Zaradi
višje tehnologije in kakovosti samih naprav ter njihovih

je v Petrolu ustreznih preko 98 odstotkov vseh iztokov kontroliranih naprav za čiščenje odpadnih voda.

v tehnoloških odpadnih vodah. Prispevek Petrola
k čistejšim vodam se zadnja leta še povečuje z
vključevanjem v večje projekte, kjer zlasti z gradnjo in
upravljanjem naprav za čiščenje komunalnih odpadnih
voda zagotavljamo njihovo višjo kakovost.

Nadgradnje in prihranki z okoljsko
vodno preventivo – sanacije in
novogradnje lovilnikov olj
Do konca leta 2007 je bila v obdobju 2005-2007
uspešno izvedena sanacija 65 zastarelih in
neustreznih lovilnikov olj ter njihova nadomestitev z
lovilniki nove generacije. V zadnjih letih smo tako
zviševali kakovost odpadnih voda, kar je posredno

vgrajenih delov, kot je koalescent – samočistilne
lamele, pa lahko v letu 2008 pričakujemo nadaljnje
prihranke pri samem vzdrževanju naprav. Kompletno
čiščenje lovilnikov olj že tretje leto uvajamo le na
vsaki dve leti obratovanja prav zaradi višje tehnologije
in kakovosti naprav. Do leta 2005 pa je bilo treba
stare ter tehnično in tehnološko neustrezne naprave
temeljito čistiti večkrat ali najmanj enkrat letno.
Poleg pozitivnih ekoloških in ekonomskih učinkov
se procesi prenove in inovacije izvajajo tudi zaradi
usklajevanja z zakonskimi zahtevami. V vse Petrolove
novogradnje se tako že od leta 1998 vgrajuje lovilnike
olj, ki ustrezajo tehničnim normam evropske direktive
in slovenske zakonodaje. 1

1 Evropska direktiva 78/659/EGS ter standarda SIST EN 858-1 in SIST EN
858-2, ki ju predpisuje slovenska zakonodaja.

Boljša preventiva z novimi lovilniki olj
Razmerje med vgrajenimi klasičnimi in novimi lovilniki olj (SIST EN 858-1 in 2) na bencinskih servisih
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sodobni lovilniki olj

Vgrajujemo male čistilne naprave

Petina
servisov z
biološkimi
čistilnimi
napravami

Večina odpadnih komunalnih voda na objektih se
odvaja v kanalizacijske sisteme. Na območjih, kjer
lokalni kanalizacijski sistemi ne omogočajo ustreznega
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda,
pa Petrol svoje objekte opremlja s tipskimi malimi

biološkimi čistilnimi napravami. Do konca leta 2007 je
bila s takšnimi napravami opremljena že dobra petina
vseh tistih bencinskih servisov, ki so na območjih,
kjer krajevno kanalizacijsko omrežje še ni ustrezno
urejeno.

rastejo male biološke čistilne naprave
Naraščanje deleža objektov skupine Petrol, ki so zaradi neustreznega kanalizacijskega
sistema opremljeni z malo biološko čistilno napravo.
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Kako zvišujemo kakovost odpadnih voda
Trajnostne razvojne rešitve našega delovanja so tudi
v zadnjih treh letih prinesle lepe okoljske razultate.
Pregled rezultatov analiz vsebnosti in vrednosti
emisij pri odvajanju odpadnih voda, ki ga izvajajo za
to pooblaščeni zunanji laboratoriji, kažejo, da raven
kakovosti odpadnih voda v Petrolu ostaja na zavidljivo
❄
❄
❄
❄

visoki ravni ali pa se vztrajno zvišuje. Učinkovito
izboljševanje stanja odpadnih voda na bencinskih
servisih in v skladiščih goriv je zasluga dobrega dela
skupine in več dejavnikov. Pomembnejši med njimi
so:

načrtno in sistematično nameščanje ustreznih sodobnih čistilnih naprav in lovilnikov olj,
vzporedno zmanjševanje rabe neustreznih čistilnih sredstev,
večja skrbnost pri vzdrževanju čistilnih naprav ter
večja ozaveščenost zaposlenih.

Analize
izvajajo
pooblaščeni
zunanji
laboratoriji
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Meteorne vode načeloma ne obremenjujejo okolja.
Njihovo učinkovito obvladovanje dosegamo
z
uveljavljanjem dognanih metod zbiranja in odvajanja
v ponikalnice. Pomembna je tudi uporaba sodobnih,
visoko kakovostnih materialov, kakršne predstavlja
vgradnja odvodnih cevi PEHD z varjenimi stiki,
gradnja neprepustnih betonskih pretakalnih, voznih
in manipulativnih površin ter kakovostna izvedba
obcestnih kanalizacijskih jaškov.

2004

2005

2006

Vir: Petrol in pooblaščeni zavodi za zdravstveno varstvo,
ki izvajajo monitoring ter analize odpadnih voda

izboljšujemo kakovost odpadnih voda na bencinskih servisih in v skladiščih

2007

V Petrolu uresničujemo trajnostni razvoj tudi pri
upravljanju z meteornimi vodami. To pomeni gradnjo
ali prenovo objektov z izključnim načrtovanjem takšnih
sistemskih rešitev, ki zagotavljajo varno, učinkovito,
tehnično dovršeno in okolju prijazno ravnanje z
meteornimi vodami.
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“zELEni” bEncinSki SErviS PrihoDnoSTi

Pitna voda le za – pitje
V Petrolu ne skrivamo svojih okoljskih vizij. V bližnji prihodnosti
načrtujemo izvedbo energetsko samozadostnega bencinskega servisa, na katerem se bo pitna voda uporabljala res samo za pitje. Za vse
druge potrebe, na primer za zalivanje zelenice ali izpiranje stranišča,
pa deževnica in prečiščena voda iz čistilne naprave. Pilotski projekt je
v načrtovalni fazi.

30

Izgradnje in
rekonstrukcije
v smeri
energetske
samozadostnosti

Sveža voda je eden najdragocenejših obnovljivih
naravnih virov in nima svojega nadomestka.
Potrebujemo jo za svoj obstoj ali udobje. Velikanske
količine pitne vode se uporabljajo v kmetijstvu za
namakanje in v industriji pri proizvodnji, rudarstvu
ali odstranjevanju odpadkov. S stališča trajnostnega
razvoja je zagotavljanje zadostnih količin ustrezne
kakovosti vode najvišja družbena prioriteta. To smo
v okviru svoje dejavnosti v Petrolu pripravljeni in
odločeni uresničiti.

Sveža

voda je eden najdragocenejših obnovljivih
naravnih virov in nima svojega nadomestka.
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Zeleni bencinski servis kot
energetsko in vodno samozadostna
alternativa
Načrti družbe Petrol za prihodnost temeljijo na
današnjem znanju in dolgoletnih izkušnjah. V
središču je skrb za okolje in trajnostni razvoj, ki
na ravni ponudbe bencinskega servisa pomeni
samo eno: zeleno. To pomeni gradnjo novih in
rekonstrukcijo obstoječih lokacij v smeri njihove
energetske samozadostnosti z uporabo alternativnih
virov in mikro porabo pitne vode. Motivacija za

takšno rešitev je trojna: ekonomičnost z maksimalnim
znižanjem stroškov komunalnih storitev in ničelno
porabo električne energije iz regionalnega omrežja,
tehnološko-finančna optimalnost in uresničljivost
investicije ter nadaljnje izpolnjevanje moralne okoljske
obveze z ničelnim negativnim vplivom.
Zeleni bencinski servis Petrol je trenutno na ravni
evaluacije idejne zasnove. Predstavlja začetek
morda enega najpomembnejših pilotskih projektov
družbe. Obenem pa vizijo, kako lahko okoljska skrb,
ekonomija in kakovost izbire delujejo kot eno.

zEMLja

Pripravljenost, odgovornost
in visoka tehnologija
V energetski in naftni dejavnosti za okolje ni šale. ustvarjamo na
področjih, kjer je zavedanje o potencialnih negativnih vplivih na zemljo še posebej pomembno. Z znanjem in odgovornim delovanjem
preprečujemo možnosti in okoliščine za razvoj okoljskih nezgod. desetletja preventivnih scenarijev, uvajanja varnih skladiščnih tehnologij,
strokovnih izobraževanj in sodelovanj pa so prinesla visoko stopnjo
okoljske varnosti, ki jo dnevno preverjamo.

99 % enoplaščnih podzemnih
skladiščnih rezervoarjev smo za večjo
varnost zamenjali z dvoplaščnimi
Rezervoarji
z »nično
možnostjo
puščanja«

Zvišanje stopnje okoljske preventive zahteva uvedbo
tehnoloških inovacij. Dober primer predstavlja
rezervoarski prostor s tako imenovano »nično
možnostjo puščanja«, ki zadnja leta pomeni logičen
sestavni del tipskega bencinskega servisa družbe
Petrol. Gre za dvoplaščne podzemne rezervoarje z
dvojnimi stenami.
Nova generacija dvoplaščnih rezervoarjev je še
varnejša in trajnejša. Izdelani so iz materialov, ki so
trajno odporni na naftne derivate, konstrukcijsko pa
so varni pred morebitnimi potresi. Opremljeni so s
sistemi za kontrolo tesnosti medplaščnega prostora.
Kontrola tesnosti pa je izvedena po najnovejši
tehnologiji s stalnim tlakom zraka med obema
plaščema, ki v primeru puščanja s svetlobnim in
zvočnim signalom opozori zaposlene v prodajnem
prostoru. S takšnimi dvoplaščnimi rezervoarji so
opremljeni vsi po letu 1993 zgrajeni ali v celoti
prenovljeni Petrolovi objekti. Sočasno pa se na

servisih starejšega datuma izvaja intenzivna menjava
enoplaščnih podzemnih rezervoarjev z dvoplaščnimi.
Ob izteku leta 2006 je bilo z njimi tako opremljenih
98 odstotkov Petrolovih bencinskih servisov, konec
minulega leta pa že dobrih 99 odstotkov.
Podoben sistem preventive smo v Petrolu vpeljali tudi
v nadzemne rezervoarje, ki so na skladiščih Zalog,
Rače in Sermin, ter nekatere rezervoarje skladišča
Lendava. Vsi imajo dvojno dno s kontrolo morebitnega
puščanja, hkrati pa so nekateri postavljeni tudi v
jeklene lovilne bazene in opremljeni z merilniki ter z
daljinskim odčitavanjem nivoja in temperature goriva.
V letu 2007 je bila zamenjava enoplaščnih rezervoarjev
z dvoplaščnimi v okviru nadomestnih gradenj ali
rekonstrukcij bencinskih servisov uspešno izvedena
na vseh lokacijah, ki so bile predvidene za tovrsten
poseg.

rast deleža bencinskih servisov opremljenih z
dvoplaščnimi rezervoarji goriv
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Med dejavnostmi družbe Petrol pomenijo največjo
nevarnost za onesnaženje tal potencialna razlitja
naftnih derivatov. Zato posebno pozornost
namenjenamo izvajanju preventivnih ukrepov na
področju skladiščenja in transporta goriv. Učinkovitost
preventivnih ukrepov temelji na neprekinjenem
strokovnem usposabljanju ljudi, ki z gorivi rokujejo,
na kakovostni gradnji skladiščnih rezervoarjev ter
na zagotavljanju optimalne varnosti transportnih
pogojev.

1998

1999

2000

2001

Sistemsko
preventivo z dvoplaščnimi rezervoarji in dvojnim dnom smo uspešno vpeljali na
vseh bencinskih servisih in v skladiščih.

ravnanjE z oDPaDki

Zmanjševanje sledi brez
obremenjevanja okolja
strokovno in gospodarno ravnanje z odpadki je finančno smotrno in
sestavni, popolnoma vsakdanji del okoljske odgovornosti v družbi
Petrol. Od njihovega sistematičnega zbiranja, ločevanja, do začasnega
skladiščenja in trajnega odstranjevanja.

Začasno zbiramo in sistemsko
odstranjujemo nevarne odpadke od
leta 1996
Posebna skrb je namenjena odpadkom, ki so
lahko okolju in zdravju nevarni. Petrol ločeno zbira
in varno sistemsko odstranjuje takšne odpadke že
od leta 1996. Pri njihovem sistematičnem zbiranju,
ločevanju, začasnem skladiščenju oziroma trajnem
odstranjevanju dosledno spoštuje vsa najnovejša
zakonska določila. Odvoz in odstranjevanje zbranih
potencialno nevarnih odpadkov izvajajo izključno
organizacije, ki imajo za opravljanje te dejavnosti
ustrezna dovoljenja Agencije RS za okolje pri
ministrstvu za okolje in prostor.

Vrste in količine zbranih nevarnih odpadkov na bencinskih servisih Petrol v tonah.
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muljev iz lovilnikov olj. V letu 2006 jih je bilo na primer
zbranih 1065 ton, dobra polovica manj pa grezničnih
muljev, z zbrano količino 500 ton. V istem letu je
Petrol zbral tudi 655 ton muljev iz čistilnih naprav ter
548 ton papirne embalaže.

Sistemsko odgovorno ravnanje z odpadki je za
Petrol nekaj vsakdanjega in samoumevnega. Vse
se začne pri odgovornosti, energijski ozaveščenosti
in doslednem spoštovanju zakonskih določil. Odvoz
in odstranjevanje odpadkov zato v Petrolu zaupamo
izključno tistim institucijam in podjetjem, ki imajo
za opravljanje te dejavnosti ustrezna dovoljenja
in reference. Merilo je enostavno – odpadke se
odstranjuje na način, ki okolja ne obremenjuje. Takšno
ravnanje pa spodbujamo tudi pri naših poslovnih
partnerjih in uporabnikih.
V zadnjem triletnem obdobju smo v družbi Petrol
obravnavali in evidentirali petindvajset različnih vrst
odpadkov. Večinoma nastajajo v okviru dejavnosti
bencinskih servisov in skladišč goriv. Dodatno
omogočamo njihovo varno odstranjevanje tudi
pogodbenim partnerjem, kot so avtoservisi – s
projektom Petrol2Eko (več na www.petrol.si/
ekologija/petrol2eko).
Petrol za vse odpadke vsako leto izdela letno poročilo
o njihovem nastajanju. Med pomembnejše količine
odpadkov sodijo recimo zbrani in odstranjeni odpadki

Varno
odstranjujemo 25 evidentiranih vrst odpadkov, ki nastajajo na bencinskih
servisih in v skladiščih goriv.

Kako deluje sistem ločenega zbiranja
odpadne embalaže in komunalnih
odpadkov – sodelovanje z družbo
slopak
Za doseganje večje okoljske učinkovitosti in poslovne
transparentnosti smo pri zbiranju komunalnih odpadkov in odpadne embalaže vzpostavili gospodaren in strokovno nadzorovan sistem, ki zagotavlja
predpisano ravnanje z odpadno papirno in plastično
embalažo. O količinah in načinu zbiranja odpadkov
vodimo natančne evidence, kar omogoča stalen
pregled in nadzor nad delovanjem sistema.

Okoljska
neoporečnost,
učinkovitost in
ekonomičnost

V skladu z uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo smo si v Petrolu na vseh svojih lokacijah
zagotovili prevzem in snovno predelavo ter reciklažo
ločeno zbranih frakcij odpadne embalaže. Tudi zato se
je Petrol leta 2003 vključil v sistem družbe za ravnanje
z odpadno embalažo Slopak (www.slopak.si). Z
vključitvijo v Slopak deluje Petrol okoljsko učinkoviteje
tako kot trgovec, embaler lastne blagovne znamke in
kot uvoznik. V skladu z zakonodajo zagotovljamo in
izvajamo redno, nemoteno ter predpisano ravnanje
z odpadno embalažo, ki nastaja pri opravljanju
dejavnosti družbe ali pri kupcih.

Vsak bencinski servis Petrol je opremljen s posebnimi
tipskimi zbiralniki za ločeno zbiranje odpadne
embalaže papirja in plastike. Od leta 2004 naprej se
vsak novo zgrajeni ali rekonstruirani objekt dodatno
opremi z ustreznimi tipskimi zbiralniki za ločeno
zbiranje tako nevarnih kot nenevarnih odpadkov.
Petrol je namenil dodatno pozornost uskladitvi
in racionalizaciji potrebnih velikosti in prostornin
zbiralnikov za mešane komunalne odpadke na
bencinskih servisih. Vsak zaposleni je usposobljen
in ustrezno poučen. Vsaka nova ideja je dragocena.
Tako spodbujamo in izvajamo pravilen način ter
gradimo odnos – do ločenega zbiranja ter ravnanja
z vsemi vrstami odpadkov, s katerimi se zaposleni,
kupci in javnost srečujejo.
Cilja vzpostavitve širšega sistema ločenega zbiranja
odpadkov za Petrol sta – okoljska neoporečnost in
ekonomičnost. Takšen sistem namreč zagotavlja
ekonomsko optimalnost z zniževanjem stroškov
zbiranja ter predvsem okoljsko učinkovitost z
minimaliziranjem vplivov na okolje. Delovanje je
celovito, saj pokriva tako nadzor kakovosti v celotni
verigi sistema zbiranja, razvrščanja in predelave kot
okoljsko sprejemljivo končno odstranitev odpadne
embalaže ter drugih komunalnih odpadkov na
lokacijah družbe Petrol.
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Vsak

bencinski servis je opremljen s tipskimi zbiralniki za ločeno zbiranje
odpadne embalaže, papirja in plastike. Od leta 2004 naprej tudi za
ločeno zbiranje nevarnih in nenevarnih odpadkov.
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Ločevanje v številkah
Gibanje količine mešanih komunalnih odpadkov ob uvajanju sistema ločenega zbiranja
odpadne embalaže na bencinskih servisih Petrol (v tonah).
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Zmanjšujemo odpadke pri čiščenju skladiščnih rezervoarjev
V Petrolu načrtno spremljamo in izboljšujemo načine
čiščenja nadzemnih in podzemnih rezervoarjev.
Ustrezen nadzor nad temi procesi ter posodabljanje
tehnologije čiščenja in obdelave odpadka sta prinesla

pozitivne okoljske rezultate. Omogočila sta bistveno in
sorazmerno zmanjšanje količine posebnih – nevarnih
odpadkov, ki nastajajo pri čiščenju rezervoarjev.

Gibanje količine nevarnih odpadkov, ki nastajajo pri čiščenju rezervoarjev (v tonah)
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Na bencinskih servisih najdete »ekološke točke«
Vsi bencinski servisi Petrol so danes opremljeni s
tipskimi zbirnimi posodami za nevarne odpadke –
rabljena odpadna olja, zaoljeno plastično embalažo,
zaoljene in mastne krpe ter uporabljena vpojna
sredstva. Dobrih 98 odstotkov servisov je opremljenih
še z ustreznimi zabojniki, ki so namenjeni zbiranju
starih izrabljenih akumulatorjev.

Že leta so na vseh bencinskih servisih in skladiščih
goriv nameščeni posebni ekološki zabojniki za prvo
okoljsko pomoč, v katerih je na voljo vsa oprema,
potrebna za ukrepanje ob morebitnih manjših razlitjih
goriv. Namenski objekt za začasno oziroma prehodno
zbiranje in skladiščenje posebnih odpadkov pa lahko
danes najdete na več kot polovici vseh bencinskih
servisov Petrol.
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strateško povezovanje z dobavitelji in kupci
Pomemben
dejavnik je
motivacija

Petrol spodbuja strokovnost in izboljšuje učinkovitost. V proces zbiranja, skladiščenja, uničevanja ali
predelave nevarnih odpadkov si zato prizadevamo
vključiti tudi poslovne partnerje. Pri ločenem zbiranju
odpadne embalaže to na primer pomeni, da si
bomo v sodelovanju z družbo Slopak še intenzivneje
prizadevali, da se v razširjeni sistem ločenega
zbiranja odpadne embalaže vključi čim večje število
dobaviteljev.
Seveda je pri prehodu na bolj zelene oblike
poslovanja pomemben dejavnik motivacija. Zato

večjim kupcem že nekaj let zagotavljamo brezplačen
odvoz in strokovno uničenje izrabljenih motornih in
mineralnih olj ter oljne embalaže. Z možnostjo oddaje
izrabljenega olja ter z načinom zbiranja in siceršnjega
ravnanja z nevarno embalažo pa prek prodajnih mest
seznanjamo tudi vse druge kupce. Pozitivni odzivi
partnerjev ter neprecenljivost pomena odgovornosti
in izboljšanja kakovosti naravnega okolja prinašajo
logičen sklep – v Petrolu bomo z organiziranim
zbiranjem vse tiste embalaže, ki je nabavljena na
prodajnih mestih, nadaljevali tudi v prihodnje.

racionalizacija pomeni znižanje stroškov in količine odpadkov
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10-odstotno
letno
zmanjševanje
komunalnih
odpadkov
od 2005

Sistem ravnanja z nevarnimi odpadki je v zadnjih treh
letih potekal po začrtanem programu in pomagal
pri izpolnitvi zastavljenih ciljev. Na področju nevarne
embalaže se je količina nevarnih odpadkov znižala
za približno 10–15 odstotkov. To je posledica tega,
da zaposleni na bencinskih servisih bolj vestno in
bolj nadzorovano ločeno zbirajo nevarno odpadno
embalažo.
Z družbo Slopak je bil že leta 2004 sklenjen in podpisan pogodbeni dogovor o plačevanju storitev
ločenega zbiranja odpadne embalaže. Na podlagi
pogodbe tako družba Slopak Petrolu vsak mesec
plačuje za storitev zbiranja odpadne embalaže.
Pogodba pa zadeva zbrano količino embalažne
plastike in papirja, ki pa mora biti na ustrezen način
ločena, v ustreznih zabojnikih, prečiščena, pripravljena za prevoz in potrjena z evidenčnimi listi.
V Petrolu s sistematičnim ravnanjem znižujemo
stroške in racionaliziramo poslovanje. Racionalizacija
pomeni recimo zmanjševanje količin odpadkov in
tako zmanjšanje plačevanja stroškov okoljske takse.
Takšne pozitivne smernice v zadnjih letih nadaljujemo
tudi pri mešanih komunalnih odpadkih. Na več deset
bencinskih servisih smo se načrtno lotili zadeve. Cilj?
Zmanjšanje količine glede na evidentirana stanja
količin odpadkov prejšnjih let. Zmanjševali smo

volumen, zamenjali smo zbirne posode za komunalne
odpadke z manjšimi posodami, zmanjšali smo
število terminov pobiranja odpadkov. Velikost zbirne
posode je namreč osnova za izračun cene prevzema
in odstranitve odpadka.
Posledice odločnega pristopa k zmanjševanju
plačljivih količin komunalnih odpadkov z vzporednimi
sistemi ločenega zbiranja se že od leta 2005 kažejo
v več kot 10-odstotnem zmanjšanju stroškov
za komunalne odpadke. Kljub povečanju števila
bencinskih servisov med leti 2002 in 2007 za
približno 50 novih objektov se količina mešanih
komunalnih odpadkov ni bistveno povečala.
Količine zbrane plastične ter papirne in kartonske
embalaže na servisih pa so odvisne od količinske
prodaje posameznih aktualnih izdelkov ter dodatne
ponudbe.
Nekoliko manjša količina zbranih odpadnih olj je
posledica vse manjše menjave olj na bencinskih
servisih. Zmanjšala se je količina zbrane zaoljene
plastične embalaže, kar je posledica bolj doslednega
zbiranja in ločevanja tovrstnih odpadkov na bencinskih servisih. Zmanjšuje pa se tudi količina zbranih
odpadnih akumulatorjev kot rezultat manjšega obsega same storitve na točkah Petrol.

izPoLnjEvanjE zakonSkih in DrUGih zahTEv

Od novega zakona
do uspešnih prilagoditev
Zakon o varstvu okolja. uredba o preprečevanju večjih nesreč. Nove
evropske klasifikacije. Trije primeri učinkovitega izpolnjevanja zahtev
in usmeritev. V Petrolu posebno pozornost namenjamo tistim, ki
neposredno zadevajo našo dejavnost.
Ključno zakonsko spremembo na področju varstva
okolja in okoljske politike predstavlja v letu 2006
sprejeti novi dopolnjeni zakon o varstvu okolja.
Pomembne so bile dopolnitve in sprejem novih
podzakonskih predpisov na področju odpadkov,1
na posebnem mestu pa je uredba o preprečevanju
večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic.

Procesi

Sistemsko
preprečevanje
nezgod

Največ prilagoditev in sprememb je zahteval novi
zakon o varstvu okolja, posebej pomembne pa so
bile uredbe s področja varovanja voda in ravnanja
z odpadki. Pokrivajo pomemben del dejavnosti,
kjer v Petrolu dokazujemo svojo okoljsko skrb in
inovativnost. To konkretneje pomeni, da je moral
na podlagi obeh uredb Petrol d.d., Ljubljana

prilagoditev in pridobivanja okoljevarstvenih
dovoljenj so potekali po načrtih.

Brezhibno in nadzorovano sistemsko preprečevanje
nezgod je namreč ena najpomembnejših preventivnih
aktivnosti skupine, kot je Petrol.
Uredba o preprečevanju večjih nesreč se zakonsko
nanaša na obvladovanje varnosti in varnostne politike
na šestih skladiščih goriv in utekočinjenega naftnega
plina (UNP – glej ekoslovar na koncu poročila). Med
njimi so v primeru večje nesreče z nevarnimi snovmi
skladišča Lendava, Rače in Štore obravnavana kot
obrati večjega okoljskega tveganja. Skladišča Zalog,
Celje in Sežana pa kot obrati manjšega.2
Nekatere spremembe zakonodaje s področja
preprečevanja večjih nesreč in zmanjševanja njihovih
posledic za okolje so potekale že v letu 2005 in
se nadaljevale v leto 2006. Prinesle so manjše
dopolnitve, prilagoditve in usmeritve pri preprečevanju
večjih nesreč. Zaradi poprejšnjega upoštevanja
in izpolnjevanja visokih okoljskih standardov pa
spremembe okoljske zakonodaje niso bistveno
vplivale na obstoječi sistem ravnanja z okoljem v
skupini Petrol.

kot zavezanec – upravljavec v okviru zakonsko
določenega roka podati pisne vloge za pridobitev
vseh okoljevarstvenih dovoljenj za obrate večjega
in manjšega tveganja za okolje. To so biološke
čistilne naprave z zmožnostjo čiščenja nad 250 PE
(glej ekoslovar) ter skladišča goriv z odvodnjavanimi
površinami nad tremi hektarji.

1 Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo in uredba o ravnanju z
odpadno električno in elektronsko opremo.

2 Razvrstitev skladišč goriv in UNP-ja je bila izvedena skladu z novo uredbo ter
evropsko direktivo SEVESO II.

Naslednji korak v postopku je pridobivanje dovoljenj.
Petrol d.d. je za vse navedene naprave in lokacije
zavezan pridobiti okoljevarstvena dovoljenja v skladu
s predpisanimi zakonskimi roki, in to tudi izvaja.
Prilagoditve sprejeti zakonodaji znotraj družbe in
vsi procesi pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj
so v letu 2006 potekali po načrtih. Tako so bile vse
obveznosti za pridobivanje ustreznih dovoljenj v letu
2007 izvedene v predpisanih in zakonitih rokih.
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kako SkrbiMo - okoLjU PrijaznE TEhnoLoGijE,
rEšiTvE in SToriTvE

Kako zelena je naša črpalka
Okoljska skrb se začne na bencinskem servisu. Od varne gradnje in
dvoplaščnih podzemnih rezervoarjev, sistemskega zbiranja in sortiranja
varnih in nevarnih odpadkov do ponudbe okolju prijaznejših goriv. Nekateri procesi so očem skriti.
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EKOLOšKa TOčKa
Ločeno zbiranje nevarnih
in nenevarnih odpadkov.
Izvajamo ga tudi za naše
partnerje.

OKOLju VarNEjši
TraNsPOrT
Vsako vozilo je serijsko
opremljeno s paketom
orodij za posredovanje
ob morebitnih manjših
razlitjih.

dVOPLaščNi POdZEmNi rEZErVOar
s samodejnim javljalnikom tesnosti v celoti
onemogoča razlitje goriva.

odzračnik

ZaPrTi sisTEm
PrETaKaNja gOriV
Sistem Stopnja-1 zmanjša
izhlapevanje lahkohlapnih
ogljikovodikov do
99 odstotkov. Od leta
2006 je vgrajen na vseh
bencinskih servisih Petrol.
Približno vsak tretji med
njimi pa ima vgrajen sistem
zaprtega pretakanja z
vračanjem hlapov Stopnja-2,
ki ga zakon ne zahteva
in predstavlja okoljski
nadstandard.

samodejna
naprava
za kontrolo
tesnosti
kontrola
nivoja goriva

hlapi

hlapi

medplaščni plin

dvoplaščni
podzemni
rezervoar

gorivo

gorivo

čisTEjša iN učiNKOViTEjša
gOriVa
Manjša obremenitev okolja
Petrol primadiesel in izboljšani
super plus 98 sta dve zadnji okolju
prijaznejši inovaciji Petrola za osebna
in tovorna vozila.

VEčja OKOLjsKa
OZaVEščENOsT iN
ZNaNjE ZaPOsLENih
Med drugim zajema
načrtno izobraževanje in
seznanjanje, strokovnost
izvajanja in nadzor vseh
tehnoloških procesov. V
sistem odgovornega ravnanja
z okoljem aktivno vključujemo
tudi svoje partnerje in zunanje
sodelavce.

ENErgETsKO učiNKOViTa
aVTOPraLNica
Porabi le 10-30 l vode za
posamezno pranje. Približno
osemdeset odstotkov vode je
reciklirane.

OKOLju PrijaZNa
aBsOrPcijsKa srEdsTVa
Namenjena so varnemu
odstranjevanju manjših
morebitnih razlitij naftnih
derivatov.
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TiPsKa BiOLOšKa čisTiLNa NaPraVa
1
3

LOViLNiK OLj iN maščOBE
(EN 858-1)

2

iztok prečiščene
odpadne tehnološke
vode

dotok tehnološke odpadne vode
plast izločenih olj in derivatov
samodejna zapora dotoka
(oljna plast ne more izteči)
koalescentor
(izločevalnik dispergiranih olj)

1

PrimarNa PrEdčisTiLNa sTOPNja

2

BiOLOšKa sTOPNja - PrEcEjaLNiK

3

NaKNadNa čisTiLNa sTOPNja

kompaktno neprepustno korito

Varovanje okolja pri skladiščenju, transportu in
pretakanju

Zanesljiva oskrba in okoljska
skrb v skladiščih
Brezpogojno zagotavljanje najvišje stopnje varnosti je osnova. Združujemo
jo z uvajanjem zgolj tistih rešitev, ki zmanjšujejo vpliv dejavnosti na okolje.
Od zbiranja hlapov v plinohramih, ki zagotavljajo nične emisije v ozračje,
do večstopenjske varnosti nadzemnih rezervoarjev.

ZAPRTI SISTEM POLNJENJA V
AVTOPOLNILNICI PREPREČUJE
IZHLAPEVANJE
Bencinski hlapi iz rezervoarja
avtocisterne se prek odsesalne cevi
najprej zbirajo v plinohramu. Nato se
iz plinohrama prek VRU-naprave za
utekočinjanje hlapov – utekočinjeni kot
gorivo vračajo v ustrezni rezervoar.
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SISTEM ZA
UTEKOČINJANJE ZBRANIH
HLAPOV
Enota za obdelavo parne
faze – hlapov VRU (Vapour
Recovery Unit) deluje
skupaj s plinohramom.
Namenjena je sprejemanju
hlapov iz avtocisternskega in
vagonskega pretakališča.

VAGONSKO
PRETAKALIŠČE
Celovito varnost pri
sprejemanju in izdajanju
goriv prek železniških cistern
zagotavlja – moderno
izvedeno, varovano in
tehnološko dovršeno
vagonsko pretakališče.

PLINOHRAMI ZA ZBIRANJE
HLAPOV
Zagotavljajo nične emisije v ozračje in
začasno hrambo plinske faze goriv.

NADZEMNI REZERVOARJI
ZA GORIVA
Dvojno dno in jeklena lovilna
skleda, plavajoča membrana,
ki preprečuje izhlapevanje
in fiksna streha, ki rezervoar
varuje pred vremenskimi vplivi.
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LOVILNIK OLJA
Nadgrajen je z
varnostnim mehanizmom
za samodejno
zapiranje iztoka ob
nekontroliranih razlitjih
goriv ter s posebnimi
koalescenčnimi lamelnimi izločevalniki za
učinkovitejšo ločevanje
mineralnih olj od vode.

VODNO ČRPALIŠČE Z BAZENOM
POŽARNE VODE
Zagotavlja zadostno količino vode v
primeru morebitnega požara.

Kje in kako delujemo - okoljske storitve in učinkovita
raba energije

Okolju gre lahko na bolje
Znanje, izkušnje in nove ideje uvajamo z rešitvami na področju vodnega
kroga, učinkovitejše rabe energije, ravnanja z odpadki, preizkušanja
alternativnih virov in s sodelovanjem pri regionalnih okoljskih projektih.

PLINOHRAMI
Za oskrbo z utekočinjenim naftnim
plinom.

Petrol - kaj in kje
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Vodni krog – Čiščenje odpadnih voda
Centralna čistilna naprava Murska Sobota
Mežica
Maribor (Aquasystems, d.o.o.)
Sodelovanje pri okoljskih projektih
Sanacija odlagališča gudrona Pesniški Dvor

UČINKOVITA RABA ENERGIJE
V JAVNEM SEKTORJU

Učinkovita raba energije
Zaokroženo gospodarsko območje Ravne
Unior Zreče
Martex
Splošna bolnišnica Brežice
Psihiatrična bolnišnica Begunje
Hutterjev blok, Maribor
Staneta Rozmana in Cvetkova ulica, Murska Sobota
Trigeneracije
Tehnološki park Ljubljana
Pilotski projekti
Sončna elektrarna BS Koper
Tehnologija vodika
Oskrba z zemeljskim plinom
Slovenska Bistrica (poteka)
Komenda (poteka)

STORITVE VODNEGA KROGA: ZBIRANJE
IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
Centralne čistilne naprave za čiščenje
komunalnih in padavinskih voda. S
sodelovanjem pri načrtu in zagonu projekta
ali pa tudi z njegovim upravljanjem. Širitev na
celovito oskrbo vodnega kroga – s črpanjem,
produkcijo in oskrbo s pitno vodo.

OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM

PILOTSKI ENERGETSKI
PROJEKTI

INDUSTRIJSKI ODJEMALCI

NAČRTOVANJE IN
PROJEKTNI MANAGEMENT
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MESTO

UČINKOVITA RABE ENERGIJE
ZA PODJETJA IN LOKALNE
SKUPNOSTI
Skupne kotlovnice večstanovanjskih
zgradb.

RAVNANJE Z ODPADKI
Zbiranje in recikliranje nevarnih in
nenevarnih odpadkov. Lahko tudi v
povezavi s projektom učinkovite rabe
energije, kjer nastopajo kot surovina v
okolju prijaznem postopku pridobivanja
primarne energije.

OKOLJSKA REHABILITACIJA
Načrtovanje, sofinanciranje in strokovna
podpora pri izvedbi.

kako DELUjEMo: okoLjSki ProjEkTi,
UČinkoviTa raba EnErGijE in
ProDUkTnE inovacijE

Petrol daje pobudo
in rešitve
razumevanje potreb naročnika in spoštovanje narave. To sta temeljni etični
postavki skupine Petrol. Povezujemo
ju z znanjem, izkušnjami in rešitvami –
na področju celovitih okoljskih storitev,
kot je vodni krog, energetskih storitev
s poudarkom na učinkoviti rabi energije,
uvajanju inovacij na področju goriv,
sodelovanju pri regionalnih okoljskih
projektih ter raziskovanju in iskanju
energetskih alternativ. Tudi s pomočjo
pilotskih projektov. Pet majhnih, a odločnih
okoljskih korakov v delovanju skupine.
V zadnjem triletnem obdobju smo v Petrolu spodbudili in uresničili
miselni preskok. Vsa znanja smo združili in ponudili v obliki celovitih
okoljskih in energetskih storitev. Uspešno smo vpeljali alternativne
koncepte poslovanja in sodelovanja s partnerji, ki so se izkazali za
učinkovite pri uresničevanju energetskih zamisli ter okoljskih rešitev
na trgu.
Sledeč strateškim smernicam trajnostnega razvoja smo v Petrolu
uspešno izpeljali kopico projektov učinkovite rabe energije za javne
ustanove in podjetja. Partnerjem in naročnikom smo in lahko jamčimo
konkretne prihranke in določene vnaprej znane modele oblikovanja
cene dobavljene energije. Zaupanje in trajno sodelovanje gradimo z
razumevanjem, dialogom in celovitostjo svojih storitev.
Inovativnost pri gorivih je poleg doseganja, nekje celo preseganja in
prehitevanja novih okoljskih standardov, prinesla tudi tržno uspešnost
novih produktnih blagovnih znamk. Dober primer predstavlja Petrol
»Primadiesel«.
Alternativni ali obnovljivi energetski viri zaenkrat še niso deležni
ustreznih spodbud, ki bi jim prinašale tržno konkurenčnost. To
se bo spreminilo. Zato že danes aktivno spremljamo in testno
preverjamo nove energetske alternative in pripravljamo načine
njihovega poslovnega uresničevanja. Takšen je recimo pilotski
projekt Fotovoltaike na bencinskem servisu, ki bo prinesel ustrezne
finančne kalkulacije in dragocenost tehnološke izkušnje iz prve
roke.

2

okoLjSki ProjEkTi

Okolje pomeni življenje
čiščenje odpadnih voda in oskrba lokalnih skupnosti s pitno vodo. Načrtovanje rešitev pri ravnanju z odpadki. sanacije okoljskih problemov. To so
tri področja, kjer sodelujemo, prispevamo, razvijamo in uresničujemo skupno vizijo odgovornosti
do okolja.
Skrbno gospodarjenje z vodo postaja najvišja družbena
prioriteta, ne le okoljskega – ampak življenjskega pomena.

Kaj sta in kaj
pomenita za
okolje
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❄

Projekta centralnih čistilnih
naprav za čiščenje odpadnih
komunalnih in padavinskih
voda.

❄

Leto začetka obratovanja:
2005/2006, po poskusnem
obdobju.

❄

Čistilna kapaciteta: 42.000
PE (Murska Sobota) in 4.000
PE (Mežica).

❄

Napravi skrbita za čiščenje
voda mestnih občin v velikosti
20.000 stanovalcev in za
industrijo v Murski Soboti1 ter
4.000 stanovalcev v Mežici.

❄

Petrol izvaja gospodarsko
javno službo na podlagi
koncesijskih pogodb.

❄

Izvajalec: Petrol

Izmenjava znanj, inovacije, okoljska varnost in dostopna
ponudba storitev upravljanja z vodnimi viri pa postajajo
strateška prednost v naboru energetskih storitev skupine
Petrol.
V Petrolu izvajamo v okviru okoljskih dejavnosti celovite
storitve vodnega kroga. Te zaokrožujejo odvajanje in
čiščenje odpadnih vod ter oskrba s pitno vodo. Posebno
mesto pa zavzemajo strokovna sodelovanja pri sanaciji
okoljskih problemov.

cEnTraLni ČiSTiLni naPravi
MEžica in MUrSka SoboTa

Čiščenje voda za lokalno skupnost
skrb za čisto vodo je poslanstvo. Tako ga vidimo v Petrolu in vsak
dan zagotavljamo nemoteno delovanje komunalnih sistemov in
energetske oskrbe za tisoče gospodinjstev.
Centralna čistilna naprava Murska Sobota je namenjena čiščenju odpadnih komunalnih
in padavinskih voda na prispevnem območju Mestne občine Murska Sobota. Zasnovana
je kot klasična pretočna biološka čistilna naprava – s tehnologijo sočasne denitrifikacije
in aerobne stabilizacije blata. Proces čiščenja obsega mehansko predčiščenje, biološko
čiščenje s kemijskim obarjanjem, dodatno čiščenje v peščenih filtrih ter končno obdelavo
blata.
Petrol skrbi tudi pri načrtovanju in izvajanju komunalnih okoljskih projektov za izpolnjevanje
visokih standardov in družbenih zahtev okoljske sprejemljivosti rešitve. To dokazuje
neodvisni monitoring zakonsko predpisanih parametrov na iztoku iz Centralne čistilne
naprave Murska Sobota, ki so vsi pod mejnimi vrednostmi.
Čistilna naprava Mežica je mlajši komunalni projekt in kapacitetno manjši primer dobre
okoljske prakse skupine Petrol. V letih 2005–2007 je dosegla načrtovane učinke čiščenja
odpadne vode v skladu z veljavnimi predpisi. Z njo upravlja hčerinsko podjetje Petrol
Energetika, d.o.o., z Raven na Koroškem.

1 Za podjetja, kot so Pomurka, Pomurske mlekarne, Inox in Agromerkur.
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❄

Projekt osrednje naprave za
čiščenje odpadnih komunalnih
in padavinskih voda.

❄

Model javno-zasebnega
partnerstva z Mestno občino
Maribor.

❄

Doseganje kvalitativnih iztočnih
parametrov: 95 % časa.

❄

Izvajalec: Aquasystems

❄

Družbeniki: Petrol (26 %
delež), Suez Environment,
Aqua.net, Degremont, Porr
Infrastruktur in Styrcon.

cEnTraLna ČiSTiLna naPrava
Maribor
Projekt dosega zaradi svoje edinstvene zasnove po modelu javnozasebnega partnerstva, tehnološke in ekonomske učinkovitosti nadpovprečne rezultate. Izvajalec in naprava po svojih dosežkih izstopata
iz povprečja okoljske sistemske prakse v Sloveniji. Sploh ko govorimo o
gospodarskih javnih službah čiščenja odpadnih mestnih voda. Pomemben
je tudi dejavnik zasebnega kapitala, ki je z znanjem, vložkom, nadzorom in
motivacijo zagotovil ustrezne pogoje za uspešnost izvedbe in ekonomsko
upravičene razmere za obratovanje okoljske strateške funkcije mesta
Maribor.
Petrol nastopa v projektu kot družabnik z dobro četrtino lastništva.
Doseganje iztočnih parametrov za čiščenje odpadnih voda v višini 95
odstotkov časa predstavlja po klasifikaciji EU za odpadne vode odličen
rezultat.

SonČna ELEkTrarna, koPEr
Fotovoltaični sistem pridobivanja električne energije končno postaja resna
energetska alternativa. Izkorišča obnovljive vire in ne onesnažuje okolja.
Deluje tiho, z minimalnim vzdrževanjem in ne potrebuje polnjenja. Zato se
je Petrol odločil za njegovo testno uvajanje na bencinskem servisu, ki leži
na območju z nadpovprečnim številom sončnih dni.
Investicija je premišljena in realna. Do 36 kW instalirane moči se povrne
v povprečju v 15 letih, življenjska doba osnovnih gradnikov sončne elektrarne je 20 let. Z intenzivnostjo 80 odstotkov pa moduli delujejo še
nadaljnjih 10 let.

Kaj je in kaj
pomeni za
okolje
❄

Pilotski projekt fotovoltaične
proizvodnje električne energije
na bencinskem servisu.

❄

Letnica rojstva: 2008

❄

Načrtovana realna letna
proizvodnja: 35.367 kWh
v 1000 obratovalnih urah.

Morda najpomembnejše pa so nefinančne, predvsem okoljske in družbene
koristi, ki jih projekt ponuja. To so ustvarjanje čiste energije, zmanjševanje
emisije CO2, strokovna evaluacija nove tehnologije iz prve roke, povečanje
vrednosti objekta ter predvsem zaupanja v javnosti. Z uspešno evaluacijo
nameravamo v Petrolu rešitev sistematično vključevati v vsak tipski
bencinski servis z ustreznimi podnebnimi razmerami.

❄

Maksimalna možna letna
proizvodnja: 84.371 kWh
glede na 2378 realno
izmerjenih ur sončnega
obsevanja v letih 1991-2000
na območju Letališča Portorož.

❄

Emisije CO2: ničelne, v
primerjavi s klasično, ločeno
proizvodnjo.

❄

Izvajalec: Petrol
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pomeni za
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❄

Projekt sanacije odlagališča
nekdanje mariborske rafinerije
mineralnih olj.

❄

Trajanje projekta: 2005/2008,
izvajanje sanacije se je po
usklajevanju načrtov in podpisu
pogodb začelo v decembru 2006.

❄

Gradnja čistilne naprave za
čiščenje vrhnjega sloja in predelava
plavajoče plasti oljne emulzije sta

Pesniški dvor pri Mariboru

Sanacija odlagališča
gudrona, rešitev
okoljskega bremena
Petrol si prizadeva odpraviti posledice nekdanjih tehnoloških industrijskih procesov, ki
danes predstavljajo veliko tveganje za okolje.
Odlagališče kislega gudrona je takšen primer.

preprečili nevarnost izlitja v Gačniški
potok in reko Pesnico.
❄

Izvaja se izkop in predobdelava
predvidoma 17.000 ton gudrona,
zatem sledijo izkop onesnažene
zemljine, zasutje jame in krajinsko
neoporečna rekultivacija v zeleno
polje.
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❄

Investitorja: Petrol, ministrstvo
za okolje in prostor.

❄

Izvajalci: Gorenje in člani 		
konzorcija – Hidrooprema, Mueg
GmbH, Kemis, E-net Okolje.

Nastalo je zakonito. Z današnje perspektive pa predstavlja okoljsko
nevarnost. Zahteven projekt se s pomočjo partnerjev in pod rednim
monitoringom Zavoda za zdravstveno varstvo zdaj približuje sklepni fazi.
Kisel priokus bo ostal vse do takrat, dokler področje ne bo popolnoma
sanirano, rekultivirano in zeleno. Kot nekoč. Projekt naj bi se končal konec
leta 2008.
Kisli gudron je neuporaben ostanek tehnološkega procesa re-rafinacije
rabljenih motornih in industrijskih olj z žveplovo kislino. Njegovo odlagališče
je bilo zgrajeno leta 1966 v skladu s takrat veljavnimi predpisi in dovoljenji.
Rafinerija je odlagala kisli gudron do leta 1983. Od takrat pa opuščeno
odlagališče predstavlja okoljsko breme za lokalno skupnost. Petrol je zato
v program ekoloških sanacij vključil tudi sanacijo odlagališča gudrona
v Pesniškem Dvoru, kar je zagotovil s sredstvi dolgoročnih ekoloških
rezervacij.
Odlagališče gudrona je v specifičnih razmerah pomenilo veliko tveganje
za okolje in je zahtevalo interventne sanacijske ukrepe, ki so med drugim
zajemali tudi gradnjo čistilne naprave za čiščenje vrhnjega vodnega sloja
ter predelavo plavajoče plasti odpadne oljne emulzije, s čimer je bila
odstranjena nevarnost izlitja vsebine odlagališča v Gačniški potok in v reko
Pesnico.
V letu 2005 je bila uspešno podpisana pogodba o sanaciji odlagališča.
Petrol je glavni investitor, soinvestitor je ministrstvo za okolje in prostor,
glavni izvajalec pa družba Gorenje, ki je za izvedbo projekta sanacije
sestavila konzorcij podjetij. Med njimi so poleg Hidroopreme tudi družba
Mueg GmbH, ki ima s težavnimi sanacijami številne izkušnje, Kemis, ki
pokriva izvoz končnega produkta sanacije (solidifikata) na končno uničenje
v tujino, ter E-net okolje, ki je specialist za izdelavo poročil o vplivih na
okolje.
Sanacija se je začela v začetku decembra 2006. Končana pa bo predvidoma do konca leta 2008. Stalni monitoring nadzoruje vse njene vplive
na okolje. Končna rekultivacija po zasutju jame bo izvedena po standardih
okolju prijaznih krajinskih posegov, ki bodo območje pomagali vrniti v
nekdanje naravno stanje.

UČinkoviTa raba EnErGijE

8 primerov dobre
okoljske prakse
Energetika. Ekonomika. Ekologija. danes predstavljajo bistvo,
preizkus in osnovno merilo pri zasnovi in izvedbi vsakega novega
energetskega projekta skupine Petrol. Vsak mora izpolnjevati vsa tri
merila. Predstavljamo vam osem kratkih primerov zadnjih treh let.
Pripovedujejo o tem, kako je z razumevanjem potreb uporabnika, trga
in okolja mogoče ustvarjati okoljsko prijazne in energetsko učinkovite
rešitve. Vsak je mala zgodba zase.
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Konkretni
pogodbeni
prihranki in
čistejše
okolje

Petrol danes ne prodaja le energentov v klasičnem
smislu, ampak svojim naročnikom ponuja energetske
rešitve in celovito oskrbo – od načrta do upravljanja.
S toplino, hladom in elektriko. V sodobnih
trigeneracijskih rešitvah celo vse tri sočasno.
V Sloveniji smo podhranjeni s proizvodnimi viri
električne energije in tega se v kratkem ne bo dalo
izboljšati. Kratkoročno rešitev oziroma omilitev
energetske podhranjenosti regije predstavljajo projekti učinkovitejše rabe energije (URE) in sočasne
proizvodnje električne in toplotne energije (SPTE). To
pomeni uvajanje prilagodljivih rešitev, ki so tudi hitro
izvedljive.
V Petrolu svojim naročnikom omogočamo učinkovitejšo rabo energije na podlagi koncepta TPF
(Third Part Financing) ali investicij, ki jih financira
tretja oseba. Zagotavljamo to, kar podjetja, javni
sektor ali večstanovanjske skupnosti potrebujejo.
Omogočamo prilagoditev njihovim individualnim
potrebam in vpeljujemo kombinacije različnih
tehnologij in energetskih virov, tudi obnovljivih.
Poglavitne prednosti takšnega projektnega postopka
za naročnike so celovita energetska rešitev brez
potrebe po vlaganju lastnih investicijskih sredstev ter
pogodbeno zajamčeni rezultati. V praksi to pomeni
– konkretne prihranke in pogodbeno zagotovljene
modele oblikovanja cene dobavljene energije.
Posredno pa čistejše okolje.
Energetski prihranki so odvisni od več dejavnikov
– med njimi recimo od obstoječega energetskega
postrojenja naročnikovega objekta. V primeru projekta Splošne bolnišnice Brežice Petrol denimo

pogodbeno zagotavlja in omogoča prihranek petindvajsetih odstotkov primarne energije.
Vsak projekt v skupini Petrol mora zadostiti zahtevam
odličnosti po merilih 3E: energetski, ekonomični
in ekološki ali natančneje – okoljski sprejemljivosti.
Energetska ustreznost zadeva uporabo optimalnih
ter za naročnika najprimernejših tehnoloških rešitev
in energentov. Ekonomičnost pomeni preprosto
to, da morajo biti izbor tehnologije, projektiranje in
energetski donos konkretne rešitve gospodarni.
Zagotavljati morajo primerno ceno energije na dolgi
rok. Okoljska primernost pa pomeni dolgoročno
ustreznost energetske oskrbe po načelih trajnostnega
razvoja – z najmanjšim možnim vplivom na okolje.
Javni sektor predstavlja ogromen potencial pri
energetskih prihrankih. Predvsem zaradi tehnološko
zastarele in energetsko večinoma potratne infrastrukture. Z rastjo cen električne energije v letu 2007
in začetku 2008 ter z napovedjo povišanja državnih
subvencij za spodbujanje gradnje enot soproizvodnje
električne in toplotne energije pa se počasi veča
zanimanje tudi v gospodarstvu.
Morda skupno zmanjševanje emisij toplogrednih
plinov in skupni letni energetski prihranki projektov
URE v desettisočih megavatnih urah primarne energije
gledano regionalno še niso videti tako mogočni, kot
je impresivna njihova letna rast. Ta se je lani približala petdesetodstotni. Tako Petrol dokazuje, da so
odločne okoljske poslovne strategije tudi uresničljive
priložnosti.
Primeri govorijo zase.

Danes
ne prodajamo energentov v klasičnem smislu, ampak ponujamo učinkovite
energetske rešitve in celovito oskrbo – od načrta do upravljanja.

Kaj je in kaj
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❄

Projekt soproizvodnje
toplotne in električne energije
za učinkovitejšo izrabo
primarnih virov.

❄

Letnica rojstva: 2005

❄

Proizvodnja 2007: 3.300
MWh električne in 5.500 MWh
toplotne energije.

❄

Energetski prihranek 2007:
3.469 MWh primarne energije
letno.

❄

Zmanjšanje emisij CO2
2007: 698.000 ton v primerjavi
s klasično, ločeno proizvodnjo.

❄

Izvajalca: Petrol in Unior

SPTE Unior in zrEČE
Projekt Unior predstavlja enega prvih primerov izvedbe kogeneracije in
učinkovitejše rabe energije za zunanjega naročnika v skupini Petrol. Enota
SPTE dobavlja toplotno energijo v sistem daljinskega ogrevanja mesta
Zreče ter ogreva bazene Term Zreče. Z izvedenim projektom v Petrolu
uspešno izpolnjujemo primarni cilj: pogodbeno zagotavljanje prihrankov
pri energiji. Učinkovitost sočasne proizvodnje različnih oblik energije je
konkretno pripomogla tudi k boljšemu ozračju in ohranjanju naravnega
okolja z velikim zmanjšanjem izpustov enega največjih podnebnih
onesnaževalcev – ogljikovega dioksida.

Učinkovito

sočasno proizvajanje
različnih oblik energije
pripomore k čistejšemu ozračju in ohranjanju naravnega
okolja.

Primerjava izpustov CO2, ki nastanejo pri soproizvodnji ter
pri ločeni proizvodnji električne in toplotne energije
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Koliko električne in toplotne energije iz porabljenega plina v 2007
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Kaj je in kaj
pomeni za
okolje
Projekt sočasne
proizvodnje
toplote in elektrike za
učinkovitejšo izrabo
primarnih virov v
industriji, toplota se
uporablja pri
procesu proizvodnje
keramičnih ploščic.

❄

Letnica rojstva: 2005

❄

Proizvodnja 2007:
4.133 MWh električne
in 5.663 MWh
toplotne energije.

❄
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❄

Energetski prihranek
2007: 3.898 MWh
primarne energije.
Zmanjšanje emisij
CO2 2007:
784 ton v primerjavi
s klasično,
ločeno proizvodnjo.
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Izvajalca: Petrol in E3,
d.o.o.

Primerjava izpustov CO2 pri soproizvodnji
ter ločeni proizvodnji električne in toplotne energije
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Vir: Petrol SE

❄

Proizvodnja električne in toplotne energije v primerjavi s porabo plina 2007

Vir: Petrol SE

❄

Projekt Martex je primer dobre prakse in sodelovanja na področju
učinkovitejše rabe energije v industrijskih proizvodnih procesih. Tudi
ti predstavljajo velik potencial za energijske prihranke in okoljsko sprejemljivejše rešitve. Petrol ga za Martex izvaja v sodelovanju s partnerjem
E3. Projektna rešitev je bila po temeljiti preučitvi alternativ in odločitvi
naročnika izdelana na temelju primarne energije zemeljskega plina.
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TEhnoLoški Park LjUbLjana

Tehnološko izjemna
energetska centrala
za oskrbo središča
visoke tehnologije
Privlačnost in zahtevnost izziva sta se prepletli
pri zasnovi optimalne energetske podpore za
verjetno razvojno najbolj perspektivna podjetja
v sloveniji. rešitev strokovnjakov Petrola podjetjem in ustanovam tehnološkega inkubatorja
omogoča popolno neodvisnost in nemoteno
oskrbo največjih odjemalcev tudi ob izpadu celotnega elektroenergetskega omrežja.

Kaj je in kaj
pomeni za
okolje
❄

Projekt sodobne energetske
centrale je kombinacija
različnih tehnologij za
proizvodnjo treh energij –
električne, toplotne in hladu.

❄

Sistem učinkovite rabe
energije predstavlja sodobno
trigeneracijsko postrojenje –
sočasna proizvodnja
električne, toplotne energije
in hladu s pomočjo
absorberjev.

❄

Energetsko centralo sestavljajo
še kotli na zemeljski plin,
kompresorji, hladilni stolpi,
sistem daljinskega nadzora,
energetsko knjigovodstvo in
druga pripadajoča
infrastruktura.

❄

Letnica rojstva: 2007

❄

Načrtovana letna proizvodnja:

Zanesljivost

oskrbe, okoljsko
prijaznost in
ekonomičnost smo povezali z učinkovito energetsko samozadostnostjo.

2.500 MWh električne,
2.800 MWh toplotne energije
in 2.200 MWh hladu.
❄

Načrtovani letni prihranek
primarne energije: 1.458 MWh

❄

Zmanjšanje emisij CO2:
76 ton letno

❄

Leto 2007 je prineslo začetek
obratovanja energetske centrale,
ki predstavlja eno najsodobnejših
rešitev učinkovite rabe energije v
skupini in na trgu. Kot vedno so
bile najprej upoštevane potrebe
naročnika – Tehnološkega parka
Ljubljana, ki pod svojim okriljem
zagotavlja osnovne pogoje za
razvoj visoko tehnoloških podjetij.
Zanesljivost oskrbe, ekonomičnost
in okoljsko prijaznost je Petrol povezal z učinkovito energetsko samozadostnostjo.
Pregled prvih rezultatov kaže na
pravilnost načrtov. Dodatna prednost pa preglednost in odprtost

pogodbenega sodelovanja, kar
pomeni možnost energetske nadgradnje ali modularne dopolnitve
s podobno energetsko centralo ob
nadaljnjem širjenju tehnološkega
parka. Poleg zanesljivosti oskrbe,
jamstva prihrankov in primerne
cene energentov – je takšna prilagodljivost pogodbene rešitve za
celovito oskrbo z energijo dober
temelj dolgoročnega okoljskega
partnerstva. Avtomatizacija upravljanja, daljinskega nadzora in
energetskega knjigovodstva pa
zagotavlja enostavnost in preglednost.

Izvajalec: Petrol
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Skupna proizvodnja električne
energije pri treh projektih SPTE
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Skupni prihranki primarne energije
pri treh projektih URE
1800
1600

1200
1000
800
600
400

Vir: Petrol SE

PPE [MWh]

1400

200
0

2007
Kotlovnica Staneta Rozmana

2008
Hutter

SB Brežice

Kaj je in kaj
pomeni za
okolje
❄

Projekt rekonstrukcije
energetskega postrojenja v
javnem sektorju po konceptu
pogodbe o celoviti oskrbi
z energijo in zagotavljanju
prihrankov, s prehodom na
čistejši energent.

❄

Letnica rojstva: 2006

❄

Energetski prihranek 2007:
591,5 MWh ali 25 odstotkov
pri porabi primarne energije.

❄

Zmanjšanje emisij CO2 2007:
za 357 ton

❄

Izvajalec: Petrol

SPLošna boLnišnica brEžicE

¼ manj porabljene
energije ob enakem
udobju bolnikov in
večji zanesljivosti
oskrbe s toplotno
energijo
Petindvajset odstotkov prihranka primarne
energije glede na prejšnje postrojenje in neprecenljiva izkušnja prvega tovrstnega sodelovanja
z javnim sektorjem. To sta samo dva razloga za
dober občutek in nove izzive.
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V Splošni bolnišnici Brežice je Petrol izvedel prvi in prelomni primer dobre
prakse uvajanja učinkovite rabe energije v javnem sektorju na podlagi
pogodbe o celoviti oskrbi z energijo in zagotavljanju prihrankov. Predstavlja
izredno dragoceno izkušnjo in referenčni energetski projekt takšne vrste v
Sloveniji. Petrol se je v projekt vključil z zmago na javnem razpisu.
Opravljeni so bili supervizija in prilagoditev predhodno izdelanih projektov
ter financiranje in izvedba rekonstrukcije energetskega postrojenja za
proizvodnjo toplotne energije. To je omogočilo učinkovitejšo izrabo primarnega vira energije ter prehod s kurilnega olja na čistejši zemeljski plin.
Zaradi večje energetske učinkovitosti in prehoda na čistejši energent
je bilo v letu 2007 doseženo zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida za
357 ton.
Bolnišnici Petrol pogodbeno zagotavlja petindvajsetodstotni prihranek
pri porabi primarne energije ob enaki stopnji udobja za bolnike in delo
zdravstvenega osebja.

Zmanjšanje

emisij CO2 za 357 ton v letu 2007.
Prelomni primer dobre prakse uvajanja učinkovite rabe energije v javnem sektorju.

Kaj so in kaj
pomenijo za
okolje
❄

Projekt učinkovite rabe
energije v javnem sektorju
s financiranjem in izvedbo
rekonstrukcije energetske
centrale ter s prehodom na
okolju prijaznejši zemeljski plin.

❄

Letnica rojstva: 2007

❄

Poseben izziv je predstavljal
pogoj popolne nemotenosti
oskrbe bolnišnice s paro tudi
med samo izvedbo
rekonstrukcije energetske

PSihiaTriČna boLnišnica bEGUnjE
Drugi projekt učinkovite rabe energije v javnem sektorju za skupino Petrol.
Obsegal je vrsto posegov in optimizacijo glede na želje naročnika. Med
njimi zamenjavo dveh vročevodnih kotlov, generatorja pare in sistema za
zagotavljanje tople neoporečne vode z avtomatiko in regulacijo.
Neprekinjenost oskrbe je bila eden izmed izvedbenih zahtev. Delovno
okolje bolnišnice zahteva posebno obliko prilagodljivosti in uvidevnosti.
Učinkovita podpora ter izpolnitev potreb humanitarnim institucijam in
ljudem potrebnim pomoči pa predstavljata posebno obliko poklicnega
zadoščenja za strokovnjake skupine Petrol.

centrale.
❄

Izvajalec: Petrol

❄

Projekt učinkovite rabe

hUTTErjEv bLok, Maribor

energije s financiranjem in
izvedbo rekonstrukcije
skupne energetske centrale
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več stanovanjskih zgradb.
❄

Letnica rojstva: 2005

❄

Energetski prihranek 2007:
848,5 MWh

❄

Zmanjšanje emisij CO2 2007:
za 25 odstotkov ali 258 ton

❄

Izvajalec: Petrol

❄

Projekt učinkovite rabe
energije z rekonstrukcijo
energetske centrale za
250 stanovanjskih in poslovnih
prostorov.

❄

Letnica rojstva: 2007

❄

Skupna moč kotlovnice:
1,5 MW

❄

Načrtovani letni energetski
prihranek: 201 tisoč kWh
primarne energije.

❄

Zmanjšanje letnih emisij CO2:
za 15 odstotkov ali 60 ton

❄

Izvajalec: Petrol

Izvedba investicij na podlagi pogodbe o celoviti oskrbi z energijo
predstavlja primer rešitve ali občutnega zmanjšanja generičnega problema
starejših večstanovanjskih zgradb – energetske potratnosti pri oskrbi z
energijo, nezanesljivosti pri oskrbi ter znižanju stroškov za energent. Poleg
zamenjave dotrajane ogrevalne infrastrukture je do boljšega izkoristka
pomagala tudi uvedba ustrezne regulacije.
Z boljšo učinkovitostjo sta se zmanjšala poraba primarnega energenta
– ekstra lahkega kurilnega olja – ter izpust toplogrednih plinov za
petindvajset odstotkov.

EnErGETSka cEnTraLa SkUPnoSTi
ETažnih LaSTnikov STanovanj in
PoSLovnih ProSTorov na ULici
STanETa rozMana in v cvETkovi ULici,
MUrSka SoboTa
Projekt nove skupne kotlovnice v Murski Soboti je bil uresničen v zelo
kratkem izvedbenem roku. V Petrolu smo na podlagi sklenjene pogodbe
o celoviti oskrbi z energijo sprojektirali, izvedli in financirali rekonstrukcijo
zastarele skupne kotlovnice ter naročniku zagotavljamo petnajstodstotni
pogodbeni prihranek primarnega energenta – ekstra lahkega kurilnega
olja. Zajamčena količina prihranka temelji na izbiri tehnološke rešitve,
referenčni porabi in referenčnem temperaturnem primanjkljaju. Dogovor
o celoviti oskrbi z jamstvom odpira prostor za boljše poslovno sodelovanje
ter prijaznost projekta v očeh lokalne skupnosti in stanovalcev.

koGEnEracija na ravnah na
koroškEM

Kaj je in kaj
pomeni za
okolje
❄

Projekt sočasne proizvodnje
toplote in elektrike za

Prvi in največji projekt
sočasne energetske
proizvodnje

učinkovitejšo izrabo primarnih
virov, odpadna toplota
v procesu soproizvodnje se
uporablja za daljinsko
ogrevanje mesta Ravne
in družb na zaokroženem
gospodarskem območju
Železarne Ravne.
❄

Letnica rojstva: 1999

❄

Proizvodnja 2007 (kot
kvalificirana elektrarna):
35.959 MWh električne in
35.723 MWh toplotne
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energije. V poletnem času smo
dodatno proizvedli še
6.289 MWh električne energije
in 662 MWh toplote.
❄

Prihranek primarne energije
2007: 18,99 %

❄

Zmanjšanje emisij CO2 2007:
4.247 ton v primerjavi s
klasično, ločeno proizvodnjo

❄

Izvajalca: Petrol Energetika,
d.o.o., Eta Energieservice
GmbH

V takrat še Energetiki Ravne smo leta 1999 realizirali projekt SPTE, ki
predstavlja termodinamsko najbolj učinkovit način izrabljanja fosilnih
goriv. S podjetjem Eta Energieservice GmbH smo oktobra 1998 podpisali
najemno pogodbo o operativnem najemu postroja za desetletno obdobje
oziroma do doseženih 60.000 obratovalnih ur.
Sprva se je preučevala postavitev postroja SPTE s plinsko turbino in
utilizatorjem, vendar se je kasneje izkazalo, da je razmeram v naši družbi
primernejša in bolj rentabilna SPTE s plinskimi motorji. Takšno rešitev
odlikuje boljša prilagodljivost spremenljivim obremenilnim razmeram.
Obenem pa večja zanesljivost, enostavnejše vključevanje v že obstoječi
sistem in nižji stroški vzdrževanja.
Plinski moduli so vključeni v kotlarniški sistem proizvodnje vroče vode
obstoječega daljinskega ogrevanja mesta Ravne in Železarne Ravne.
Paralelno z obstoječima vročevodnima kotloma (1 x 11,6 MW in 1 x
29 MW) plinski moduli obratujejo v prvi vrsti za pokrivanje pasovne
toplotne moči vsakokratnih potreb sistema daljinskega ogrevanja, ki
so odvisne izključno od zunanjih temperaturnih razmer. Obstoječa
vročevodna kotla pa pokrivata vsakokratne potrebe po vršni toplotni
moči.
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Izpusti CO2 pri soproizvodnji in ločeni proizvodnji
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kakovoST in inovacijE na PoDroČjU Goriv

Narava ima dovolj
Petrol s kakovostjo goriv in inovacijami skrbi in prispeva. Okoljske
zahteve predstavljajo izziv in obveznost. uvajanje biogoriv in
boljše kakovosti sta dva koraka v pravi smeri.

Od leta
2005 največ
50 mg/kg v
pogonskih
gorivih
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Posledice dejavnosti človeka na naše okolje so vse bolj vidne, nakopičene težave pa odločilno
vstopajo tudi v vsakdanje poslovanje družb. Opazno je povečanje zakonskih zahtev, ki so usmerjene
v omejevanje tveganosti in škodnih vplivov na okolje. Za procese in proizvode, ki so sicer lahko
škodljivi za okolje, pa se jim zaradi njihove pomembnosti ni mogoče v celoti izogniti, družbe vse bolj
intenzivno iščejo ustreznejše zamenjave, nadomestila in izboljšave.
V Petrolu aktivno sodelujemo v teh prizadevanjih. Tako pri iskanju kot uvajanju okoljsko primernejših
rešitev. Resnosti problematike primerne zaščite okolja se dobro zavedamo in ji že dolga leta
posvečamo vso pozornost. Energetska družba mora svoje poslovanje podrejati skrbi za zanesljivo
oskrbo trga s ključnimi energenti, uspešnemu poslovnemu izzidu. A kljub temu Petrol pri izpolnjevanju
teh ciljev dokazuje visoko okoljsko ozaveščenost.
Petrol je v zadnjih letih zagotavljal okolju prijaznejše rešitve
❄
s prilagajanjem goriv ostrejšim okoljskim zakonskim zahtevam, ki vse bolj omejujejo
vsebnost okolju škodljivih elementov, kot so na primer žveplo in aromati,
❄
z uvajanjem biogoriv in
❄
uvajanjem goriv izboljšane kakovosti, ki so prijaznejša do okolja.

Vsebnost žvepla v gorivih
Od leta 2005 vsa Petrolova goriva za pogon motorjev izpolnjujejo zahtevo po vsebnosti žvepla največ
50 mg/kg (0,005 % m/m). V Petrolu se že danes pripravljamo na naslednji pomemben korak v tej
smeri. To je prehod na t. i. goriva »brez žvepla«, ki bo izveden z letom 2009 in dovoljuje vsebnost
žvepla le še največ 10 mg/kg. Gre za zahteven projekt, ki zajema tako zagotovitev ustreznih virov
kot tudi prilagoditev celotne logistike oskrbe in prodaje.
Tudi na segmentu ekstra lahkega kurilnega olja smo z letom 2008 znižali vsebnost žvepla, in sicer z
dosedanjih največ 2000 mg/kg (0,2 % m/m) na največ 1000 mg/kg.

Uvajamo

okoljsko primernejše rešitve, nadomestila,
izboljšave in znižujemo emisije. Vsebnost
žvepla v ekstra lahkem kurilnem olju smo z letom 2008 na primer zmanjšali
za polovico.

vrsta goriva

od 1.1.2000

od 1.1.2001

od 1.1.2005

od 1.1.2008

od 1.1.2009

motorni bencin

0.05 % m/m

0.015 % m/m

0.005 % m/m

0.005 % m/m

0.001 % m/m

dieselsko gorivo

0.05 % m/m

0.035 % m/m

0.005 % m/m

0.005 % m/m

0.001 % m/m

kurilno olje EL

0.20 % m/m

0.20 % m/m

0.20 % m/m

0.10 % m/m

0.10 % m/m

uvajanje biogoriv
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V skrbi za zniževanje segrevanja ozračja postajajo
biogoriva eden od pomembnejših energetskih
nadomestkov naftnim gorivom. Trenutno še vedno
najdostopnejše in tudi najbolj preizkušeno tovrstno
biogorivo je – biodiesel. Kljub temu, da njegova
proizvodna cena še ni povsem konkurenčna fosilnemu dieslu, pa v Petrolu vključujemo biodiesel v svoj
prodajni program že od leta 2004. Obseg prodaje
tega energenta sicer iz leta v leto narašča, vendar pa
postavljenih ciljev, ki izhajajo iz evropske direktive o
pospeševanju goriv,1 žal ni mogoče izpolnjevati.

Biodiesel

Kljub navedenemu stanju in dejstvom v Petrolu
pospešeno iščemo nove rešitve pri spodbujanju rabe
biogoriv ter uporabi drugih alternativnih goriv. Že v letu
2008 naj bi tako v Petrol pričeli uvajati biogoriva tudi
na segmentu motornih bencinov. Najbolj sprejemljiva
možnost se kaže v vmešavanju bioetanola motornemu
bencinu NMB 95.
Spogleduje pa se tudi z bolj radikalnimi oblikami
alternativnih goriv, kot sta zemeljski plin (CNG) in
vodik. Ker gre za energente, ki tudi v Evropi in svetu še
niso v široki rabi ter so povezani z velikimi finančnimi

v Petrolu v svoj prodajni program vključujemo
od leta 2004. Njegova prodaja iz leta v leto

narašča.

Spodbujanje
alternativ in
biogoriv

Prodaja biogoriv, tako v Sloveniji kot tudi v večini držav
EU, ne dosega pričakovanj oziroma zahtev. Razlogi so
tako v nekonkurenčnosti in visoki ceni biogoriv kot tudi
v dejstvu, da se obveznosti nanašajo le na distributerje
goriv, ne pa tudi na uporabnike. Za širšo uporabo
biogoriv namreč manjkajo predvsem »motivacijski
dejavniki«, ki bi tovrstna goriva naredili zanimivejša
za širši krog uporabnikov. V teh pogojih distributerji
goriv nimajo ustreznih in dovolj učinkovitih vzvodov za
razmah prodaje biogoriv, na kar strokovnjaki Petrola
že nekaj let opozarjamo.

vložki, želi Petrol k sodelovanju pri teh projektih čim
bolj pritegniti in vključiti tudi partnerje iz gospodarstva
ter ustrezne državne institucije.

1 Direktiva 2003/30/EC.

Vir: Petrol Laboratorij

Najvišje dovoljene vsebnosti žvepla v gorivih v obdobju 2000-2010

Kaj so in
kaj pomenijo
za okolje

izboLjšavE na PoDroČjU Goriv

Petrol primadiesel,
prima kurilno olje in
čistejši super plus 98
Negativnih vplivov na okolje ne zmanjšujemo le
z omejevanjem. Ker se konvencionalnim gorivom danes žal ne moremo odreči, lahko k
manjšim obremenitvam okolja pripomoremo
tudi s konkretnimi izboljšavami pri obstoječih
gorivih. Narava si to zasluži. Petrol je v zadnjih
letih na trg uvedel kar nekaj novosti s poudarkom na okolju prijaznejših rešitvah.
Negativnih vplivov na okolje žal ni mogoče zmanjševati le z omejevanjem
in dodatnimi ostrejšimi zahtevami pri fizikalno-kemijskih lastnostih goriv.
Kot v vsakdanjem življenju lahko lastnosti nekega proizvoda izboljšamo
tudi z uporabo ustreznih dodatkov. Ti morajo biti seveda preizkušeni in za
okolje v celoti sprejemljivi. Gorivom se dodajajo v zelo majhnih količinah,
njihov učinek pa je velik. Z njimi povečujemo stabilnost goriv in vplivamo na procese zgorevanja v motorjih oziroma pečeh. Tako povečujemo
učinkovitost naprav, temu primerno pa se zmanjšajo emisije snovi oziroma
spojin, ki okolje obremenjujejo.
Vse novosti na področju goriv, ki jih je Petrol v zadnjih letih vpeljal na trg,
nosijo pomembno »okoljsko funkcijo«. V času, ko so za kupca in proizvajalca nekega proizvoda neposredni ekonomski učinki običajno pred

Konvencionalnim

gorivom
se danes
žal še ne moremo odreči, a lahko z njihovimi izboljšavami pripomoremo k manjšim obremenitvam okolja. Tako delujemo v Petrolu.

drugimi, je pomen teh novosti še večji. Uporabniku prinašajo prihranek in
pomembno prispevajo k manjšemu obremenjevanju naše življenjske sredine. Fosilnih goriv, od katerih smo danes življenjsko odvisni, samih po
sebi seveda ne moremo šteti za okolju prijazne proizvode. Lahko pa nanje
vplivamo tako, da bo okolje zaradi njihove uporabe manj obremenjeno.

❄

❄

❄

NmB »super plus 98«
osemindevetdesetoktanski motorni
bencin – vsebnost žvepla znižana na
maks. 10 mg/kg.
Okoljski učinki: nižja vsebnost žvepla
ta goriva že uvršča med t. i. »goriva
brez žvepla«, ki omogočajo optimalno
in učinkovito delovanje sodobnih naprav
za čiščenje izpuha na vozilih.
»Primadiesel« je v celoti izboljšano
nadstandardno dieselsko gorivo
in pomeni nadgradnjo konvencionalnega
»Eurodiesla«.
Okoljski učinki: vsebuje učinkovit
večnamenski paket dodatkov, ki
vplivajo na boljše izgorevanje in
izkoristek motorja, kar posledično
vpliva na manjšo porabo goriva ter nižje
emisije škodljivih spojin v okolje. Njegova
uporaba zagotavlja tudi boljšo zaščito in
čistost zgorevalnega prostora ter
elementov napajanja, zato so učinki pri
redni uporabi tega goriva še občutnejši.
»Prima kurilno olje« je novo,
nadstandardno ekstra lahko kurilno olje.
Izboljšave, dosežene z uporabo
učinkovite palete dodatkov, so v prvi
vrsti usmerjene v povečanje zanesljivosti
in učinkovitosti sistemov, ki obratujejo s
kurilnim oljem.
Okoljski učinki: s povečanjem
učinkovitosti se izboljša izkoristek
naprave. Vse to ugodno vpliva na
porabo goriva in nižje emisije škodljivih
spojin v okolje, ki so posledica
zgorevanja tega goriva. Ker je ob tem
količina ostankov in oblog v sistemu
manjša, se zmanjša nevarnost zastojev
in potreba po servisnih posegih oziroma
prenastavitvah gorilnikov. Gorivo ima
tudi izboljšano odpornost proti staranju,
zato se zmanjša količina sedimentov
oziroma odpadka, s tem pa podaljšajo
intervali čiščenja rezervoarja. Ostanki
pri čiščenju namreč predstavljajo
nevaren odpadek in potencialno
nevarnost za okolje, če pride do
morebitnega razlivanja ali z njimi ne
ravnamo varno po predpisih, kar pomeni
njihovo varno uničenje.
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LaboraTorij PETroL

Dobrodošli v osrednji
slovenski naftni laboratorij
raziskave, razvoj in preizkušanja na področju naftnih in sorodnih proizvodov v skupini Petrol so najbolj povezani prav s Petrolovim naftnim
laboratorijem. Po več letih strokovnega usposabljanja lastnega kadra
ter pridobivanja izkušenj na področju naftne dejavnosti in tehnične diagnostike se tudi obseg dela in dejavnosti laboratorija neprestano širi.
ugled, ki si ga je laboratorij pridobil v tem času, ga danes postavlja
med osrednje in visoko cenjene tovrstne naftne kontrolne institucije.
V sloveniji in širše.
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Nosi ime
Petrol, a
predstavlja
neodvisno
nadzorno
institucijo

Laboratorij nosi ime Petrola, a predstavlja neodvisno kontrolno institucijo. Izvaja celovite laboratorijske storitve tako za matično družbo kot za zunanje
naročnike. V ta namen je že pred leti pridobil akreditacijo, ki vsem uporabnikom zagotavlja dodatno garancijo kakovosti in nepristranskosti storitev.
Temeljno poslanstvo Laboratorija Petrol je zagotavljanje celovitih in visoko strokovnih storitev s področja
naftnih proizvodov in z njim povezanih področij. Te
vključujejo preizkušanja, izdelavo neodvisnih strokovnih mnenj, svetovanje in raziskovalno delo. Preizkusi
in analize zajemajo široko paleto naftnih derivatov1 ,
maziv2 in kemičnih proizvodov3 . Izvajajo se po
mednarodno priznanih standardnih metodah – SIST,
EN, ISO, ASTM in DIN, predpisanih v nacionalnih,

mednarodnih in drugih standardih, specifikacijah in
tehničnih predpisih.
Leta 2004 je Laboratorij Petrol svoj program preizkusov in raziskav razširil tudi na nove oblike alternativnih goriv s poudarkov na biogorivih. To je sovpadalo z odločitvijo Petrola, da v svoj prodajni program
začnemo resneje vključevati tudi biogoriva. Raziskave
in preizkušanja od takrat dodatno vključujejo tako
področje končnih proizvodov, kot sta biodiesel in
bioetanol, kot tudi surovin za njihovo proizvodnjo.
Gre za zelo pomembno in manj raziskano področje,
povezano prav s širšimi družbenimi prizadevanji za
zmanjšanje obremenitve okolja, ki ga prinaša uporaba goriv.

1 Goriv.
2 Motornih, industrijskih, transformatorskih in odpadnih olj ter olj za prenos toplote in masti.
3 Naftnih topil, zavornih in hladilnih tekočin, parafinov ter sredstev za nego vozil.

Zagotavljamo
svetovanja in raziskovalne projekte.

celovite in visoko strokovne storitve
– neodvisna mnenja, preizkušanja,

akreditiranih 71 preizkusnih metod
Pridobitev akreditacije je pomembna zlasti za tiste
uporabnike laboratorijskih storitev, pri katerih so
področja preizkušanja zakonsko regulirana. Sem sodi
tudi kontrola kakovosti tekočih goriv. Akreditacijo, s
katero mu je bilo priznano izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN 45001, je Laboratorij Petrol kot prvi
kemijski laboratorij v Sloveniji pridobil že leta 1998.
Zadnja v vrsti številnih je bila leta 2006 prejeta akreditacijska listina za izpolnjevanje zahtev standarda SIST
EN ISO/IEC 17025:2005.
S podelitvijo akreditacije je rezultatom preizkušanja
na področju naftnih proizvodov, goriv, maziv, topil in
kemičnih proizvodov, ki jih izvaja Laboratorij Petrol,
zagotovljena tudi mednarodna sledljivost in s tem

veljavnost. Danes je Laboratorij Petrol akreditiran za
71 preizkusnih metod. Pooblaščen in priznan je kot
usposobljeni laboratorij za izvajanje preizkusnih metod, ki so namenjene določanju okoljevarstvenih in
drugih lastnosti motornih bencinov, dieselskega goriva in kurilnega olja.
Agencija za okolje pri ministrstvu za okolje in prostor je Laboratorij Petrol do leta 2010 pooblastila za
ocenjevanje nevarnih odpadkov oziroma za izvajanje
procesa, ki vključuje vzorčenje, kemično analizo in
merjenje drugih lastnosti nevarnih odpadkov. To
je samo ena od dejavnosti, s katero v Laboratoriju
Petrol uresničujemo strokovno odličnost tudi na
področju raziskovalne okoljske dejavnosti.
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Do konca leta 2008 bo vzpostavljeno prvotno naravno stanje na projektu sanacije kislega gudrona pri Mariboru.

zaključek sanacije odlagališča gudrona v Pesniškem dvoru

dveh letih z modulom za prodajo plina nadgraditi še 30 bencinskih servisov.

Poleg dajanja lastnega zgleda, ki vključuje povečevanje lastne flote vozil na avtoplin (UNP), nameravamo v naslednjih

nadaljevanje gradnje mreže Prodaje avtoPlina na bencinskih servisih Petrol

Vsako leto bomo po načelih učinkovite rabe energije izvedli do dva večja projekta v industriji in javnem sektorju ter
dva manjša projekta obnove kotlovnic. Obenem nameravamo nadaljevati z zagotavljanjem stroškovne optimizacije
projektov URE v teku.

rast Projektov učinkovite rabe energije

V letih 2008/2009 bomo uresničili pilotne projekte na področju sončne, vetrne in geotermalne energije.
Nekateri so že danes v fazi prve evaluacije.

uresničitev zelenih Pilotskih Projektov

Prizadevali si bomo pridobiti koncesije za gradnjo novih ali nadgradnjo obstoječih čistilnih naprav.
Dejavnost gradnje in upravljanje čistilnih naprav bomo razširili na področje obvladovanja celotnega
vodnega kroga. Kot partnerji se bomo vključevali v alternativne rešitve na področju ravnanja
s komunalnimi odpadki v sežigalnicah.

PostoPna širitev okoljske dejavnosti

OKOLJU PRIJAZNI NAČRTI, KI BODO NEKAJ SPREMENILI
(IN SO ZA NARAVO IN NAS STRATEŠKEGA POMENA)

GREMO N
Cilji 2008/2009

NAPREJ
mini ekoslovar
EKOLOgija – Veda o okolju.
EmisijE – Izpust tekočine, trdnih snovi ali plinaste snovi v okolje. Hrup,

vibracije, sevanje, toplota in svetloba.
LahKOhLaPNi OgLjiKOVOdiKi – Spojine, največkrat pridobljene iz
nafte. Motorni bencini, specialni bencini, specialna topila – ksileni, toluen,
benzen.
LOViLNiK OLj – (Oil Water Separator) Objekt ali strojna naprava za
izločanje maščob, olj ali drugih plavajočih snovi iz odpadne vode.
PE – Populacijska enota oz. populacijski ekvivalent je enota za obremenjevanje vode. Ustreza onesnaževanju, ki ga povzroči en prebivalec na dan.
sPTE – Sočasna proizvodnja električne in toplotne energije.
TrigENEracija – Sočasna proizvodnja elektrike, toplote in hladu s
pomočjo absorberja.
urE - Učinkovita raba energije.
uTEKOčiNjENi NafTNi PLiN (uNP) – Družina lahkih ogljikovodikov,
najbolj znana in uporabljana propan in butan. Pridobiva se pri predelavi surove nafte, na naravnih nahajališčih propana ter z destilacijo iz zemeljskega plina.
VsEBNOsT žVEPLa mg/Kg – Vsebnost žvepla v gorivu.
ZEmELjsKi PLiN – Plinasto fosilno gorivo. Glavna sestavina je metan,
sestava je odvisna od nahajališča. Nahaja se pod zemljo, običajno skupaj
z nafto in tudi nastaja na podoben način.
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To poročilo je bilo natisnjeno na papir izdelan v EU tovarnah,
ki so certificirane po standardu ISO 9001 (za kakovostni management), standardu FSC (za uporabo papirja iz trajnostno
gospodarjenih gozdov) in EFC (z vsebnostjo organskih klorovih spojin pod 0,8 kg/t). Sestavljen je iz 30 odstotkov reciklirane celuloze, 60 odstotkov FSC celuloze in 10 odstotkov
bombažnih vlaken. Ta papir je PH nevtralen in ne vsebuje
težkih kovin.
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