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Svet se je v letu 2020 soočil s pojavom pandemije, ki je močno vplival tudi na poslovanje 

skupine Petrol. Vse države so zabeležile znatne padce gospodarske aktivnosti. Med ukrepi za 

zajezitev pandemije je bilo tako v prvem kot drugem valu pandemije veliko ukrepov povezanih 

z omejevanjem gibanja. To je poleg padca gospodarske aktivnosti še dodatno negativno 

vplivalo na promet in s tem na nižjo prodajo proizvodov iz nafte.  

 

Skupina Petrol se je na krizo, ki je posledica pandemije, odzvala celostno. V prvi fazi so bile 

aktivnosti osredotočene na zagotavljanje zdravja kupcev in zaposlenih, nemotenega 

poslovanja v spremenjenih okoliščinah ter prepoznavanju in obvladovanju tveganj. Nadaljnje 

aktivnosti pa so usmerjene dolgoročno, da bi skupina Petrol lahko nemoteno poslovala v zelo 

spremenjenem poslovnem okolju. V letu 2020 smo posebno pozornost namenili optimizaciji 

stroškov in poslovni racionalizaciji, kar se je odrazilo tudi v planu za leto 2021. 

 

Poslovanje skupine Petrol poteka v dveh visoko konkurenčnih panogah: energetiki in trgovini. 

Poleg trendov na energetskem področju in trendov na področju trgovine na poslovanje skupine 

Petrol vpliva še več drugih, med seboj pogosto soodvisnih dejavnikov. Med najpomembnejše 

sodijo: gibanje cen energentov in gibanje tečaja ameriškega dolarja, ki so odraz svetovnih 

gospodarskih gibanj. V letu 2021 bo na gospodarske razmere bistveno vplivalo okrevanje 

gospodarstev po pandemiji, kar se bo odrazilo tudi na cenah nafte. Poleg tega imajo na trgih, 

kjer posluje skupina Petrol, pomemben vpliv na poslovanje tudi lokalne gospodarske razmere 

(gospodarska rast, stopnja rasti cen, rast potrošnje in proizvodnje) ter ukrepi, s katerimi država 

regulira cene in trg energentov. Kot se je izkazalo ob pojavu pandemije pa tudi ukrepi, ki jih 

države sprejemajo za njeno zajezitev. 

 

Udeleženci na energetskem trgu so priča velikim izzivom in spremembam. Na eni strani gre 

za izjemno zahteven sistemski prehod na obnovljive vire za zagotavljanje oskrbe, po drugi 

strani pa se dogajajo velike spremembe na področju vedenja končnih odjemalcev, ki postajajo 

vedno bolj aktivni in okoljsko osveščeni. Skupina Petrol je kot ena izmed osrednjih energetskih 

družb v Sloveniji in v državah JV Evrope prevzela aktivno vlogo pri povečevanju energetske 

neodvisnosti, energetske učinkovitosti in pri povečevanju deleža obnovljivih virov. Skupina 

Petrol si bo tudi v letu 2021 prizadevala za zmanjševanje ogljičnega odtisa. 

 

Skupina Petrol pomemben del prihodkov ustvari s prodajo trgovskega blaga in storitev, zato 

razmere v sektorju trgovina pomembno vplivajo na poslovanje. Sodelujemo pri razvoju 

trgovine, ki z digitalizacijo poslovanja spreminja nakupne navade potrošnikov in prodajne poti. 

S pojavom pandemije se je še dodatno pokazala nujnost zniževanja in obvladovanja stroškov 

ter optimizacije nabavno-prodajnih verig in s tem zagotavljanja dobičkonosnosti prodajnih 

mest. 

 

Celovit nabor na stranko osredotočenih produktov in storitev z odlično nakupovalno izkušnjo 

je v jedru Petrolovega poslovanja. Pri oblikovanju inovativnih pristopov do kupcev se 

spreminjajo in nadgrajujejo tudi naši notranji procesi delovanja, ki nam omogočajo razvoj novih 

storitev in trajnostnih modelov. 

 

Skupina Petrol svojo trajnostno naravnanost gradi na treh usmeritvah: 

1. Nizkoogljična energetska družba – poudarek je na trajnejšem energetskem portfelju in 

mobilnosti, na lastni proizvodnji elektrike iz obnovljivih virov in na energetski učinkovitosti 

ter na zniževanju ogljičnega odtisa. 

2. Partnerstvo z zaposlenimi in družbenim okoljem – poudarek je na krepitvi korporativne 

integritete, na zagotavljanju zdravega delovnega okolja in zadovoljstva zaposlenih, 
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pomembno mesto pa ima tudi podpora širši družbeni skupnosti na vseh trgih kjer posluje 

skupina Petrol (podpora humanitarnim, kulturnim, športnim, okoljevarstvenim projektom). 

3. Krožno gospodarstvo – sodelovanje pri čiščenju odpadnih vod, recikliranju vod v 

avtopralnicah in ponovni rabi industrijskih odpadnih vod. Posebna pozornost je namenjena 

zmanjševanju ali nadomeščanju embalažnih surovin z recikliranimi ali biorazgradljivimi 

surovinami. 

 

V skupini Petrol se zavedamo, da se lahko kljub skrbni pripravi, premišljenim poslovnim 

odločitvam, hitremu odzivanju na spremembe in učinkovitemu sistemu za obvladovanje 

tveganj, v poslovnem okolju pojavijo zunanji dejavniki, na katere nimamo neposrednega vpliva 

in lahko pomenijo tveganje in nevarnost neizpolnjevanja zastavljenih ciljev. Temu smo bili priča 

v letu 2020 ob pojavu pandemije Covid 19.  

 

Za leto 2021 smo si zastavili visoke cilje. Pri pripravi plana za leto 2021 smo predpostavili, da 

se bo pandemija uspešno zamejila s cepljenjem v prvi polovici leta 2021. 

 

Opozarjamo pa, da še vedno obstaja velika negotovost glede realizacije plana v povezavi z 

nadaljnjim potekom pandemije zlasti, če: 

• se do poletja leta 2021 ne bo doseglo ustrezne precepljenosti prebivalstva ter se bo 

pandemija nadaljevala,  

• bodo po koncu prvega kvartala še vedno v veljavi ukrepi za zajezitev pandemije, predvsem 

tisti s katerimi države omejujejo gibanje, 

• bomo priča počasnejšemu okrevanju gospodarstev in s tem nižji gospodarski rasti od 

pričakovane. 

V tem primeru bo skupina Petrol v drugi polovici leta 2021 ponovno pregledala cilje poslovanja 

za leto 2021 ter jih ustrezno prilagodila. 

 

V planu za leto 2021 niso upoštevne morebitne nove akvizicije. 

 

Poleg pandemije med tveganja za izpolnjevanje plana v letu 2021 sodijo tudi:  

• prodaja na trge EU, kjer gre za izredno volatilno tržišče, 

• vpliv Zakona o davku na nepremičnine z novim modelom vrednotenja, 

• vpliv Zakona o zagotavljanju prihrankov energije na Hrvaškem, 

• druge zahteve regulatorjev. 

 

Za leto 2021 skupina Petrol načrtuje prihodke od prodaje v višini 3,5 mrd EUR, kosmati 

poslovni izid pa v višini 490,0 mio EUR. 

 

Planirane rezultate za leto 2021 bo skupina Petrol realizirala s prodajo 3,0 mio ton proizvodov 

iz nafte, 171,7 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, 25,6 TWh zemeljskega plina, s prodajo 

trgovskega blaga v višini 446,2 mio EUR, s proizvodnjo, trgovanjem in prodajo električne 

energije ter z energetskimi in okoljskimi rešitvami.  

 

Za leto 2021 skupina Petrol planira EBITDA v višini 213,5 mio EUR, kazalnik neto dolg / 

EBITDA pa v višini 1,5. 

 

Za leto 2021 skupina Petrol planira čisti poslovni izid v višini 104,4 mio EUR. 
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Naložbena politika skupine Petrol bo v letu 2021 usmerjena v širitev poslovanja na področju 

proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, v utrjevanje položaja in širitev poslovanja 

na področju prodaje energentov ter v širitev poslovanja na področju energetskih in okoljskih 

rešitev. 

 

Skupina Petrol je bila pred pojavom pandemije v zelo dobri poslovno-finančni kondiciji. 

Skupina Petrol bo tudi v letu 2021 izpolnjevala visoke standarde poslovanja kot so prepoznani 

v ocenah bonitetne hiše Standard & Poor's Rating Services. Zaostrenim poslovnim razmeram 

navkljub bo skupina Petrol še naprej sledila cilju zagotavljanja stabilnega poslovanja in s tem 

zanesljivim donosom delničarjem.  

 


