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Energetika Maribor

• Toplota - 107 MW, cca 97.000 MWh/a

• Elektrika - 18 MW, cca 70.000 MWh/a

• 59 zaposlenih



Zakonodajni izzivi sistemov DO

Zakon o učinkoviti  rabi energije  

50. člen: Obvezna uporaba OVE, 
soproizvodnje in odvečne toplote v 

SDOH.

Nacionalni energetski in podnebni 
načrt

1% letno povečanje deleža OVE in 
odvečne toplote v SDOH,

izvedbeni vidik energetske izrabe 
odpadkov.

Lokalni energetski 
koncept

zvišanje energetske 
učinkovitosti SDOH,

širitev SDOH, priprava pravnih 
podlag za prioritetno uporabo 

energentov za ogrevanje.

Usmeritve EU

delež SDOH se bo znotraj 
sektorja toplote povečal 
iz današnjih 12% na 50% 
do leta 2050 (posledica 

demografije).

EU direktive

Direktiva 2012/27/ES o energetski učinkovitosti

35 - SDO, potencial za prihranke primarne energije,

Direktiva 2010/31/EU o energetski učinkovitosti 
stavb

uporaba energije iz obnovljivih virov in uporaba 
daljinskega ogrevanja in hlajenja,

Direktiva (EU) 2018/2001 o spodbujanju OVE

74 - sektor ogrevanja in hlajenja predstavlja skoraj 
50% končne rabe energije,

3 (3) - možnost podpore za OVE pri sežigu odpadkov, 

Zeleni dogovor (Green New Deal)



Izvedeni INFRASTRUKTURNI ukrepi
• Izgradnja SPTE TOM III (3 MWt) … 2014
• Izgradnja CNG polnilne postaje … 2014
• Obnova SPTE TOM I (2,7 MWt) … 2018
• Obnova SPTE TOM II (8,7 MWt) … 2018
• Obnova glavnega črpališča … 2018
• Izgradnja nove in obnova obstoječe SPTE Pristan (2x 1 MWt) … 2019

REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE … 2019
• Izgradnja HT – povečanje deleža SPTE
• Zamenjava dveh vročevodnih kotlov (2x 26 MWt)
• Rekonstrukcija sistema za vzdrževanje tlaka vključno z raztezno posodo
• Izgradnja sončnih sprejemnikov
• Zamenjava razsvetljave za energetsko učinkovitejšo (LED)
• Rekonstrukcija nadzorne sobe (HWAC, stavbno pohištvo, pohištvo, IT)



Doseženi prihranki izvedenih ukrepov 2018 - 2020

PRIHRANKI PO POSAMEZNIH PROJEKTIH

PRIKLOPI HT - SPTE TII SPTE PII SSE Novi KOTLI Črplaišče EV LED SKUPAJ

2015-2019 2019 2019 2019 2019 2018 2020 2019

Prihranek primarne energije

PE 4.627 14.448 6.668 84 946 1.029 7 54 27.863 MWh/ leto

Zmanjšanje izpustov CO2

ZEC 1.172 4.427 2.043 17 189 504 1 27 8.380 t CO2/ leto

Povečanje deleža OVE

POVE 6.034 63 63 MWh/ leto



Izvedeni IT ukrepi

• Popis vseh energijskih in snovnih tokov
• 15 min intervali zapisa

• So-razvoj analitičnih orodij

• Povezovanje posameznih IT rešitev;
• analitika

• hidravlika

• upravljanje sredstev

• Razvoj modela za napovedovanje





Izzivi sistemov DO v prihodnje
• V sistemih DO v RS je ključni trajnostni vir toplote SPTE (cca. 85%), večinoma na podlagi fosilnih 

goriv - ključni izzivi:
• uvajanje trajnostnih virov (sedaj dobrih 10%) – predvsem OVE
• izboljšanje učinkovitosti (prehod na SDO 4. generacije). Doseganje kriterijev učinkovitosti 

(50.člen ZURE; z zakonom je rok za doseganje določil 31.12.2025).

• Cilj NEPN; 1% letno povečanje deleža OVE ter OT v SDO do 2030. 
ALTERNATIVA: dostop tretje strani na podlagi 4.odstavek 24.člena, opcija „b“ Direktive o OVE.

• Okvirna ocena potrebnih investicij v višini 30 mio EUR za 10% povečanje deleža OVE v SDO (cca 
145 GWh), KAR JE PO GROBIH IZRAČUNIH CENEJ OD INDIVIDUALNIH REŠITEV, zato je 
vzpostavitev dodatnih spodbud za SDO s strani države racionalno in ekonomsko upravičeno
(Primerjalna študija). K temu lahko bistveno prispeva diverzifikacija virov in nujno sodelovanje med 
različnimi sektorji znotraj energetike),

• Nujno je dvigniti kvaliteto načrtovanja na lokalnem nivoju, izvajanje dolgoročnih lokalnih 
razvojnih programov (LEK), določitev prioritetne uporabe energentov za ogrevanje (Odlok).



Izzivi v ENMB

• Širitev sistema DO

• Priprava projektov OVE

• Samozadostnost MOM



Razvoj 2020 - 2025



Razvoj 2025 - 2030



Trajnostni načrti

• cilji RS (NEPN) – in z NJIMI NEPOVEZANA 
strategija za doseganje le teh
• Subvencije za OVE (kotli, TČ, solar, hranilniki,… 

VELIKO OBLJUB… SLABA REALIZACIJA

• Podporna shema za proizvodnjo EE iz SPTE in OVE

• Podporna shema za OT, OVE-T, ukrepe URE

• Za pospešeno uvajanje OVE v SDO ter doseganje visoke učinkovitosti sistemov je 
potrebno dolgoročno zagotoviti ustrezne, ciljno usmerjene spodbude za;
• Prenove obstoječega omrežja DO, toplotnih postaj ter zgostitev odjema toplote.

Pozitivni vplivi na okolje kvaliteta zunanjega 
zraka in kakovost bivanja ter zdravje ljudi
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