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Proizvodnja električne energije v Sloveniji 
(delež 2019 v odstotkih)

DEM 25%

HESS 5%

SEL 3%

SENG 6%

TEB 0%TEŠ 34%

TE-TOL 2%

NEK 25%



Dravske elektrarne Maribor –
največja proizvajalka električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji

- 8 velikih hidroelektrarn na reki Dravi

- 4 male hidroelektrarne na reki Dravi 
oziroma pritokih

- 1 mala hidroelektrarna na reki Muri

- 4 sončne elektrarne

Povprečna letna 
proizvodnja 

DEM = 2.800 
GWh električne 

energije



Ključni razvojni projekti družbe

Energetska izraba vetra 
(potencialni projekti –
VE Ojstrica, VE Paški 
kozjak, VE Rogatec)

Energetska izraba 
manjših vodotokov 

(male hidroelektrarne)

Obnova jezu Markovci 
in rekonstrukcija HE 

Formin

Energetska izraba 
sonca (dovodni in 
odvodni kanali HE 

Zlatoličje in Formin)

Hranilniki energije, 
črpalne 

hidroelektrarne (ČHE 
Kozjak, druge lokacije)

Geotermalna energija

Ekološka sanacija in 
energetska raba reke 

Mure in reke Save



Projekti na področju integracije razprašene 
proizvodnje električne energije

Hranilnik električne energije

Aktualni projekt 
hranilnika ob 
hidroelektrarni 
Mariborski otok:

Moč: 60 MW

Kapaciteta: 20 MWh

Črpalna hidroelektrarna Kozjak

Projekt ČHE Kozjak in 400 kV 
daljnovodna povezava do RTP 
Maribor je z državnim 
prostorskim načrtom umeščen 
v prostor.

Karakteristike:

• Turbinski režim: 734 GWh/letno
• Padec: 714,0 m
• Moč: 2 x 220 = 440 MW
• Črpalni režim: 937 GWh/letno
• Moč: 2 x 180 MW

Na reki Dravi se je po izvedenih 
analizah pokazalo še devet 
potencialnih lokacij za črpalne 
hidroelektrarne.



Cilji države pri proizvodnji električne energije iz 
obnovljivih virov energije

Dekarbonizacija / blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam 

Dekarbonizacija / obnovljivi viri energije –

Okoljsko in družbeno odgovorno koriščenje vseh razpoložljivih obnovljivih 
virov v državi. 

Energetska varnost in notranji trg energije

Kaj je pokazala korona kriza?
Učinkovita raba energije

Ključni koraki za dosego ciljev… bodo 
doseženi le, če bomo, ob podpori 

odločevalcev, stopili skupaj za dobrobit 
sedanje in prihodnjih generacij.



Sodelovanje deležnikov in javnosti

• Proizvajalci električne energije sicer nimamo neposrednega stika z 
odjemalci, nam pa slednji predstavljajo ključne javnosti pri umeščanju 
novih objektov v prostor. Korektno prihodnje sodelovanje bo mogoče 
le, če bodo objekti večnamenski (rešitev različnih izzivov skupnosti) in 
dialogi konstruktivni. Predvsem pa, če bo za rešitvami stroke stala 
država. 



Hvala za vaš čas!
Pazimo nase in ostanimo zdravi. 


