
SONČNA 
ELEKTRARNA



"V proizvodnem 
sistemu skupine 
Energetika 
Maribor se s kotli 
in napravami za 
soproizvodnjo 
toplote in 
električne energije 
letno proizvede 
več kot 97 GWh 
toplote in 70 GWh 
elektrike."



Srce mesta!

Daljinsko ogrevanje 
postaja vse bolj 
pomembno pri 
razogljičenju našega 
okolja, zato ima veliko 
podporo v vseh 
zakonodajnih predpisih, 
od evropskih direktiv do 
slovenske energetske, 
okoljske in podnebne 
zakonodaje.

Mestna občina Maribor 
ima 40-letno zgodovino 
razvoja sistema 
daljinskega ogrevanja, 
ki danes obsega obsega 
okoli 40 kilometrov, 
nanj pa je priključenih 
že več kot 13.000 
stanovanj in 360 
poslovnih objektov.



"Sistem 
daljinskega 
ogrevanja 
sestavljata 
kotlovnica na 
Jadranski cesti 
z dvema 
kotloma moči 12 
in 18 MW ter 
dvema  
nizkoemisijskim
a kotloma moči 
26 MW. V 
kotlovnici 
Pristan so 
nameščeni štirje 
kotli s skupno 
močjo 7,6 MW 
ter napravi za 
soproizvodnjo 
toplote (2 MW) 
in električne 
energije (1,7 
MW)."



Učinkovita raba energije

Več kot 60% toplotne 
energije Energetika 
Maribor proizvede iz 
soproizvodnje toplote 
in električne energije z 
visokim izkoristkom 
(SPTE). Ostala toplotna 
energija se proizvede iz 
visoko učinkovitih 
kotlov na zemeljski 
plin. Z investicijami v 
letu 2019 je Energetika 
Maribor z namestitvijo 
sončnih sprejemnikov v 
svojo proizvodnjo 
začela uvajati 
obnovljive vire energije 
(OVE). V letu 2019 pa je 
s ciljem doseganja 
učinkovite rabe 
energije (URE) 
investirala v izgradnjo 
hranilnikov toplote.



"Daljinsko 
ogrevanje 
postaja vse bolj 
pomembno pri 
razogljičenju 
našega okolja, 
zato ima veliko 
podporo v vseh 
zakonodajnih 
predpisih, od 
evropskih 
direktiv do 
slovenske 
energetske, 
okoljske in 
podnebne 
zakonodaje."



Stanje daljinskega ogrevanja

VV Energetiki Maribor 
se je leta 2018 pričel 
intenziven investicijski 
cikel zamenjave 
dotrajane tehnološke 
opreme, namenjene 
primarno proizvodnji 
toplote za namene 
daljinskega ogrevanja v 
Mestni občini Maribor. 

Primarni cilj 
rekonstrukcijskih del je 
doseganje visoke 
učinkovitosti 
posameznih sklopov 
opreme, nižanje emisij 
ter uvajanje obnovljivih 
virov energije.



"Razen na 
sončnih 
sprejemnikih 
toplote, se kot 
energent v vseh 
napravah 
(zaenkrat) 
uporablja 
zemeljski plin. 
Kot alternativno, 
nadomestno 
gorivo za 
proizvodnjo 
toplote v kotlih, 
se lahko 
uporablja ekstra 
lahko kurilno 
olje."



Razvojni cilji do leta 2025
V letu 2022 
načrtujemo 
zmanjšanje 
proizvodnje elektrike 
in toplote  zaradi 
izrabljenosti 
najstarejše 
proizvodne naprave 
SPTE (soproizvodnja 
elektrike in toplote), 
s katero smo do leta 
2024 še vključeni v 
t.i. staro podporno 
shemo. Obnova 
navedene SPTE 
naprave je 
načrtovana leta 
2024. Pasovno 
proizvodnjo toplote 
bomo nadomeščali s 
povečanjem 
proizvodnje toplote iz 
OVE v kotlovnici 
Pristan in v novo 
načrtovani 
konvencionalni vršni 
kotlovnici, umeščeni 
v novo garažno hišo 
Ljudski vrt. 

Delež SPTE - samo motorji

Delež OVE

Delež iz odpadkov

Delež KONVENCIONALNO

Struktura virov 2025



"Načrtovan razvoj 
proizvodnih virov 
do 2030 sledi 
končnemu cilju: 
pridobivanje 
visoko učinkovite 
proizvedene 
toplote in 
električne 
energije iz 
lastnih 
surovinskih virov 
– odpadkov, v 
objektu Termične 
predelave 
odpadkov 
Maribor (TPOM)."



Proizvodni viri od 2026 do 2030

Med številnimi 
investicijami bo 
najpomembnejša 
predvidena izgradnja 
naprave oz. objekta za 
termično predelavo 
komunalnih odpadkov v 
letih 2025 do 2027. 
Naprava bo služila kot 
glavni proizvodni vir 
toplote, saj bo 
predvidoma 
zagotavljala več kot 
60% vse potrebne 
proizvedene toplote v 
sistemu daljinskega 
ogrevanja. Naprava bo 
načrtovana tako, da se 
bo lahko prilagajala 
sezonskim potrebam 
po zagotavljanju 
toplote, posledično pa 
bo s tem moč v 
poletnem obdobju 
povečevati kapaciteto 
proizvodnje električne 
energije.

Delež SPTE - samo motorji

Delež OVE

Delež iz odpadkov

Delež KONVENCIONALNO

Struktura virov 2030



"Sončna 
elektrarna PV 1 
je zgrajena na 
obstoječih 
objektih v lasti 
Energetike 
Maribor in
ima pridobljena 
vsa potrebna 
dovoljenja 
skladno z 
veljavno 
zakonodajo."



Sončna elektrarna

Projekt izgradnje 
sončne elektrarne PV 1 
ima nezanemarljiv 
tehnološki, energijski, 
kakor tudi ekonomski 
potencial v sistemu 
daljinskega ogrevanja 
MOM, predvsem pa za 
celotno mesto.
Z navedenim projektom 
se je skušalo 
optimizirati investicijo v 
izgradnjo nadstreškov z 
integriranimi sončnimi 
sprejemniki. Glede na 
izjemno omejen 
potencial prostih 
strešnih in zelenih 
površin ob objektih, je 
bilo v urbanih okoljih 
moč postaviti sončne 
elektrarne le še na 
odprte parkirne 
površine, katerih 
potencial pa je 
nezanemarljiv.



"Elektrarna se je 
zgradila na 
strehi skladišča 
in kot kritina na 
nadstreških za 
vozila."



Umestitev v prostor in priključitev 

Za umestitev sončne 
elektrarne na lokacijo 
glavne kotlovnice 
Energetike Maribor na 
Jadranski cesti, 
skladno z veljavno 
zakonodajo za sončne 
elektrarne do 1 MW, ni 
potrebno pridobiti 
gradbenega dovoljenja. 
Kljub navedenemu je 
bilo potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje za 
nadstreške.

Sistem sončne 
elektrarne PV 1 
sestavljajo:
•jekleni nadstreški 
in podkonstrukcija 
sončnih sprejemnikov,
•sončni sprejemniki,
•razsmerniki,
•optimizatorji moči 
in
•stikalni blok.



"Z zagonom 
sončne 
elektrarne se je 
neposredno 
povečal delež 
proizvedene 
elektrike in 
posredno toplote 
iz obnovljivih 
virov že pred 
letom 2025, s 
tem pa znižanje 
stroškov in 
zagotavljanje 
učinkovitosti 
samooskrbe."



Tehnološke koristi 

Sončna elektrarna PV 1 
ima nezanemarljiv 
tehnološki, energijski, 
kakor tudi ekonomski 
potencial v sistemu 
daljinskega ogrevanja 
MOM, predvsem pa za 
celotno mesto.

Tehnološke koristi:

•povečan delež 
proizvedene elektrike in 
posredno tudi toplote iz 
obnovljivih virov že 
pred letom 2025

• znižanje stroškov za 
dobavo električne 
energije

• učinkovistost pri 
zagotavljanju 
samooskrbe – 
samozadostnosti.



"Projekt smo 
prijavili na dva 
objavljena 
poziva za 
sofinanciranje 
energetskih 
projektov in 
pridobili 20 
odstotkov 
nepovratnih 
sredstev ter 
vstop v 
podporno 
shemo. "



Sončna elektrarna 
prinaša tudi ekonomske 
koristi: 

•  stroški za dobavo 
električne energije se 
bodo znižali, hkrati pa se 
bo povečal prihodek iz 
naslova tržnih dejavnosti 
podjetja (prodaja 
električne energije-viški)

• ob prijavi vloge za 
subvencijo smo prejeli 
pozitivni odgovor, kar 
pomeni, da smo za 
investicijo sončne 
elektrarne uspeli 
pridobiti subvencijo v 
višini 20 odstotkov od 
vrednosti investicije.  

Ekonomske koristi 



"Konvencija 
županov za 
podnebne 
spremembe in 
energijo je 
pobuda na 
področjih 
podnebnih 
sprememb in 
energije in 
združuje na 
tisoče lokalnih 
ter regionalnih 
organov, ki so se 
zavezali k 
izvajanju ciljev 
EU."



Širitev sistema 
daljinskega ogrevanja 
ima številne pozitivne 
učinke. Med drugim 
tudi: 

•ključno vlogo pri 
zagotavljanju 
obnovljivih virov 
energije – optimizacija 
proizvodnje toplotne 
energije iz različnih 
virov (sončni 
sprejemniki toplote, 
toplotne črpalke, 
odvečna toplota, toplota 
iz sistema termične 
predelave odpadkov)

•zmanjšanje emisij 
snovi v zrak in 
toplogrednih plinov 
• omogočeno učinkovito 
shranjevanje energije – 
hranilniki toplote 

•izboljšanje 
učinkovitosti SDO z 
zmanjšanjem izgub.

Ekonomske koristi 



"Elektrarna se je 
vključila v 
obstoječ 
elektro-
energetski 
sistem 
Energetike 
Maribor po 
mehanizmu 
samooskrbe oz. 
elektrarne 
namenjene za 
lasten odjem."



Sončna elektrarna je 
razdeljena na dva 
skopa, elektrarna na 
strehi skladišča in 
elektrarna na 
nadstreških.

Na nadstreških so 
nameščeni dvostranski 
sončni sprejemniki, 
kateri zajemajo tudi 
odbit svetlobni tok.

Skupna inštalirana 
moč elektrarne znaša 
254,37 kW. Glede na 
izvedene urne 
napovedi proizvodnje 
električne energije 
pričakujemo, da bo 
elektrarna letno 
proizvedla 274 MWh 
električne energije, kar 
predstavlja približno 
18 % vse porabljene 
električne energije 
(glede na referenčno 
leto 2019) na lokaciji.

Moč sončne elektrarne 

1 Revising the requirements.
2 Launching final version.
3 Gathering feedback. 

1 User evaluation.
2 Prototype testing. 
3 Production.

P= 35,19 kWStreha 
sever

Streha 
jug P= 38,64 kW

Polje 3 
in 4

Polje 5

Polje 2

Polje 1

P= 74,52 kW

P= 37,26 kW

P= 37,26 kW

P= 31,50 kW



"V projektu se je 
ob energijski 
bilanci izvedla 
še finančna 
bilanca s katero 
so se izračunali 
pričakovani 
letni prihranki."



Elektrarna PV 1 se 
umešča v 
elektroenergetski 
sistem odjema 
električne energije na 
podlagi 15-minutnih 
odbirkov odjema 
električne energije v 
letu 2019 in več 
iteracijah povečevanja 
in zmanjševanja 
kapacitete elektrarne.
V modelu se je 
primerjal urni odjem 
električne energije v 
letu 2019 in 
predvidena urna 
proizvodnja električne 
energije PV 1. Na 
podlagi navedenih 
podatkov se je 
izračunala 
kompenzacija, 
primanjkljaj in 
prodaja električne 
energije za 
posamezno uro 
koledarskega leta.

Optimizacija sončne elektrarne 

1.550.959 kWhOdjem EE

Konična moč

Proizvodnja PV

Znižana moč

Odjem VT

Odjem MT

Proizvodnja MT

Proizvodnja VT

Moč PV

726 kW

274.827 kWh

740 kW

814.788 kWh

736.170 kWh

254 kWp

172.344 kWh

80.952kWh

Kompenzacija PV

Kompenzacija VT

Kompenzacija MT

Primankljaj

Primankljaj VT

Primankljaj MT

Prodaja

Prodaja VT

Prodaja MT

28.370 kWh

17.145 kWh

45.515 kWh

665.482 kWh

656.156 kWh

1.321.647 kWh

70.688 kWh

158.624 kWh

229.312 kWh



"S polnilnima 
postajama na 
nosilcih 
nadstrešnic 
parkirnih 
prostorov, lahko 
sedaj polnimo 
tudi obe 
električni 
službeni vozili."



V podjetju Energetika 
Maribor smo že s 
postavitvijo plinske 
črpalke na zemeljski 
plin jasno pokazali 
našo skrb do okolja in 
ter srednje- ter 
dolgoročno usmeritev 
zmanjševanja 
ogljičnega odtisa.

Tudi zato, smo se leta 
2018 odločili za nakup 
dveh električnih vozil 
za lastne potrebe, ki ju 
sedaj s postavitvijo 
sončne elektrarne in 
dvema polnilnima 
postajama lahko 
polnimo z lastimi 
obnovljivimi viri. 

Skrb za okolje 



"Tudi v 
prihodnje bomo 
v podjetju 
Energetika 
Maribor sledili 
ključnim 
usmeritvam EU, 
ki se nanašajo 
na uvajanje 
OVE."



Posodobitev 
energetske in 
podnebne politike EU v 
okviru zimskega 
svežnja se je zaključila 
leta 2019 in obsega 8 
direktiv in uredb.

Mednje sodi tudi 
Direktiva o energetski 
učinkovtosti stavb, 
katere zavezo smo s 
sončno elektrarno ne le 
dosegli, tudi presegli. 
Direktiva med drugim 
opredeljuje smernice in 
usposabljanje, ki 
izpostavljajo pomen 
izboljšanja energetske 
učinkovitosti in 
omogočajo preučitev 
najboljše kombinacije 
izboljšav energetske 
učinkovitosti, uporabe 
energije iz obnovljivih 
virov in uporabe 
daljinskega ogrevanja 
in hlajenja.

Zavezanost k direktivam 





Energetika Maribor d.o.o.
Jadranska cest 28

2000 Maribor

www.energetika-mb.si


