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1 NAMEN IN CILJI 

Energetsko podnebni koncept lokalne skupnosti (LEPK) oz. občine pomeni dolgoročno 

načrtovanje razvoja občine na energetskem in z energijo povezanim okoljskim razvojem. 

Pomeni osnovo za postavitev in izvajanje ustrezne okoljske, energetske in podnebne politike. 

Lokalni energetsko podnebni koncept je dokument, ki občino in njene prebivalce usmerja k 

uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije (v nadaljevanju UVE), poviševanju energijske 

učinkovitosti, uvajanju obnovljivih virov energije (v nadaljevanju OVE) in ukrepov s področja 

blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.  

LEPK Mestne občine Maribor je pripravljen v skladu z Celovitim nacionalnim energetskim in 

podnebnim načrtom RS (NEPN), Energetskim zakonom (EZ-1, Ur.l. RS, št60/19-uradno 

prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20-ZURE in 121/21 - ZSROVE) in Pravilnikom o metodologiji 

in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Ur.l. RS, št. 56/16) kot tudi v skladu z 

ostalimi pravnimi akti, ki urejajo področje energetike.  

Cilji LEPK MOM 2021 sledijo zastavljenim nacionalnim ciljem. Nacionalni cilji so nastavljeni do 

mejnega leta 2030. Glede na to, da je LEPK dokument z akcijskim načrtom za obdobje 10 let, 

smo tudi cilje zastavili do konca leta 2031.  

Glavna splošna usmeritev: Zagotavljanje prednosti ukrepom za zmanjšanje rabe energije in 

izboljšanje energetske učinkovitosti pred izgradnjo novih zmogljivosti za oskrbo z energijo. 

Praviloma so ti ukrepi stroškovno najbolj učinkoviti. Sočasno se spodbuja učinkovita raba 

materialov, ki prispeva k zmanjšanju rabe energije vsaj toliko kot ukrepi energetske 

učinkovitosti. 

Z izvajanjem ukrepov akcijskega načrta LEPK želimo v Mestni občini Maribor do leta 2031 

doseči naslednje ključne cilje (glede na analizo stanja v 2018): 

- za najmanj 20 %  zmanjšati emisije CO2 glede na trenutno stanje (2 % letno);   

- za najmanj 10 % izboljšati energetsko učinkovitost glede na trenutno stanje (1 % 

letno);  

- doseči najmanj 30 % skupni delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije 

(sedaj 13 % - 1,7 % letno). 

V nadaljevanju so predstavljeni cilji do 2031 (v določenih primerih s pogledom do 2050) po 

posameznih sektorjih. 

 

Stanovanjski sektor 

Zmanjšati rabo energije za ogrevanje za 20 % (2 % na leto) in zagotoviti zmanjšanje emisij TGP 

za 30 % (3 % na leto) glede na trenutno stanje. 

Vsaj 2/3 rabe energije v stavbah iz OVE do leta 2031 (gre za delež rabe OVE v končni rabi 

energentov brez električne energije in daljinske toplote). 
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Povečati delež izrabe lesne biomase in hkrati zagotoviti, da se ta izkorišča v visokoučinkovitih 

napravah. 

Znatno povečati izrabo sončne energije – svetlobe (PV) in toplote (kolektorji za pripravo tople 

vode) 

Blažiti in zmanjšati energetsko revščino z izvajanjem ukrepov socialne politike kot tudi 

stanovanjske politike. 

 

Javne stavbe  

Zmanjšati rabo energije za ogrevanje za 20 % (2 % na leto) in zagotoviti zmanjšanje emisij TGP 

za 35 % (3,5 % na leto) glede na trenutno stanje. 

Vsaj 2/3 rabe energije v stavbah iz OVE do leta 2031 (gre za delež rabe OVE v končni rabi 

energentov brez električne energije in daljinske toplote). 

Vsako leto energetsko prenoviti vsaj 3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti in rabi MOM od 

tega 2 % celovitih energetskih prenov. 

0 % ELKO do 2031. 

Posebno pozornost nameniti energetskim sanacijam stavb kulturne dediščine. 

Povprečna specifična raba energije v javnih stavbah MOM znaša maksimalno 90 kWh/m2. 

 

Sektor oskrbe z energijo  

1 % letno povečanje deleža OVE in odvečne toplote v sistemu DO. 

Povečati delež stanovanj, ki se ogreva iz sistema DO. 

Spodbujati manjše, decentralizirane sisteme DO na OVE. 

Zagotoviti OVE v omrežju zemeljskega plina (vsaj 10 % do leta 2031 in 50 % do leta 2050). 

Zmanjšati delež neaktivnih priključkov na omrežju ZP za 20 % do leta 2030. 

Vsaj 41-odstotni delež OVE pri ogrevanju in hlajenju. 

43-odstotni delež OVE v sektorju električna energija (k temu največ prispevajo sončne 

elektrarne). 

Rabo električne energije ohraniti na trenutni stopnji. (Do leta 2050 se pričakuje rast porabe 

saj bo elektrifikacija pomemben dejavnik razogličenja).  

 

Industrija in podjetniški sektor 

Povečanje energetske učinkovitosti vsaj za 10 % glede na trenutno stanje. 

Povečanje rabe OVE in odpadne toplote. 

 

Promet 

Zmanjšati emisije TGP za 10 % do leta 2031. 

Povečati uporabo mestnega JPP za 20 % do leta 2031 in za 100 % do leta 2050. 

Povečati zasedenost osebnih vozil za 10 % do 2031. 
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Javna razsvetljava 

Zmanjšati rabo električne energije -  v skladu z uredbo ta ne preseže 44,5 kWh na prebivalca 

na leto.  

 

Prilagajanje na podnebne spremembe 

Vzpostavitev in izvajanje politik prilagajanja na podnebne spremembe in zagotavljanja 

podnebne varnosti prebivalcev. 

 

Končni cilj LEPK je z ukrepi v akcijskem načrtu (AN) doseči pozitiven vpliv na okolje in podnebje, 

energetsko učinkovitost in neodvisnost ter konkurenčnost. Pri pripravi nabora ukrepov AN 

smo tako upoštevali načelo minimalnega vpliva na obstoječe okolje. 

Pri definiranju ukrepov smo večji poudarek namenili energetski učinkovitosti, ki je med 

stroškovno najučinkovitejšimi ukrepi za doseganje ciljev na področju zmanjševanja emisij 

toplogrednih plinov in doseganja ciljnega deleža OVE v bilanci končne rabe energije do leta 

2031 in naprej.  

Ukrepi Akcijskega načrta Lokalnega energetsko podnebnega koncepta Mestne občine Maribor 

(AN LEPK MOM) so načrtovani za obdobje desetih let (do 2031 z izhodišči do leta 2050) in so 

razdeljeni v dve krovni skupini:  

1. Več-sektorski ukrepi  

2. Sektorski ukrepi  

Slednji se nadalje delijo na posamezna področja: 

Področje 1: URE in OVE v stavbah 

Področje 2: Sektor oskrbe z energijo 

Področje 3: Industrija in podjetniški sektor 

Področje 4: Promet 

Področje 5: Prilagajanje na podnebne spremembe 
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2  POVZETEK ANALIZE SEDANJEGA STANJA RABE ENERGIJE IN 

OSKRBE Z ENERGIJO 

2.1 ANALIZA SEDANJEGA STANJA RABE ENERGIJE PO SEKTORJIH 

2.1.1 Stanovanjski sektor  

Toplotna energija: 

- Po podatkih SI-STAT: 42.363 naseljenih stanovanj/povprečna uporabna površina 

stanovanja je 69 m2. 

- Po podatkih REN: 17.280 delov stavb v enodružinskih stavbah in 35.398 delov stavb v 

večstanovanjskih stavbah. 

- Po podatkih REN: površina stanovanj v enodružinskih stavbah znaša 1.732.517 m2 in 

površina stanovanj v večstanovanjskih stavbah znaša 1.911.584. 

- Po podatkih REN: delov stavb namenjenih stanovanjski rabi je v MOM 87 %, površina 

stanovanjskih stavb znaša 65 % celotne površine stavb v MOM. 

- Po podatkih REN in baze Ekosklada za stavbe zgrajene pred 2002:  

- 60 % površin enodružinskih stavb in 26 % večstanovanjskih stavbah je uvrščenih 

v razred brez prenove. 

- 4 % površin enodružinskih stavb in 10 % večstanovanjskih stavbah je uvrščenih 

v razred izboljšane prenove ali celovite prenove na nizkoenergijski standard. 

- Ocenjena raba končne energije za ogrevanje in pripravo STV v 2018:  668.947 MWh 

(TK MOM 2018). Na stanovanja v enodružinskih stavbah odpade 56 % energije, 44 % 

na stanovanja v večstanovanjskih stavbah. 

 

Tabela 1: Raba končne toplotne energije za leto 2018 v stanovanjskem sektorju MOM 

 
 

- Delež OVE v končni rabi toplotne energije: 29 % (les + Enokolja). 

- Po podatkih Energetike Maribor:  v letu 2019 12.995 stanovanj na DO → 31 % vseh 

naseljenih stanovanj v MOM. 

Energent Oznaka Enodružinske stavbe Večstanovanjske stavbe Skupaj
Skupni 

delež

 [MWh] [MWh] [MWh] [%]

Električna energija EL 10.437 567 11.004 1,64

Les (tudi peleti) LES 134.373 50.369 184.742 27,62

Zemeljski plin ZP 50.184 118.083 168.267 25,15

Daljinsko ogrevanje DO 330 71.439 71.769 10,73

Ekstra lahko kurilno olje ELKO 172.773 51.018 223.791 33,45

Utekočinjen naftni plin UNP 2.127 880 3.007 0,45

Energija okolja EnOKOLJA 5.234 1.133 6.367 0,95

SKUPAJ 375.458 293.489 668.947
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- Po podatkih Energetike Maribor: skupna ogrevana površina stanovanj 

večstanovanjskih stavb iz sistema DO je 689.530,62 m2 → 36 % površine stanovanj v 

večstanovanjskih stavbah MOM. 

- Po podatkih Plinarne Maribor: v letu 2019 17.183 aktivnih odjemnih mest (stanovanj) 

na omrežju zemeljskega plina → 40 % vseh naseljenih stanovanj v MOM. 

- Po podatkih upraviteljev večstanovanjskih objektov: do leta 2015 je bilo toplotno 

izoliranih 31 % vseh večstanovanjskih stavb v MOM, za 55 % teh so stanovalci pridobili 

nepovratna finančna sredstva. 

 

Električna energija: 

- Po podatkih Elektra Maribor: letna raba v gospodinjstvih v 2019 znaša 175.823.699 

kWh električne energije. V letu 2015 se je glede na leto 2010 raba električne energije 

v stanovanjskem sektorju znižala za 6,2 %. V letu 2019 se je glede na leto 2015 raba 

povečala za 1 %.  

 

2.1.2 Energija v javnih stavbah 

Toplotna energija:  

V sektorju javnih občinskih stavb je MOM na področju URE in OVE v zadnjem desetletju 

posebno pozornost namenjala OŠ in VVZ:  

- Skupna specifična raba energije v obdobju 2009 – 2019 se je v OŠ znižala za 49 % in v 

VVZ za 23 %.  

- V zadnjih treh letih so se skupne specifične rabe toplotne energije v OŠ znižale za 25 % 

in v VVZ za 8 %. Rezultat je posledica izvedbe celovitih in delnih energetskih obnov v 

zadnjih letih kot tudi ukrepov s področja informiranja in ozaveščanja. V letih 2013 in 

2014 so bili izvedeni ukrepi URE na 14 objektih, pri čemer so bili celovito energetsko 

obnovljeni trije VVZ. V letu 2019  je bilo v okviru projekta JZP  celovito energetsko 

obnovljenih 11 OŠ in 2 VVZ ter delno 8 VVZ.  

- V obdobju zadnji 11 let se je raba ELKO zmanjšala za 81,5 %. 
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Graf 1: Povprečne specifične porabe toplotne energije v osnovnih šolah in vrtcih po letih v 

kWh/m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Število OŠ in vrtec po tipu energenta v letih 2006, 2015 in 2019 

 

- Delež stavb OŠ in VVZ na OVE: 20 %  

- Skupna ocenjena raba toplotne energije v javnem sektorju (občinske in državne stavbe) 

za ogrevanje in pripravo STV v 2018 znaša 134.158 MWh. Vključene stavbe po namenu: 

stavbe javne uprave, muzeji in knjižnice, VVZ, OŠ, SŠ, ostalo šolstvo, bolnišnice, ostalo 

zdravstvo, domovi za ostarele, študentski in dijaški domovi, stavbe za kulturo in 

razvedrilo, športne dvorane. 

-  
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Tabela 2: Raba končne toplotne energije za leto 2018 v javnem sektorju v MOM 

 

 

- Delež OVE v končni rabi toplotne energije: 7 % (les) 

 

2.1.3 Energija v podjetjih 

 

Industrija:  

- Skupna raba energije v sektorju industrije znaša v 2018 146.455 MWh (podatki 

Statističnega urada RS). 

 

Tabela 3: Struktura končne rabe energije po energentih v sektorju industrije v 2018 v 

MOM 

 

- Delež OVE v končni rabi energije: 4,5 % (les in lesni odpadki) 

 

 

 

Energent Oznaka Javne stavbe Skupni delež

 [MWh] [%]

Električna energija EL 0 0,00

Les (tudi peleti) LES 9.452 7,05

Zemeljski plin ZP 65.297 48,67

Daljinsko ogrevanje DO 14.855 11,07

Ekstra lahko kurilno olje ELKO 42.617 31,77

Utekočinjen naftni plin UNP 1.937 1,44

Energija okolja EnOKOLJA 0 0,00

SKUPAJ 134.158

Viri energije Gradbeništvo
Predelovalna 

dejavnost

Industrija 

skupaj za leto 

2018 v MWh

Električna energija (MWh) 4.058 103.256 107.314

Les in lesni odpadki (t) 630 5.927 6.557

Dizelsko gorivo(za delovne stroje) 

(t)
9.431 6.145 15.576

Ekstra lahko kurilno olje (t) 1.395 8.287 9.681

Zemeljski plin (1000 Sm3) 2 111 113

Utekočinjen naftni plin 

(propan,butan) (t)
0 4.665 4.665

Toplotna energija (nabavljena 

topla voda, para) (GJ)
0 2.549 2.549

SKUPAJ 15.516 130.939 146.455
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Raba energije v podjetjih iz področja storitev, trgovine in malega gospodarstva:  

- Skupna ocenjena raba toplotne energije v sektorju podjetij znaša 151.919 MWh. 

Vključene stavbe po namenu:  trgovine, gostinske stavbe, hotele, zasebne upravne in 

pisarniške stavbe, stavbe za ostale storitvene in prometne dejavnosti, zasebne 

študentske domove in domove za ostarele ter ostale nastanitve in zasebne športne 

dvorane. 

 

Tabela 4: Končna raba energije za ogrevanje v privatnem sektorju v MOM v letu 2018 

 

- Delež OVE v končni rabi toplotne energije: 7,8 % (les) 

 

 

2.1.4 Energija v prometu 

Mestni JPP: 

- Mestni JPP se je v 2019 opravljal z 67 vozili, (14 avtobusov več kot v letu 2015).  

- V letu 2019 je 20 vozil (30 %) uporabljalo okolju prijazna goriva (17 CNG, 2 

elektrika (Maister) in 1 hibrid), 47 vozil je uporabljalo dizelsko gorivo. 

- Starost voznega parka znaša v povprečju 6,7 let. Najstarejši avtobus dosega 19,7 

let, najmlajši 0,7 let. 

- Število potnikov se je v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 povečalo za 1 % in v 

primerjavi z letom 2017 za 1,7 %. 

- V povprečju je bilo na posamezni liniji v letu 2019 prepeljanih 522 potnikov na 

dan. Na najbolj obremenjenih linijah (Linija 1 in Linija 6) je bilo v povprečju na dan 

prepeljanih 1580 potnikov (Linija 1) oz. 1452 (Linija 6). Najmanj obremenjeni sta 

krožni liniji na katerih je bilo v letu 2019 v povprečju na dan prepeljan 1,1 potnik 

(krožna linija 1) oz. 1,5 potnika (krožna linija 2).  

- Ob upoštevanju števila avtobusov je v povprečju posamezen avtobus na dan 

prepeljal 164 potnikov.  

 

Energent Oznaka Podjetniški sektor Skupni delež

 [MWh] [%]

Električna energija EL 68 0,04

Les (tudi peleti) LES 11.851 7,80

Zemeljski plin ZP 69.735 45,90

Daljinsko ogrevanje DO 12.870 8,47

Ekstra lahko kurilno olje ELKO 55.143 36,30

Utekočinjen naftni plin UNP 2.173 1,43

Energija okolja EnOKOLJA 79 0,05

SKUPAJ 151.919
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Tabela 5: Raba energije mestnega javnega potniškega prometa v letu 2019 

Skupaj linije mestnega JPP Raba goriva (l, kg) Raba goriva (MWh) 

Dizel  1.068.754 l 10.506 

CNG 380.773 kg 5.159 

Skupaj / 15.665 

 

Občinski vozni park: 

-  V letu 2019 obsegal 24 vozil, ki so v skupnem porabila 15.193 litrov dizelskega 

goriva (150.259 kWh) in 11.009 litrov bencina (97.209 kWh).  

- Skupaj v letu 2019 porabljene 247.468 kWh energije.  

 

Zasebni in komercialni prometni sektor 

- V MOM v letu 2018 registriranih 69.463 vozil, od tega 53.534 osebnih avtomobilov 

→ osebni avtomobil ima v starostni skupini 18 do 80 let vsak 0,6 občan.  

- V zadnjih 5 letih se je število reg. vozil povečalo za 6 %. 

- Infrastruktura električnih polnilnic na javnih površinah MOM je v letu 2019 

obsegala 6 polnilnic, v letu 2020 v načrtu še 5 polnilnic. 

- Po podatkih projekta PMinter (2010): raba dizla je znašala 36.236.264 litrov 

(356.202,48 MWh) in raba bencina 30.386.136 litrov (268.309,58 MWh).  

 

2.1.5 Električna energija 

- Distributer električne energije v občini je podjetje Elektro Maribor, d.d. 

Tabela 6: Raba električne energije po vrsti odjema v MOM za l. 2017, 2018 in 2019  

 

Leto 2017 2018 2019

Vrsta odjema
Število 

MM

Letna raba 

v kWh 

Število 

MM

Letna raba 

v kWh 

Število 

MM

Letna raba 

v kWh 

Gospodinjstvo 53.451 176.724.018 53.541 178.154.926 53.684 175.823.699

Brez merjenja 

moči
5.415 59.425.883 5.408 59.186.844 5.486 57.825.858

Polnjenje EV na 

AC
2 33.242 2 24.542 5 41.133

T < 2500 ur 455 61.893.539 472 64.280.233 493 62.049.498

T ≥ 2500 ur 335 250.474.559 313 259.388.126 340 253.550.502

Skupaj 59.658 548.551.241 59.736 561.034.671 60.008 549.290.690
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- Skupna raba električne energije v MOM v letu 2019 je znašala 549.290.690 kWh. 

Večji del predstavlja odjem pri visokih obratovalnih urah, ≥ 2500 ur (46,16 %), kamor 

sodi industrija, železnica, ipd.  

- Gospodinjski odjem predstavlja 32 % delež končne rabe električne energije v letu 

2019.  

- Kategorija Brez merjenja moči vključuje manjše poslovne odjemalce (10,5 %), 

kategorija Polnjenje EV na AC pa predstavlja rabo energije za namene polnjenja 

električnih vozil z izmeničnim (AC) tokom.  

- Skupna raba električne energije se je v letu 2019 glede na leto 2018 znižala za 2 %, 

za 0,45 % se je zmanjšalo število merilnih mest.  

- Skupna raba električne energije na prebivalca MOM je v letu 2019 znašala 4.900 

kWh, na nivoju Slovenije pa v istem letu 6.593 kWh na prebivalca.  

 

2.1.5.1 Javna razsvetljava  

- Obstoječa javna razsvetljava v MOM je v veliki meri stroškovno neučinkovita in 

neskladna z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni 

list RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010, 46/2013).  
- Letna raba el. energije za javno razsvetljavo (kWh): 10.119.848. 

- Velik delež svetilk je tudi energetsko potraten, poleg stroškovne neučinkovitosti 

tudi  povečane emisije CO2. 
- Visoki stroški vzdrževanja. 
- Vrednost porabe električne energije na leto na prebivalca je dvakrat višja, kot to 

predpisuje zakonodaja (ciljna vrednost, ki jo predpisuje Uredba je 44,5 kWh).   
- V izvajanju je projekt ˝Energetske sanacije javne razsvetljave v MOM˝ v okviru 

katerega se bo zamenjalo 13.131 svetilk (88 % vseh svetilk v MOM).  
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2.2 SKUPNA RABA ENERGIJE V OBČINI KOT CELOTI 

Na podlagi podatkov o rabi energije po posameznih sektorjih je bila pripravljena Tabela 7, ki 

povzema sektorske končne rabe posameznih virov energije in tako predstavlja skupno rabo 

končne energije v občini v letu 2018.  

 

Tabela 7: Končna raba energije v MOM v 2018 v MWh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*samo električna energija za ogrevanje 

 

Iz Tabele 7 je razvidno, da je skupna končna raba energije v MOM v letu 2018 znašala 

2.172.808 MWh. Raba električne energije zavzema 25 % delež, raba toplotne energije 45 % 

delež in raba pogonskih goriv 30 % delež. Največ energije se porabi v stanovanjskem sektorju, 

sledijo sektor prometa, sektor industrije in podjetništva ter sektor javnih stavb. Z vidika 

posameznih energentov zavzema največji, 25 % delež končne rabe električna energija, sledi 

dizel (18 %), ekstra lahko kurilno olje (15 %), zemeljski plin (14 %), bencin (12 %), les (10 %) in 

daljinsko ogrevanje (5 %). Deleži posameznih energentov so prikazani tudi na Grafu 3.  

 

 

 

 

Končna raba 2018 (MWh)

Stanovanjski 

sektor

Sektor javnih 

stavb Industrija

Podjetniški 

sektor

Sektor 

prometa

Javna 

razsvetljava

Končna raba 

v MOM Delež (%)

Električna energija 175.824 ─ 107.314 68* ─ 10.120 549.291 25,28

Les (tudi peleti) 184.742 9.452 6.557 11.851 / / 212.602 9,78

Zemeljski plin 168.267 65.297 113 69.735 / / 303.412 13,96

Daljinjsko ogrevanje 71.769 14.855 2.549 12.870 / / 102.043 4,70

Ekstralahko kurilno olje 223.791 42.617 9.681 55.143 / / 331.232 15,24

Utekočinjen naftni plin 3.007 1.937 4.665 2.173 / / 11.782 0,54

Energija okolja 6.367 / ─ 79 / / 6.446 0,30

Bencin / / / / 268.407 / 268.407 12,35

Dizel / / 15.576 / 366.858 / 382.434 17,60

CNG / / / / 5.159 / 5.159 0,24

Skupaj 833.767 134.158 146.455 151.919 640.424 10.120 2.172.808 100,00
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Graf 3: Delež energentov v končni rabi energije v letu 2018 v MOM 
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2.3 OSKRBA Z ENERGIJO  

V tem poglavju  je predstavljen sistem oskrbe z energijo v občini. Posebej so obravnavane 

večje skupne kotlovnice, male kurilne naprave, predstavljena je oskrba z energijo iz sistemov 

daljinskega ogrevanja,  plinovodnega omrežja, oskrba z utekočinjenim naftnim plinom, 

tekočimi gorivi in oskrba z električno energijo. 

 

2.3.1 Večje kotlovnice 

Po podatkih upraviteljev večstanovanjskih stavb:  

- premog v občini ni več v uporabi; 

- v večjih kotlovnicah tudi ni v uporabi lesa; 

- v MOM še 17 večjih kotlovnic na ELKO in 4 na UNP; 

- iz 21 skupnih kotlovnic (ELKO+UNP) se oskrbuje 1.699 stanovanj v MOM; 

- poraba kurilnega olja v skupnih kotlovnicah se je v zadnjih devetih letih zmanjšala za 

77 % (posledica prehoda na drug energent in energetske obnove); 

- v naslednjih treh letih predvidena prenova 4 kotlovnic  s prehodom na DO ali ZP. 

 

2.3.2 Male kurilne naprave 

Podatki evidence malih kurilnih naprav MOM: 

- 42.109 malih kurilnih naprav v MOM, prevladujejo male kurilne naprave na ZP (51 %), 

sledijo naprave na ELKO (29 %) in naprave na lesno biomaso (18 %). Naprave na UNP 

so zastopane z 2 %. 

- Med napravami na lesno biomaso je le 9 % naprav z visokim izkoristkom (peleti, polena, 

sekanci), 91 % naprav uporablja naravni les v vseh oblikah (drva, žagovina, kosi, 

odrezki, lubje, storži). 

- Povprečna starost kurilnih naprav je 16 let: najstarejše na ELKO (v povprečju 19 let), 

sledijo na lesno biomaso – naravni les v vseh oblikah ( v povprečju 16 let), ZP in UNP v 

povprečju 15 let, najmlajše so visoko učinkovite naprave na lesno biomaso (polena, 

sekanci, peleti), saj so v povprečju stare 13 let (povprečno leto vgradnje 2007). 

 

2.3.3 Daljinsko ogrevanje 

V MOM deluje 5 sistemov DO: 

- DO v upravljanju Energetike Maribor, največji sistem. 

- DO Pobrežje v upravljanju Petrola (energent ZP, brez SPTE; 1.056 odjemalcev s skupno 

ogrevano površino 56.365,38 m2). 

- DO Pobrežje v upravljanju Elektra Maribor ( energent ZP, SPTE moči 145 kW; 588 

stanovanjskih enot s skupno ogrevalno površino 26.510 m2).  

- DO EPF v upravljanju Petrola (energent ZP, SPTE moči 81 kW; 34 subjektov s skupno 

ogrevano površino 13.641 m2). 
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- DO UKC Maribor v upravljanju UKC Maribor (energent ZP, SPTE moči 1538 kW; 

oskrbuje UKC in dva stanovanjsko poslovna bloka s skupno ogrevano površino 91.814 

m2).  

 

DO Energetike Maribor: 

- V letu 2019 je sistem DO vključeval ogrevanje 162 večstanovanjskih, 55 javnih, 37 

poslovnih in 13 enostanovanjskih odjemnih mest. 

- Skozi celo leto se izvaja ogrevanje sanitarne tople vode (STV) v 67 večstanovanjskih 

objektih, 37 javnih objektih in 13 poslovnih objektih.   

- Število priključenih stanovanj oz. ogrevana površina se zvišuje, specifična raba se 

znižuje – v 2019 64 kWh/m2.. 

- Skupna priključna moč objektov se je po večletnem stagniranju v 2018 zvišala za 1,4 %, 

k čemur je pripomoglo intenzivno priključevanje objektov (v letu 2019 311 stanovanj). 

- V 2018 se je izgradilo 720 m omrežja, v 2019 450 m.  

- V zadnjih treh letih se je na DO priklopilo 17 večstanovanjskih objektov, 7 javnih 

objektov in dva poslovna objekta. 

 

Tabela 8: Viri zagotavljanja toplote v DO po deležih v letu 2018 in 2019 

Viri 2018 2019 

Toplota iz soproizvodnje (%) 58,2 60,9 

OVE (%) 0 0,1* 

Odvečna toplota (%) 0 0 

Kotli na ZP (%) 41,8 29 

*solarni kolektorji, zagon v septembru 2019 

Delež OVE v omrežju : 0,1 %. 

 

2.3.4 Oskrba z električno energijo   

Oskrbovanje z električno energijo poteka iz skupno 422-tih težiščnih in napajalnih 

transformatorskih postaj 10/0,4 kV in 20/0,4 kV v lastni Elektro Maribor d.d. , ki se napajajo iz 

osmih razdelilnih transformatorskih postaj.  

Po območju Mestne občine Maribor poteka 446 km srednjenapetostnega omrežja (98 km v 

nadzemni in 348 km v podzemni izvedbi) in 1270 km nizkonapetostnega omrežja (428 km v 

nadzemni in 842 km  v podzemni izvedbi). Povprečna starost srednjenapetostnega omrežja 

znaša 41 let (10 kV) oziroma 25 let (20 kV), transformatorskih postaj 42 let, nizkonapetostnega 

omrežja pa 23 let. Podatki se nanašajo samo na omrežje v lasti Elektro Maribor d.d.. 



LOKALNI ENERGETSKO PODNEBNI KONCEPT MESTNE OBČINE MARIBOR- POVZETEK 

 

19 

 

 

Tabela 9: Letna proizvodnja EE v kWh glede na proizvodni vir na območju MOM za l. 

2017, 2018 in 2019 (Elektro Maribor, 2020) 

 

Delež OVE v proizvodnji električne energije (EE) na območju MOM: 14 % (sončna + vodna) 

V MOM porabimo 5x količino EE kot proizvedeno na območju MOM → delež OVE v končni rabi 

EE: 3 %. 

 

Agencija za energijo vodi register deklaracij za proizvodne naprave električne energije iz 

obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom. V registru se vodijo podatki o 

proizvodnih napravah z veljavno deklaracijo in proizvajalcih, ki so imetniki deklaracij. Na 

podlagi podatkov v registru, ki so bili pridobljeni v maju 2020 ugotavljamo, da delujejo na 

območju MOM: 

• 4 SPTE z nazivno močjo  > 400 kW, 

• 32 SPTE z nazivno močjo med 44 in 50 kWh, 

• 10 SPTE z nazivno močjo med 4,70 in 33 kW, 

• Hidroelektrarna Jez Melje nazivne moči 2265 kW, 

• Mala plinska elektrarna Pobrežje nazivne moči 308, 

• 5 sončnih elektrarn (FV) z nazivno močjo med 950 in 1000 kW, 

• 1 FV z nazivno močjo 776 kW, 

• 12 FV z nazivno močjo med 170 in 411 kW, 

• 7 FV z nazivno močjo med 64 in 90 kW, 

• 55 FV z nazivno močjo med 20 in 50 kW, 

• 18 FV z nazivno močjo manjšo od 20 kW. 

 

S strani Elektra Maribor je bil pridobljen podatek o številu samooskrbnih elektrarn. V letu 2019 

je na območju MOM delovalo 119 samooskrbnih elektrarn s skupno priključno močjo 

1.208,978 kW.  

 

 

 

Proizvodni vir 

območje MOM 

Proizvodnja v kWh za 

leto 2017

Proizvodnja v kWh za 

leto 2018

Proizvodnja v kWh za 

leto 2019

Kogeneracija 60.747.057 81.213.193 93.528.796

Plin 868.550 510.870 694.764

Sončna 9.682.168 8.704.975 12.506.670

Vodna 10.787.673 7.977.049 2.945.036

Skupaj 82.085.448 98.406.087 109.675.266
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2.3.5 Oskrba z zemeljskim plinom   

V letu 2019 je število aktivnih priključkov znašalo 5.111, število neaktivnih priključkov pa 646. 

Število odjemalcev, tako gospodinjskih kot ne gospodinjskih se z leti zmanjšuje. Razlog je 

odklapljanje obstoječih odjemalcev, predvsem tistih, pri katerih je bil plin v uporabi za 

kuhanje. Hkrati pa se je število novih odjemalcev v zadnjih petih letih vsako leto povečevalo, 

predvsem na območjih širjenja omrežja (v letu 2019 158 novih odjemalcev, v letu 2018 130 

novih odjemalcev).  

 

Tabela 10: Število odjemnih mest in distribuiran ZP v obdobju 2015-2019 za gospodinjski in 

ne gospodinjski odjem 

  

Gospodinjski odjem Ne gospodinjski odjem Skupaj 

Število 
odjemnih 
mest 

Letna raba 
(kWh) 

Število 
odjemnih 
mest 

Letna raba 
(kWh) 

Število 
odjemnih 
mest 

Letna raba 
(kWh) 

2015 17.655 122.144.782 1.934 396.184.336 19.589 518.329.118 

2016 17.526 132.252.040 1.897 399.399.490 19.423 531.651.530 

2017 17.396 133.317.786 1.866 384.612.545 19.262 517.930.331 

2018 17.260 128.435.500 1.816 416.630.841 19.076 545.066.341 

2019 17.183 133.413.945 1.819 400.718.301 19.002 534.132.246 

 

Delež OVE v omrežju : 0 %. 

 

2.3.6 Oskrba z utekočinjenim naftnim plinom 

Podatki pridobljeni s strani Plinarne Maribor z največjim deležem v distribuciji UNP v MOM: V 

letu 2019 je bilo aktivnih 820 odjemnih mest z odjemom 230.000 m3 UNP. Prisoten je trend 

upadanja na letnem nivoju in sicer se število odjemnih mest zmanjša za prib. 50 na leto in 

odjem za prib. 10.000 m3. 

 

2.3.7 Oskrba s tekočimi gorivi 

Podjetje, ki skrbi za oskrbo občine s tekočimi pogonskimi gorivi je Petrol, Slovenska energetska 

družba, d.d., OMV Slovenija d.o.o. in MOL Slovenija, trgovsko podjetje, d.o.o.  Podatki glede 

prodaje goriv so poslovna skrivnost podjetja, zato niso navedeni. 
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3 VPLIV RABE ENERGIJE NA OKOLJE IN PODNEBJE 

Onesnaževanje okolja je posledica različnega delovanja človeka, torej tudi izkoriščanja 

nekaterih virov energije. Izrazito škodljivo je gorenje fosilnih goriv, ki ima velik vpliv na 

kvaliteto zraka in na spreminjanje podnebja. 

3.1 ANALIZA EMISIJ V OBČINI 

Analiza sproščenih emisij, ki izhajajo iz pridobivanja in rabe energije, pomeni osnovo za ukrepe 

učinkovite rabe energije (URE) in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (OVE). Pri tem so 

pomembni cilji energetskega načrtovanja, ki morajo slediti obveznostim Kjotskega protokola 

oz. v letu 2016 sprejetega Pariškega sporazuma, ki temelji na prizadevanju držav, da se dvig 

temperature omeji na 1,5 °C v primerjavi z predindustrijsko dobo. Na ravni EU je bil v 

decembru 2019 predstavljen Evropski zeleni dogovor - predlog nove strategije EU za rast, 

katere cilj je preobrazba EU v podnebno nevtralno družbo do leta 2050.  

V nadaljevanju so predstavljene emisije škodljivih snovi v zrak na podlagi pripravljene končne 

rabe energije oz. posameznih vrst energentov v MOM v letu 2018.  

Ocenjene so emisije naslednjih snovi: ogljikov dioksid (CO2), žveplov dioksid (SO2), dušikovi 

oksidi (NOx), ogljikov monoksid (CO), prah, ogljikovodiki (CxHy).  

Pri pripravi evidence emisij CO2 se uporabijo emisijski faktorji, ki opredeljujejo količino emisij 

na enoto. Uporabljeni so bili privzeti standardni emisijski faktorji povzeti po Orodju za izračun 

prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanju izpustov CO2 Instituta Jožef 

Stefan, Centra za energetsko učinkovitost. 

Tabela 11: Emisije CO2 v MOM po sektorjih in virih energije za leto 20218 

 

* samo električna energija za ogrevanje 

Emisije CO2 v 2018 (tone)

Stanovanjski 

sektor

Sektor javnih 

stavb Industrija

Podjetniški 

sektor

Sektor 

prometa

Javna 

razsvetljava

Skupaj 

emisije po 

energentu Delež (%)

Električna energija 86.154 ─ 52.584 33* ─ 4.959 269.153 43,30

Les (tudi peleti) 0 0 0 0 / / 0 0,00

Zemeljski plin 33.653 13.059 23 13.947 / / 60.682 9,76

Daljinjsko ogrevanje 22.966 4.754 816 4.118 / / 32.654 5,25

Ekstralahko kurilno olje 60.424 11.507 2.614 14.889 / / 89.433 14,39

Utekočinjen naftni plin 647 416 1.003 467 / / 2.533 0,41

Energija okolja 0 / ─ 0 / / 0 0,00

Bencin / / / / 67.102 / 67.102 10,79

Dizel / / / 99.052 / 99.052 15,93

CNG / / / / 1.032 / 1.032 0,17

Skupaj 203.843 29.736 57.039 33.455 167.185 4.959 621.640 100,00
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Iz Tabele 11 je razvidno, da smo v MOM v letu 2018 proizvedli  621.640 ton ogljikovega 

dioksida, kar pomeni 5,63 tone na prebivalca MOM. Delež emisij zaradi rabe električne 

energije je 43 %, raba toplotne energije prispeva 30 % delež skupnih emisij in raba pogonskih 

goriv v sektorju prometa  27 % delež skupnih emisij. Razmerje izpustov je, na račun električne 

energije, ki ima, glede na ostale energente, najvišji emisijski faktor, v primerjavi z razmerjem 

končne rabe energije precej drugačno. Če zavzema električna energija v končni rabi energije 

25 % delež, zavzema v deležu emisij kar 43 % delež.   

Za največ emisij je odgovoren stanovanjski sektor, sledijo sektor prometa, sektor industrije in 

podjetništva ter sektor javnih stavb.  

 

 

 

Graf 4: Delež emisij CO2 glede na vrsto energenta v letu 2018 

 

Graf 4 prikazuje razrez virov emisij CO2
 glede na vrsto energentov. Največji, skoraj polovični 

delež emisij v občini nastane zaradi rabe električne energije (44 %). 16 % delež emisij nastane 

zaradi dizla, sledita ekstra lahko kurilno olje (14 %) in bencin (11 %). Zemeljski plin je 

odgovoren za 10 % delež skupnih emisij CO2, najmanj prispevata daljinska toplota (5 %) in UNP, 

ki tudi v končni rabi energije zavzemata majhen, skupno 6 % delež. Les je CO2 nevtralno gorivo.  
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Tabela 12: Emisije drugih onesnaževal po virih energije za leto 2018 v tonah 

 
 

S prizadevanjem po čim manjšem onesnaževanju okolja lahko ob ustrezni uporabi energenta 

spuščamo v okolje manj emisij. Glede na sproščene emisije je med fosilnimi gorivi 

najprimernejša uporaba zemeljskega plina. Seveda pa so z vidika zmanjševanja emisij OVE 

najboljše nadomestilo fosilnim gorivom. 

 

3.2 VPLIV RABE ENERGIJE NA PODNEBJE 

Podnebne spremembe so grožnja človeštvu in že ogrožajo nemoten razvoj blaginje celotnega 

sveta. Po podatkih Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) človek prevladujoče 

prispeva k opaznim spremembam podnebja od sredine 20. stoletja. Človekov vpliv na 

podnebni sistem je jasen, antropogene emisije toplogrednih plinov, ki pomembno prispevajo 

k spremembam, pa so največje v zgodovini. 

V okviru dokumenta LEPK so podrobno predstavljene osnovne podnebne značilnosti območja 

občine, trendi podnebnih sprememb in pričakovane podnebne spremembe. Podatke in 

informacije smo pridobili s strani dostopnih podatkov Agencije RS za okolje (ARSO). V 

nadaljevanju so predstavljene ključne ugotovitve.  

Glavne značilnosti podnebnih sprememb v obdobju 1961-2011 so naslednje: 

- Povprečna temperatura zraka se je dvignila za 1,7 °C. Trend naraščanja temperature 

zraka je nekoliko večji v vzhodni kot v zahodni polovici države. Najbolj so se ogreli 

poletja in pomladi, nekoliko manj zime. Jeseni se niso ogrele.  

- Višina padavin se je na letni ravni zmanjšala za okoli 15 % v zahodni polovici države, 

nekoliko manj (10 %) v vzhodni polovici države, kjer spremembe niso statistično 

značilne. Najbolj se je višina padavin zmanjšala spomladi (povsod po državi) in poleti 

(v južni polovici države).  

- Skupna višina snežne odeje se je zmanjšala za okoli 55 %. Višina novozapadlega 

snega se je zmanjšala za 40 %.  

- Na letni ravni se je trajanje sončnega obsevanja v povprečju povečalo za 10 %, 

najbolj na račun povečanja spomladi in poleti. Na desetletje se je trajanje sončnega 

obsevanja tako povečalo za 30–40 ur.  

t/leto CxHy SO2 NOx CO PRAH

Električna energija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesna biomasa 229,59 29,07 38,26 6.888,27 191,34

Zemeljski plin 5,44 0,00 54,58 21,85 0,11

Ekstra lahko kurilno olje 11,90 112,07 71,55 51,29 1,94

Utekočinjen naftni plin 0,41 0,00 2,54 1,06 0,00

Bencin 9,67 90,82 57,97 41,54 1,60

Dizel 13,77 129,40 82,60 59,19 2,26

Skupaj 270,79 361,36 307,49 7.063,21 197,25
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- Izhlapevanje (evaporacija)  se je od leta 1971 povečalo za okoli 20 %, najbolj na 

račun povečanja spomladi in poleti. Referenčna evapotranspiracija je izračunana na 

podlagi temperature in relativne vlažnosti zraka, hitrosti vetra in sončnega 

obsevanja. Vidna posledica prevelikega izhlapevanja in premajhne količine padavin 

(vodni primankljaj) so sušna tla.  

- Zračni tlak je na letni ravni v povprečju zrastel za 1,5 hPa. Najbolj je zračni tlak zrastel 

pozimi, le nekoliko manj pomladi. Bistveno manjši je porast zračnega tlaka poleti, 

najmanjši pa je jeseni.  

- Temperatura vode se je zviševala s trendom 0,2 °C na desetletje za površinske vode 

(obdobje 1953–2015) in 0,3 °C na desetletje za podzemne vode (obdobje 1969-

2015). 

- Spremembe podnebnih dejavnikov vodnega kroga se odražajo na pretočnih 

režimih. Zmanjševanje višine padavin, najbolj spomladi in poleti, spremembe 

trajanja in višine snežne odeje, rast povprečne temperature zraka in posledično 

povečana evapotranspiracija so glavni dejavniki, ki vplivajo na spreminjanje 

pretočnih režimov slovenskih rek; trend srednjih letnih pretokov kaže, da se letna 

količina razpoložljive vode v strugah vodotokov zmanjšuje; trend pogostosti velikih 

pretokov (v povprečju trikrat na leto) kaže na večanje števila visokovodnih 

dogodkov zlasti v osrednjem in vzhodnem delu države. 

- Najnižje vrednosti kazalnika sušnosti v večini vodonosnikov so se pojavile v zadnjem 

desetletju, torej v obdobju 2001–2010. Na 13 vodonosnikih so bile gladine 

podzemnih voda najnižje v zadnjem desetletju in so bile pod povprečjem gladin 

celotnega obdobja 1981–2010. 

 

Ko govorimo o prihodnjih podnebnih razmerah, moramo najprej vedeti, da bodo te v veliki 

meri odvisne od uspeha človeštva pri omejevanju izpustov toplogrednih plinov. V okviru 

projekta ocene podnebnih sprememb so bili pripravljeni trije scenariji izpustov, optimistični 

scenarij (RCP2.6), ki predvideva hitro in uspešno politiko omejevanja izpustov, zmerno 

optimistični scenarij izpustov (RCP4.5), ki predvideva, da bodo izpusti do konca 21. stoletja 

ostali sorazmerno veliki in pesimistični scenarij (RCP8.5), ki ne predvideva večjih uspehov pri 

omejevanju izpustov. Scenariji so bili pripravljeni na podlagi primerjalnega obdobja 1981-

2010. V nadaljevanju bodo pričakovane podnebne spremembe predstavljene na osnovi 

srednjega, zmerno optimističnega scenarija (RCP4.5).  

Pregled ključnih pričakovanih podnebnih sprememb:  

- Naraščanje temperature zraka se bo v Sloveniji v 21. stoletju nadaljevalo, velikost 

dviga pa je zelo odvisna od scenarija izpustov toplogrednih plinov, v primeru zmerno 

optimističnega scenarija izpustov RCP4.5 za pribl. 2 °C. Na nivoju severovzhodne 

regije bo temperatura pozimi naraščala hitreje od letnega povprečja. Naraščanje 

temperature bo najmanj izrazito spomladi. Skladno z dvigom temperature zraka se 
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bo ogreval površinski sloj tal, oboje pa bo vplivalo na fenološki razvoj rastlin in 

dolžino rastne dobe. Spomladanski fenološki razvoj rastlin bo zgodnejši. 

- Višina padavin na letni ravni in pozimi se bo po RCP4.5 sredi ali konec 21. stoletja 

znatno povečala. Povprečno povečanje letnih padavin konec stoletja v primerjavi z 

obdobjem 1981–2010 bo do 20 %. Še bolj se bodo padavine povečale pozimi, 

nekoliko bolj na vzhodu države. Že v sredini stoletja se bodo v vzhodni Sloveniji 

zimske padavine povečale do 40 %. 

- Skladno z rastjo temperature zraka se bo v Sloveniji do konca stoletja nadaljevala 

tudi rast referenčne evapotranspiracije. 

- Večjih sprememb srednjih letnih pretokov v Sloveniji v primerjavi z obdobjem 1981–

2010 po vseh scenarijih izpustov ni pričakovati, z izjemo severovzhoda, kjer bi se 

pretoki v zmerno optimističnem scenariju izpustov (RCP4.5) do konca stoletja lahko 

povečali do 30 % (predvsem Pomurje). 

Podnebne spremembe bodo predvidoma prispevale k povečanju ranljivosti in tveganja 

posameznih sektorjev. 
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4 POVZETEK MOŽNOSTI UPORABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE, 

UČINKOVITEJŠE RABE ENERGIJE IN OPREDELITEV PROSTORSKIH 

OBMOČIJ PRIMERNIH ZA POSTAVITEV ELEKTRARN NA OBNOVLJIVE 

VIRE ENERGIJE  

Ukrepi za doseganje ciljev na področju trajnostnega energetskega razvoja v občini so 

predvsem usmerjeni v povečanje energetske učinkovitosti v javnih in zasebnih stavbah, 

povečanju rabe obnovljivih virov energije ter izvajanju informacijsko izobraževalnih dejavnosti 

v javnem in zasebnem sektorju. Potenciali v občini na področju OVE so predvsem sončna 

energija za namene ogrevanja in pridobivanja električne energije, geotermalna energija in 

lesna biomasa. Za postavitev sončnih elektrarn so primerne tudi strešne površine javnih stavb.  

4.1 ANALIZA MOŽNOSTI UČINKOVITE RABE ENERGIJE 

Povečanje učinkovite rabe energije je prvi in ključni ukrep na poti k nizko-ogljični družbi, zato 

je treba temu področju posvetiti posebno pozornost. 

4.1.1 Energetsko upravljanje in optimizacija energetskih sistemov 

Učinkovito energetsko upravljanje stavb temelji na rednem spremljanju tako rabe energije kot 

tudi nekaterih drugih parametrov, kot je npr. temperatura posameznih prostorov. Priporoča 

se, da je zbiranje podatkov avtomatizirano in da so časovni intervali spremljanja čim 

pogostejši, saj se le na ta način, v okviru analize podatkov, pridobi primeren vpogled v 

delovanje obstoječih energetskih sistemov v stavbi. To predstavlja osnovo za načrtovanje 

ustreznih optimizacijskih ukrepov, ki imajo pomembno vlogo pri doseganju dodatnih 

prihrankov. V večini primerov so to ne-investicijski ukrepi, kot npr. optimizacija ogrevalne 

krivulje, uravnoteženje prezračevalnega sistema, namestitev tipal za regulacijo notranje 

temperature. 

4.1.2 Stanovanja 

Ker stanovanjski sektor porabi več kot četrtino vse energije v občini, je pomembno, da se 

stanje na področju URE izboljša. Poskrbeti je potrebno predvsem za ustrezno ozaveščanje, 

informiranje in promocijo URE in OVE, spodbude in pomoč občanom. Pri tem ima pomembno 

vlogo energetsko svetovalna pisarna EnSVET, ki za občane nudi brezplačno svetovanje. Zelo 

pomembni so tudi zgledi občine na področju javnih stavb.  

Izkušnje kažejo, da je mogoče rabo energije v stavbi že zgolj s pravilnim ravnanjem osveščenih 

porabnikov zmanjšati tudi do 10 %, ne da bi se pri tem bivalno ugodje v stavbi zmanjšalo. To 

predstavlja velik potencial za zmanjšanje rabe energije, zato je temu segmentu potrebno 

posvetiti dovolj pozornosti in sredstev. 
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Pri starejših stanovanjskih stavbah, grajenih pred letom 1980, je tehnično možno zmanjšati 

rabo energije za ogrevanje za 50 do 60 %, če se poleg posodobitve ogrevalnega sistema 

izvedejo še ukrepi za energijsko učinkovitost ovoja zgradbe.  

 

Skupni možni prihranek stanovanjskih objektov je odvisen od dejanske izvedbe posameznih 

ukrepov. Predvideli smo možni prihranek 25 %. Ocenjen predvideni prihranek je razviden iz 

Tabele 13.  

Tabela 13: Ocenjen predvideni prihranek energije v stanovanjskem sektorju 

Stanovanjski sektor Raba toplotne energije 
(MWh) 

Možni prihranki (MWh) 

Skupaj  668.947 167.237 

 

4.1.3 Javne stavbe 

Iz pregleda stanja javnih stavb je razvidno, da je veliko javnih stavb v Mestni občini Maribor še 

energetsko neobnovljenih. V pomembnem deležu analiziranih javnih stavbah se kažejo 

možnosti za izvedbo ukrepov tako na področju URE, kot tudi OVE: zamenjava stavbnega 

pohištva, celovita oz. delna toplotna izolacija ovoja, vgradnja sodobnega kotla, zamenjava 

starejših svetil v stavbah, izkoriščanje OVE. Na podlagi analize stanja smo izdelali grobo oceno 

možnih prihrankov rabe energije v stavbah. Stavbe smo ovrednotili na podlagi energijskega 

števila, s katerim smo prikazali energijsko učinkovitost obstoječih stavb. Varčevalni potencial 

se viša z višanjem energijskega števila. Na višino energijskega število vpliva stopnja toplotne 

izolativnosti ovoja stavbe in toplotnega ugodja, število obratovalnih ur, tehnična opremljenost 

stavbe, bivalne navade uporabnikov, namembnost stavbe, itd.  

Pri analizi potencialov smo obdelali ogrevalni sistem, stavbno pohištvo, ovoj objekta, notranjo 

razsvetljavo.  

Skupni možni prihranek javnih objektov je odvisen od dejanske izvedbe posameznih ukrepov. 

Predvideli smo možni prihranek 20 %. Ocenjen predvideni prihranek je razviden iz Tabele 14. 

 

Tabela 14: Ocenjen predvideni prihranek energije v sektorju javnih stavb MOM 

Javne stavbe MOM Raba energije (MWh) Možni prihranki (MWh) 

Skupaj  40.168 8.033 

 

4.1.4 Javna razsvetljava 

Po izvedbi načrtovane prenove javne razsvetljave je pričakovan 7.425.944 kWh prihranek rabe 

električne energije kar predstavlja 73 % nižjo rabo električne energije. 
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4.1.5 Podjetja 

Podjetja posodabljajo energetske sisteme in jih v skladu z njihovimi srednjeročnimi načrti 

zamenjujejo. Potenciale energije zaradi slabega odziva ne moremo oceniti. 

Potrebno je poskrbeti za dobro informiranje in obveščanje lokalnih podjetij o možnostih 

učinkovite izrabe energije. Velika podjetja so zakonodajno obvezana k izvedbi energetskih 

pregledov. Tudi srednjim in malim podjetjem so za izvedbo energetskega pregleda na voljo 

nepovratna sredstva, enako tudi v okviru izbranih razpisov Ekosklada za izvedbo določenih 

ukrepov. 

 

4.1.6 Promet 

Na področju prometa se lahko zniža poraba tekočih goriv z naslednjimi ukrepi: 

- zamenjava starejših vozil z neučinkovitimi motorji z novimi vozili, 

- zamenjava potratnih vozil (vozila z večjo prostornino motorja) z vozili z manjšo 

prostornino motorja, 

- zamenjava vozil z bencinskimi in dizelskimi motorji z vozili s hibridnimi pogoni in 

električnimi vozili, 

- zagotavljanje dobrih povezav v javnem potniškem prometu, 

- ozaveščenost prebivalcev in spodbujanje le-teh po uporabi trajnostnih načinov 

potovanja (hoja, kolo, javni prevoz), 

- zapiranje mestnih središč. 

 

4.2 ANALIZA POTENCIALOV OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE 

Od OVE je v občini najbolj izkoriščena vodna energija, manj les, ostali viri pa še bistveno manj. 

Najprimernejši lokalni obnovljivi viri energije so poleg omenjenih še sončna energija, 

geotermalna energija, toplota okolja.  

4.2.1 Hidroenergija 

Na reki Dravi deluje 8 velikih HE in 4 male HE, ki jih upravlja družba Dravske elektrarne 

Maribor, d.o.o. Samo v MOM deluje velika HE Mariborski otok in mala HE Melje.  

HE Mariborski otok je pretočna elektrarna stebrnega tipa in je najnižje ležeča dravska 

elektrarna. Izkorišča 14,2 metra padca in ima pri moči 60 MW letno proizvodnjo 270 GWH.  

Z izgradnjo male HE Melje se izkorišča ekološko sprejemljivi pretok, ki ga je družba Dravske 

elektrarne Maribor, na osnovi vodnogospodarskega soglasja, dolžna spuščati v strugo reke 

Drave in znaša v zimskih mesecih deset kubičnih metrov na sekundo, v poletnih mesecih pa 

dvajset kubičnih metrov na sekundo. Obratovati je začela v sezoni 2008/2009, pri moči 2,26 

MW ima letno proizvodnjo 8,69 GWh.  
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Usmeritve iz Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta ( NEPN):  

Nadgradnja in posodobitev obstoječih, že delujočih  malih HE in revitalizacija obstoječih, 

nedelujočih malih HE ima prednost pred ureditvijo novih  malih HE, ki pa naj bodo vezane na 

obstoječe objekte (jezove in pregrade) v vodotokih. 

4.2.2 Lesna biomasa 

Potencial za izkoriščanje lesne biomase v MOM je bil ocenjen s strani Zavoda za gozdove. 

Lesna zaloga znotraj MOM znaša v povprečju 325m3/ha gozda ali 1.7 mio m3 lesa. Letni 

prirastek, kot posledica fotosinteze in asimilacije znotraj znaša v povprečju 9 m3/ha/leto. 

Skupaj priraste 47.300 m3 lesa na leto. Najvišji možni posek ali t.i. etat je omejen na 22 % lesne 

zaloge/10 let. To pomeni v povprečju 7.1 m3/ha/leto ali skupaj 37.400m3/letno. 

Pod hipotetično predpostavko, da bi realizirali čisto ves možni posek znotraj MOM, oziroma 

izkoristili etat v 100 % in kompleten les iz gozdov uporabili samo za ogrevanje, bi ob 

pretvornem faktorju 2,44MWh/m3 iz tega lesa dobili 91.000 MWh energije. Vendar smo pri 

izrabi etata zgolj na prib. 60 % (drobno lastništvo, razpršenost gozdov, ekonomska neodvisnost 

lastnikov ipd.) Hkrati je potrebno upoštevati, da se vsaj 50 % lesa predela v lesni industriji, 

oziroma uporabi za druge (bolje plačane) namene kot npr. industrija ivernih plošč.  

V primeru, da k MOM kot regijskemu centru vključimo še gravitacijsko zaledje, ki vključuje 

občine Ruše, Selnica ob Dravi, Kungota, Pesnica, Duplek, Hoče-Slivnica, Rače-Fram je izračun 

naslednji: razširjeno zaledje zajema skupaj 22.505 ha gozdov (2011) v razmerju 75 % 

zasebnega lastništva in 25 % državnega. Lesna zaloga znaša 330 m3/ha, prirastek prib. 

9m3/ha/leto) in etat prib. 7m3/ha/leto). Letni prirastek, kot posledica fotosinteze in asimilacije 

znaša v povprečju dobrih 200.000 m3 lesa na leto. Najvišji možni posek ali t.i. Etat je na tem 

območju omejen na okrog 140.000m3/letno, kar je osnova za oceno potenciala na 

gravitacijskem območju MOM. 

Ob predpostavki da bi realizirali ves letni etat in za namene OVE namenili 50 % vsega lesa 

(drva&cepanice, zeleni&lesni sekanci, lesni peleti&briketi), potem bi ob pretvornem faktorju 

2,44 MWh/m3 iz lesa lahko pridobili letno okrog 170.000 MWh/leto energije. Realno koristimo 

le prib. 60 % etata in velik delež le-tega je že namenjen samooskrbi ali industriji lesne 

predelave. Zaradi majhnega ekonomskega potenciala v primeru izrabe lesa v energetske 

namene, je stimulacija lastnikov gozdov k aktivnejšemu gospodarjenju z gozdovi zelo omejena. 

Takoj ko se stroški sečnje, spravila in manipulacije približajo odkupnih cenam lesa, je seveda 

zanimanje za sečnjo v gozdovih majhno.    

 

Usmeritve iz Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta ( NEPN):  

Strateške usmeritve dajejo prednost predelavi lesa v izdelke. Odpadna lesna biomasa ima velik 

pomen v proizvodnji toplote in električne energije v daljinskih sistemih in v proizvodnji 

sintetičnih goriv. Lesno biomaso bo v energetske namene mogoče izrabljati le nadzorovano in 
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okolju prijazno, da ne bo povzročala prekomernih emisij prašnih delcev in lahko hlapljivih 

snovi, kar bo tako izobraževalni, zakonodajni kakor tudi tehnično izvedbeni izziv. Povečana 

raba biomase v modernih individualnih, skupinskih in industrijskih napravah za ogrevanje, 

proizvodnjo toplote in elektrike je za Slovenijo pomembna, saj ji to omogoča izboljšanje 

zanesljivosti in konkurenčnosti pri zagotavljanju energije, zmanjšanje emisij TGP in varovanje 

okolja. 

Izkoriščanje trajnostno razpoložljive lesne biomase (prednostno ostanki predelave lesno 

predelovalne industrije, sečni ostanki idr.) je prednostno usmerjeno v uplinjanje lesne 

biomase z namenom proizvodnje sintetičnega plina in vodika ter injiciranje v plinovodna 

omrežja z namenom čim manjšega števila energetskih pretvorb in čim manjših izgub 

razpoložljivega potenciala lesne biomase ter soproizvodnjo električne energije in toplote v 

industriji, sistemih daljinskega ogrevanja in storitvah, kjer lahko z izkoriščanjem razpoložljive 

toplote dosegamo največje skupne izkoristke. 

 

4.2.3 Sončna energija 

Velik potencial koriščenja OVE v MOM predstavlja sončna energija. Sončno energijo je možno 

izkoriščati na dva načina: s toplotnimi sistemi ali pa z izkoriščanjem fotonskega učinka. Mesto 

Maribor ima ugodno razporeditev strešnih površin glede na orientacijo in naklon. Zaradi 

orientacije ulic je namreč precej streh orientiranih v smeri jug.  

Na Energetski agenciji za Podravje smo pripravili konservativnejši scenarij namestitve sončnih 

elektrarn na posamezne vrste stavb. Scenarij izhaja iz podatkov GURS (površine stavb) in 

izkušenj z dejanskimi tehničnimi možnostmi koriščenja sedanjih strešnih površin. Celoten 

potencial je ocenjen na 165.652 MWh in je razviden iz Tabele 15.  

 

Tabela 15: Konservativni scenarij potenciala sončne energije izračunan na podlagi površin 

stavb 

 
 

Potencial površine streh za

sončne elektrarne
Enota Površina stavb

Potencialna 

površina za

sončno 

energijo

Ocenjen delež

Enodružinske stavbe m² 1.732.806 363.889 21%

Večstanovanjske stavbe m² 1.911.584 172.043 9%

Nestanovanjske  stavbe skupaj m² 1.960.055 568.416 29%

Stavbe skupaj m² 5.604.446 1.104.348 20%

Celoten ocenjen potencial moč kW
157.764

Celoten ocenjen potencial

proizvodnja
kWh

165.652.174
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Usmeritve iz Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta ( NEPN):  

Proizvodnja električne energije v sončnih elektrarnah (SE) pomeni največji razvojni in okoljsko 

sprejemljiv potencial za povečanje proizvodnje električne energije iz OVE v Sloveniji. Z vidika 

trajnostne rabe prostora je prihodnji razvoj smiselno prednostno usmerjen v integracijo SE v 

stavbe, kjer je tehnični potencial proizvodnje elektrike glede na razpoložljive površine ocenjen 

na več kot 20 TWh, ključna omejitev pa je zmožnost integracije SE v električno omrežje, kar je 

poleg stroškov elektrarn ključno ekonomsko merilo za razvoj SE. S stališča omrežja je veliko 

lažja integracija večjih enot SE na lokacijah z večjo rabo elektrike (vsa porabljena na lokaciji) 

oziroma s priklopom na SN omrežje. Razmerje: okrog 80 % predstavljajo srednje in večje SE 

(100 in 600 kW, manjši delež prostostoječih SE moči 1.000 kW na degradiranih oziroma 

industrijskih lokacijah), preostanek pa so SE za samooskrbo v gospodinjstvih. 

 

4.2.4 Geotermalna energija 

Na področju OVE ima MOM potencial tudi v geotermalni energiji, in sicer koriščene v sistemu 

voda-voda in zemlja-voda navpični/vodoravni. Ta je z vidika stroškov in koristi eden čistejših 

in učinkovitejših virov energije in ima pri široki rabi velik potencial pri nadomeščanju fosilnih 

goriv ter zmanjševanju globalnega segrevanja. Geotermalne toplotne črpalke predstavljajo 

moderno tehnologijo za ogrevanje in hlajenje stavb ter pripravo sanitarne tople vode. 

Izrabljajo geoenergijo (toploto, shranjeno pod površjem trdne zemlje) in so v rabi že skoraj 

vsepovsod v Evropi. Omogočajo varčevanje s primarno energijo kot tudi varčevanje pri stroških 

ogrevanja in hlajenja. Vgradnja geotermalnih sistemov je torej dobra rešitev v dobro izoliranih 

stavbah, ki zahtevajo manjšo vgrajeno toplotno moč.  

Glede na strokovne študije ima Maribor tudi potencial pri izrabi geotermalne energije v večjih 

sistemih. Zaradi napredka tehnologije izrabe geotermalne energije tudi v plitvejših plasteh, se 

možnosti izrabe geotermalne energije povečujejo. Na osnovi geoloških, litoloških, tektonskih, 

hidrogeoloških ter prostorskih parametrov so bila opredeljena štiri območja na desnem bregu 

reke Drave kot najprimernejša in sicer na območju Stražuna, na območju Pobrežja, Betnave in 

na širšem območju Pekrske gorce. Na Sliki 1 so z rdečo označena potencialna območja za 

izrabo geotermalne energije.  
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 Območja s potencialom geotermalne energije v MOM 

 

Usmeritve iz Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta ( NEPN):  

Geotermalna energija se uvršča med še ne dovolj izkoriščene potenciale OVE, zato se bo 

povečalo spodbujanje njenega izkoriščanja. Prednostno se bo usmerjalo v učinkovito 

koriščenje toplote termalne vode iz geotermalnih vodonosnikov in plitve geotermalne 

energije. Prioritetna področja in usmeritve rabe geotermalne energije bo določila Strategija 

ogrevanja in hlajenja z akcijskim načrtom.  

 

4.2.5 Vetrna energija 

V okviru analize vetrnega potenciala v MOM (Lukač, 2016) je bilo ugotovljeno, da je maksimum 

kumulativne letne proizvodnje veliko nižji kot predstavljen PV potencial. Razlog je geografska 

lega Maribora, kjer je povprečni zmerni veter značilne hitrosti od 2 so 4 m/s (določene na 

podlagi večletnih meritev in analiz ARSO).  

 

Usmeritve iz Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta ( NEPN):  

Vetrnim elektrarnam se zaradi težave pri umeščanju v prostor in razpršena poselitve v 

povezavi s hrupom ne daje večji poudarek. Ostaja se znotraj potenciala 415 MW, ki je bil 

ocenjen v okviru prenove AN-OVE 2015. 
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5 AKCIJSKI NAČRT 

Končni cilj LEPK je z ukrepi v AN doseči pozitiven vpliv na okolje in podnebje. Pri pripravi nabora 

ukrepov AN smo tako upoštevali načelo minimalnega vpliva na obstoječe okolje. Slednje bomo 

dosegli s koncentriranjem aktivnosti na področju obstoječega urbanega razvoja, z uporabo 

obstoječe infrastrukture in z osredotočenjem na proizvodnjo obnovljive energije v manjšem 

obsegu in na območjih trenutne proizvodnje oziroma v obstoječih razvojnih conah. 

Zagotavljanje prednosti ukrepom za zmanjšanje rabe energije in izboljšanje energetske 

učinkovitosti pred izgradnjo novih zmogljivosti za oskrbo z energijo je splošna usmeritev 

aktivnosti v občini. 

Ukrepi Akcijskega načrta Lokalnega energetsko podnebnega koncepta Mestne občine Maribor 

(AN LEPK MOM) so načrtovani za obdobje desetih let (do 2031 z izhodišči do leta 2050) in so 

razdeljeni v dve krovni skupini: več-sektorski ukrepi in sektorski ukrepi. 

Slednji se nadalje delijo na posamezna področja: 

Področje 1: URE in OVE v stavbah 

Področje 2: Sektor oskrbe z energijo 

Področje 3: Industrija in podjetniški sektor 

Področje 4: Promet 

Področje 5: Prilagajanje na podnebne spremembe 

Z uvajanjem ukrepov bodo poleg samih prihrankov energije in povečanja deleža OVE dosežene 

še druge koristi, in sicer blažitev podnebnih sprememb, izboljšanje kakovosti zraka, izboljšanje 

konkurenčnosti in zanesljivosti oskrbe z energijo ter tudi širše razvojne, kot so večja 

zaposlenost in gospodarska rast ter ne nazadnje socialne, predvsem z zmanjšanjem 

energetske revščine. 

Pregled nad ukrepi akcijskega načrta je predstavljen v nadaljevanju.  

Skupina 1: Več-sektorski ukrepi 
 

UKREP 1 Vzpostavitev organizacijske strukture za uspešno izvajanje ukrepov 

UKREP 2 Preučitev možnosti ustanovitve energetsko podnebnega sklada za 
sofinanciranje projektov URE in OVE v gospodinjstvih 

UKREP 3 Vključevanje ciljev s področja prilagajanja na podnebne spremembe v 
prostorske akte MOM 

UKREP 4 Priprava ukrepov za povečanje OVE in zmanjšanja TGP v sistemu daljinskega 
ogrevanja in plinovodnem omrežju 

UKREP 5 Vzpostavitev sodobne energetsko učinkovite javne razsvetljave 
UKREP 6 Vzpodbujati celovite energetske obnove stavb z dosego nizkoenergijskega 

standarda 
UKREP 7 Sončna elektrarna na vsako streho 

UKREP 8 Podnebno nevtralna soseska 

UKREP 9 Izdelava energetske karte potencialnih virov 
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Skupina 2: Sektorski ukrepi  
 

Področje 1: Učinkovita raba in raba obnovljivih virov energije v stavbah 

 

Javne stavbe MOM 

 

UKREP 10 Energetsko upravljanje javnih stavb – javni sektor kot zgled 

UKREP 11 Optimizacija obstoječih energetskih sistemov v javnih stavbah 

UKREP 12 Energetske sanacije občinskih javnih objektov 
UKREP 13 Priprava načrta za energetsko sanacijo večjih kotlov na kurilno olje v javnih 

občinskih stavbah – zamenjava ELKO z OVE 
UKREP 14 Izraba lokalnih energetskih virov v javnih stavbah s pozornostjo na 

doseganju energetske samozadostnosti 
UKREP 15 Izvedba izobraževalnih dogodkov za javne ustanove 

 

Stanovanjski sektor 

 
UKREP 16 Motiviranje in promocija URE in OVE – pospešitev vlaganj v URE in OVE 

UKREP 17 Boj proti energetski revščini 

 

Področje 2: Sektor oskrbe z energijo 
 

UKREP 18 Višanje energetske učinkovitosti in širitev sistema DO in plinovodnega 
omrežja 

 

Plinovodno omrežje 
 

UKREP 19 Uvajanje plinov obnovljivega izvora 

UKREP 20 Ciljani nakupi OVE energentov in odpiranje omrežja za ponudnike plinov 
obnovljivega izvora 

 

Sistem daljinskega ogrevanja 

 
UKREP 21 Izraba obnovljivih virov energije za proizvodnjo toplote 

UKREP 22 Odpiranje omrežja novim virom 

 

Vzporedno z ukrepi na daljinskem ogrevanju 

UKREP 23 Vzpodbujanje manjših sistemov DO na OVE 
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Sistem oskrbe z električno energijo 

UKREP 24 Izraba obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije 

UKREP 25 Povečanje priključnih moči in kapacitet za prenos električne energije 
UKREP 26 Spodbujanje vzpostavitve električnih mikroomrežij 

UKREP 27 Energetske skupnosti in skupnosti OVE 

 

UKREP 28 Izvajanje pilotnih projektov na področju rabe vodika 

 

Področje 3: Industrija in podjetniški sektor 

 
UKREP 29 Izraba odvečne toplote 

UKREP 30 Mikro daljinski sistemi na OVE    

UKREP 31 Izvajanje aktivnega energetskega svetovanja v podjetjih 

UKREP 32 Spodbujanje krožnega gospodarstva 

 

Področje 4: Promet 
 

Ukrepi na področju prometa so določeni v CPS za Maribor (2015). Predlaga se novelacija CPS.  

Hkrati ima Maribor za obdobje do leta 2030 sprejeto Kolesarsko strategijo. V okviru LEPK se 

večjo pozornost namenja mehkejšim ukrepom s področja informiranja in upravljanja, nekateri 

so vključeni v ukrepe osveščanja in izobraževanja. Posamezne ukrepi, ki so neposredno ali 

posredno vezani na področje prometa vključuje področje Prilagajanja na podnebne 

spremembe, v nadaljevanju. 

 
UKREP 33 Novelacija Celostne prometne strategije 
UKREP 34 Uvajanje energetsko učinkovitih vozil in alternativnih virov v vozne parke 

javnih služb 
UKREP 35 Izdelava mobilnostnih načrtov in spodbujanje trajnostnega potovanja na 

delo 
UKREP 36 Promocija trajnostne mobilnosti v javnem in zasebnem sektorju 

UKREP 37 Promocija železniškega prometa  

UKREP 38 Vzpostavitev mobilnostnega vozlišča 

 

Področje 5: Prilagajanje na podnebne spremembe 

 

UKREP 39 Vzpostavitev informacijsko podatkovnega registra s podnebnimi podatki  

UKREP 40 Izdelava študije ranljivosti za podnebne spremembe in občinske strategije 
prilagajanja na podnebne spremembe 

UKREP 41 Kartiranje stavb mesta Maribor z namenom določitve  potenciala za 
uvajanje zelene infrastrukture 
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UKREP 42 Uvajanje zelene infrastrukture na in v okolico javnih stavb in javnih površin      
UKREP 43 Promocija uvajanja zelene infrastrukture v stanovanjskem in poslovnem 

sektorju 
UKREP 44 Uvajanje trajnostne prometne infrastrukture in zelenih koridorjev v okolico 

javnih stavb 
UKREP 45 Uvajanje nadstrešnic, ki zagotavljajo zaščito pred soncem na postajališčih 

JPP 
UKREP 46 Trajnostno upravljanje prometnih površin z vidika prilagajanja podnebnim 

spremembam 
UKREP 47 Identifikacija ranljivih družbenih skupin in premoženja za poplave zaradi 

močnih nalivov in novelacija ocen poplavne ogroženosti 

UKREP 48 Zmanjšanje porabe pitne vode v javnih stavbah in ozaveščanje javnega 
sektorja o pomenu vode in vplivu podnebnih sprememb na vodo 

UKREP 49 Zmanjšanje porabe pitne vode pri vzdrževanju zelenih javnih površin, vrtov 
ter športno rekreacijskih površin 

UKREP 50 Ozaveščanje javnosti o pomenu porabe pitne vode v gospodinjstvih in vplivu 
podnebnih sprememb na vodo 

UKREP 51 Celostni koncept odvajanja padavinskih voda 

UKREP 52 Spodbujanje izrabe deževnice za ponovno uporabo v javnih, stanovanjskih 
in poslovnih stavbah 

UKREP 53 Povečanje površin urbanih vrtov 

UKREP 54 Prilagoditev načrtov varstva pred požari 
UKREP 55 Izvajanje Protokola o postopkih in priporočilih za zaščito pred vročino 

UKREP 56 Povečanje odpornosti turizma na podnebne spremembe 

UKREP 57 Merjenje ogljičnega odtisa v s turizmom povezanih dejavnostih 
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6 FINANČNE OBVEZNOSTI ZA SAMOUPRAVNO LOKALNO SKUPNOST 

Finančne obveznosti za samoupravno lokalno skupnost izhajajo iz akcijskega načrta (AN), ki je 

sestavni del LEPK MOM.  

V finančnem načrtu so vrednosti posameznih aktivnosti predvidene glede na trenutne cene 

storitev in materialov na trgu.  

V LEPK navedeni ukrepi so samo delno finančno ovrednoteni in so ocenjeni na okvirno 

3.711.500 EUR do leta 2025. Finančni načrt vključuje v večji meri vire, namenjene izdelavi 

študij za podporo projektom ter obveščevalnim dejavnostim za povečanje URE. Ukrepi 

investicijskih projektov obnov javnih stavb v naslednjih letih finančno niso ovrednoteni, saj 

obseg investicij v tem trenutku še ni definiran. Finančno je ovrednoten investicijski ukrep 

vzpostavitve sodobne energetsko učinkovite javne razsvetljave. Aktivnostim v akcijskem 

načrtu točnega stroška ni mogoče predvideti, saj je odvisen od velikega števila nepredvidljivih 

dejavnikov. Prav tako je financiranje iz ostalih virov (razpisi, ugodni krediti …) težko predvideti. 

 

 

7 PRIKAZ OBMOČJA OSKRBE S SISTEMI DALJINSKEGA OGREVANJA IN 

ZEMELJSKEGA PLINA 

Na območju Mestne občine Maribor je vzpostavljen sistem distribucije toplote v obliki 

gospodarske javne službe in omrežje zemeljskega plina. Prikaz območij oskrbe obeh sistemov 

je razviden iz kartografije v nadaljevanju.   
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Karta omrežja DO z obstoječimi trasami (rdeče) in lokacijami kotlovnic ter planom širitve omrežja do leta 2030  
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Karta omrežja zemeljskega plina 

 


