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Povzetek letnega poslovnega načrta družbe in skupine Elektro Maribor za leto 2022

Uvod
Uprava družbe Elektro Maribor d.d. je 13. oktobra 2021, ob predhodnem soglasju nadzornega sveta družbe
Elektro Maribor d.d., sprejela Letni poslovni načrt družbe Elektro Maribor d.d. in skupine Elektro Maribor za
leto 2022 s projekcijo poslovanja za leti 2023 in 2024 (v nadaljevanju LPN 2022).
LPN 2022 smo pripravili v skladu s temeljnimi statutarnimi cilji družbe in s strategijo družbe Elektro Maribor
d.d. ter pri tem upoštevali tudi Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb države za leto 2021 ter Priporočila
in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga (v nadaljevanju SDH). V LPN 2022 smo v skladu s
priporočili SDH vključili smernice trajnostnega poslovanja z upoštevanjem bistvenih vidikov trajnostnega
poslovanja, ki se nanašajo na ekonomske, okoljske in družbene (socialne) vplive.
LPN 2022 smo pripravili v sicer zelo negotovih epidemioloških, regulatornih in gospodarskih razmerah.
Zavedajoč se naše odgovornosti do uporabnikov, zaposlenih, delničarjev in družbene skupnosti, zastavljeni
cilji predstavljajo našo čvrsto odločenost za nadaljnji razvoj družbe v korist njenih deležnikov in trajnostnega
razvoja.
Pripravljeni LPN 2022 odraža našo ambicijo, v skladu s pristojnostmi in možnostmi trajnostno obratovati,
vzdrževati in razvijati zmogljiv distribucijski sistem in izvajati napredne energetske storitve ter s tem
prispevati k uresničevanju širše sprejete usmeritve podnebne nevtralnosti.
Družba Elektro Maribor d.d. kot obvladujoča družba sestavlja predračunske konsolidirane računovodske
izkaze. S podpisom pogodbe o prodaji in prenosu poslovnega deleža v družbi Energija plus d.o.o. v mesecu
juniju 2021 je prišlo do sprememb v podatkih skupine in konsolidiranih računovodskih izkazih.

Investicijska vlaganja v omrežje
Elektrodistribucijsko omrežje predstavlja infrastrukturo trajnostnega razvoja in hrbtenico energetske
tranzicije. Trajnostna vlaganja v distribucijski sistem so ključnega pomena za uspešen prehod v
nizkoogljično družbe. Od robustnosti, jakosti in fleksibilnosti elektrodistribucijskega sistema je odvisna
sposobnost prehoda v nizkoogljično družbo. Načrtovana investicijska vlaganja družbe so ključna za
trajnostni razvoj. Povezana so z zelenim prehodom in digitalizacijo. Načrtovana investicijska vlaganja
družbe so skladna s Naložbenim načrtom za obdobje 2022–2024
Zaradi vedno večjih potreb uporabnikov in zahtev trajnostnega razvoja v načrtovanem obdobju ohranjamo
visoko raven investicijskih vlaganj. Na izzive vedno večjih potreb uporabnikov po priključitvi proizvodnih
virov in novih naprav na distribucijsko omrežje, vedno večjih zahtev uporabnikov po kakovosti in
neprekinjenosti oskrbe, trajnostnih potreb zagotavljanja naprednih, tudi podatkovnih storitev in kibernetske
varnosti, se družba odziva s sistematičnim povečevanjem jakosti, robustnosti in naprednosti
distribucijskega sistema.
Za zanesljivo in kakovostno oskrbo odjemalcev z električno energijo bomo v letu 2022 največji delež
investicijskih vlaganj namenili elektroenergetski infrastrukturi. Načrtujemo, da bomo v letu 2022 izvedli
številne rekonstrukcije in novogradnje distribucijskih vodov, povečali število transformatorskih postaj, delež
podzemnega NN in SN omrežja, delež vključenih merilnih mest v napredni merilni sistem, zagotavljali
napredne podatkovne storitve za udeležence trga in se skupaj z ostalimi EDP vključili v polno delujoči
varnostno operativni center.
V razmerah, za katere je značilna rast odjema, priključne in konične moči zaradi potreb naših uporabnikov,
ter vedno pogostejše izredne vremenske razmere, je zelo pomembno, da načrtujemo tudi povečanje
robustnosti omrežja z 74,3 % deležem izoliranih podzemnih in nadzemnih SN in NN vodov.
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Uporabniki
Nadaljevali bomo z intenzivnim razvojem sistema naprednega merjenja in v tem okviru tudi s projektom
zamenjave števcev električne energije s pametnimi števci.

Investicija »Izgradnja sistema naprednega merjenja« je za družbo Elektro Maribor d.d., kakor za njene
uporabnike distribucijskega omrežja električne energije in širšo družbeno okolje izjemnega pomena. Z
investicijo bomo pri uporabnikih sistema, kakor pri drugih ključnih akterjih na trgu električne energije,
vzpodbudili aktivnejše prilagajanje razmeram na trgu. Projekt sofinancirata Evropska unija iz kohezijskega
sklada in Republika Slovenija.
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V napredni merilni sistem bomo v letu 2022 dodatno vključili več kot 6.000 uporabnikov. Ob koncu leta
načrtujemo, da bo v sistem naprednega merjenja vključenih 222.356 merilnih mest, kar predstavlja 99,5 %
vseh merilnih mest.

Storitve
V družbi poleg reguliranih prihodkov ustvarjamo tudi prihodke na trgu. V strukturi prihodkov na trgu tržne
dejavnosti družbe, ki se med leti bistveno ne spreminja, prevladujejo prihodki od prodaje storitev, ki se
nanašajo na gradnjo in vzdrževanje elektroenergetskih naprav.
Glede na napovedano povečanje gospodarske aktivnosti načrtujemo v letu 2022 postopno oživitev tržne
storitvene dejavnosti. Na trgu je povpraševanje po naših storitvah v močni povezavi z gradnjo
infrastrukturnih objektov na območju, ki ga pokriva družba. Svoje storitve pa ponujamo tudi drugod po
Sloveniji in širimo dejavnost na nove vrste elektromontažnih del.

Moč in energija
Ne glede na nihanja obsega distribuirane energije, se tako priključna moč odjema kot še posebej priključna
moč proizvodnje ves čas povečujeta, saj uporabniki ves čas priključujejo nove naprave in proizvodne vire.
V letu 2022 predvidevano nadaljnje povečevanje priključevanja novih uporabnikov omrežja in potreb po
povečanju moči. Načrtujemo povečanje priključne moči odjema za 37 MW in priključne moči proizvodnje
za vsaj 15 MW ter tudi povečanje obračunske moči. Načrtujemo, da bomo po omrežju družbe Elektro
Maribor d.d. distribuirali 2.306 GWh električne energije. Plan se nanaša na vsa merilna mesta, priključena
na distribucijski elektroenergetski sistem, na katerem izvajamo naloge za SODO d.o.o.
V skupini Elektro Maribor načrtujemo proizvodnjo 15.001 MWh električne energije v lastnih proizvodnih
objektih. Tudi v letu 2022 načrtuje skupina večjo proizvodnjo energije, kot znašata za poslovanje družb
ocenjena lastna raba električne energije in poraba goriv.
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Delničarji
Nadaljevali bomo s pravočasnim in rednim obveščanjem delničarjev družbe Elektro Maribor d.d. Skrbeli
bomo za povečevanje varnosti in vrednosti njihovih naložb ter primerno dividendnost.
O delitvi dobička za poslovno leto 2021 bo odločala skupščina družbe, ki bo predvidoma v mesecu juniju
2022. Izplačilo dividend za leto 2021 načrtujemo v mesecu septembru 2022.

Družbena odgovornost
Družbeno odgovornost bomo prvenstveno izkazovali z uresničevanjem poslanstva družbe, s trajnostnim in
konkurenčnim obratovanjem, vzdrževanjem in razvojem učinkovitega elektrodistribucijskega sistema ter
izvajanjem naprednih in kakovostnih elektroenergetskih storitev za zagotavljanje visokokakovostnega
življenja in spodbujanja gospodarskega razvoja ter doseganje podnebnih ciljev.
V letu 2022 bomo nadaljevali z družbeno odgovornim delovanjem, sledili zastavljenim ciljem poslovanja,
upoštevali bomo trajnostne razvojne cilje, izboljševali kakovost dela in življenja svojih zaposlenih, lokalnih
skupnosti, v katerih smo prisotni in širše družbe, hkrati pa upoštevali interese delničarjev.
Sodelovali bomo z deležniki, ki so pomembni zaradi dejavnosti, ki jo opravljamo v družbenem in naravnem
okolju, zaradi umeščenosti in delovanja v lokalnem okolju, lastništva in zakonodaje ter zaradi načrtov o
smeri razvoja družbe, storitev in celotne panoge.
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