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Uvod 
 

Nadzorni svet družbe Elektro Maribor d.d., je dne 13. oktobra 2022 podal soglasje k Letnemu poslovnemu 
načrtu družbe Elektro Maribor d. d. za leto 2023 s projekcijo poslovanja za leti 2024 in 2025 (v nadaljevanju 
LPN 2023). 

 

LPN 2023 smo pripravili v skladu s temeljnimi statutarnimi cilji družbe in s strategijo družbe Elektro Maribor 
d.d.. V največji možni meri smo upoštevali smernice in pričakovanja SDH glede večje stroškovne 
učinkovitosti in ambicioznosti poslovnega načrta. V LPN 2023 smo vključili tudi trajnostne cilje na podlagi 
mednarodnega okvira poročanja po Smernicah trajnostnega poročanja GRI (ang. Global Reporting 
Initiative). Z vidika trajnostnega razvoja si tako prizadevamo tudi za varovanje planeta, ustvarjanje 
trajnostne, vključujoče in vzdržne gospodarske rasti ter krepitev družbene vključenosti z medsebojno 
povezanostjo in soodvisnostjo. 

 

Kljub še vedno trajajočim kriznim in negotovim razmeram so pričakovanja okolja, v katerem delujemo, zelo 
velika. Sledili bomo zastavljeni viziji in poslanstvu družbe ter vrednotam, ki jih imamo zaposleni v družbi 
Elektro Maribor d.d.. Zaradi velikih izzivov povezanih z zelenim prehodom v nizkoogljično družbo bomo 
sledili vsem trajnostnim iniciativam, ki bodo tudi stroškovno učinkovite. Zastavili smo si ambiciozen razvojni 
načrt, tako po finančni, kot tehnični plati. 

 

V letu 2023 in naprej načrtujemo nadaljnji trend naraščanja prispelih vlog za izdajo soglasja za priključitev 
proizvodnih naprav, števila uporabnikov in rabe električne energije. Na vedno večje izzive se bomo zato 
tudi v prihodnje odzivali z intenzivnim vlaganjem v jakost, robustnost in naprednost distribucijskega 
omrežja. 

 

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 družbo. Od robustnosti, jakosti in fleksibilnosti elektrodistribucijskega sistema je odvisna 
sposobnost prehoda v nizkoogljično družbo. Razvoj in uvajanje novih tehnologij ob digitalizaciji, učinkovito 
povezovanje omrežij, optimizacija delovanja in nadzora ter napredni merilni sistemi ob hkratni 
individualizaciji komunikacije z uporabniki, so dejavniki, ki bodo v prihodnje še pomembnejši. 

 

Zaradi vedno večjih potreb uporabnikov in zahtev trajnostnega razvoja 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.  

 

Največji delež investicijskih vlaganj bomo namenili trajnostnim investicijskim vlaganjem v elektroenergetsko 
infrastrukturo za zanesljivo in kakovostno oskrbo odjemalcev z električno energijo. 

 

V sklopu investicijskih vlaganj v povečanje robustnosti omrežja načrtujemo 74,98 % delež podzemnih in 
izoliranih nadzemnih SN in NN vodov v vseh SN in NN vodih in 44,06 % delež izoliranih nadzemnih SN in 
NN vodov v nadzemnih SN in NN vodih družbe Elektro Maribor d.d. 
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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.  

 

Konec leta 2023 načrtujemo, da bo število uporabnikov znašalo 225.305 in da bodo vsi vključeni v sistem 
naprednega merjenja. Načrtujemo, da bo delež merilnih mest, ki so opremljena z zmogljivejšo tehnologijo 
G3 števci konec leta 2023 znašal 52,9 %. 
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Storitve  
 

V družbi Elektro Maribor d.d. poleg reguliranih prihodkov ustvarjamo tudi prihodke na trgu. Na trgu je 
povpraševanje po naših storitvah v precejšnji povezavi z gradnjo infrastrukturnih objektov na oskrbnem 
območju družbe. Svoje storitve ponujamo tudi drugod po Sloveniji. Dejavnost širimo na nove vrste 
elektromontažnih del.  

 

V strukturi prihodkov na trgu tržne dejavnosti družbe, prevladujejo prihodki od prodaje storitev, ki se 
nanašajo na gradnjo in vzdrževanje elektroenergetskih naprav. 

 

Moč in energija 
 

Priključna moč odjema kot še posebej priključna moč proizvodnje se ves čas povečujeta, saj uporabniki 
ves čas priključujejo nove naprave in proizvodne vire.  

 

V letu 2023 predvidevano nadaljnje povečevanje priključevanja novih uporabnikov omrežja in potreb po 
povečanju moči. Načrtujemo povečanje priključne moči odjema za 49 MW in priključne moči proizvodnje 
za vsaj 55 MW ter tudi povečanje obračunske moči za 330 MW. Načrtujemo, da bomo v letu 2023 po 
omrežju družbe Elektro Maribor d.d. distribuirali 2.436 GWh električne energije. Plan se nanaša na vsa 
merilna mesta, priključena na distribucijski elektroenergetski sistem, na katerem izvajamo naloge za SODO 
d.o.o. 

 

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 2022 bo odločala skupščina družbe, ki jo načrtujemo v mesecu juniju 
2023. Izplačilo dividend za leto 2022 načrtujemo v mesecu juliju 2023.  

 

Družbena odgovornost 
 

Družbeno odgovornost izkazujemo prvenstveno z uresničevanjem poslanstva družbe, s trajnostnim in 
konkurenčnim delovanjem, 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 2023 bomo nadaljevali z družbeno odgovornim delovanjem, sledili zastavljenim ciljem trajnostnega 
poslovanja, izboljševali kakovost dela in življenja svojih zaposlenih, lokalnih skupnosti, v katerih smo 
prisotni in širše družbe, hkrati pa upoštevali interese delničarjev. 

 

Trajnostni razvoj predstavlja ravnovesje med ekonomskimi, okoljskimi in družbenimi cilji. V družbi Elektro 
Maribor d.d. določamo in spremljamo trajnostne kazalnike na osnovi mednarodnih smernic trajnostnega 
poročanja GRI. V letu 2023 je družba Elektro Maribor d.d. vključila kazalnike trajnostnega poročanja tudi v 
LPN 2023.  

 

 

 


