
                                                                                                                                     

 

METODOLOŠKA POJASNILA - DELEŽ OVE V RABI GORIV V INDUSTRIJI neETS 

 Sektor: industrija 

 Časovni okvir: letni 

 Enota: % 

Cilji povzeti po 
Dolgoročne energetske bilance RS za NEP do leta 2030 – rezultati, IJS-DP-10581, IJS et al., 2011 

Dolgoročne energetske bilance so bile podlaga pri pripravi Akcijskega načrta za obnovljive vire energije 2010−2020 
(AN OVE). 

Metodologija izračuna 
Kazalec delež OVE v rabi goriv v industriji neETS je definiran kot razmerje med končno rabo OVE in končno rabo 
vseh energentov v industriji neETS, brez upoštevanja električne energije in daljinske toplote. Za izračun kazalca, ki se 
ga spremlja na letni ravni, so potrebni naslednji podatki: 

 raba OVE v industriji neETS (GJ) je izračunana iz podatkov SURS o rabi lesa in lesnih odpadkov ter črnega 
luga kot biorazgradljivega odpadka. V industriji neETS so pri tem vključene dejavnosti B – rudarstvo (brez 
energetske rabe), C – predelovalna dejavnost in F – gradbeništvo (SKD 2008); 

 končna raba energentov v industriji neETS brez električne energije in daljinske toplote (GJ) je izračunana kot 
razlika med skupno rabo energetskih virov ter rabo električne energije in daljinske toplote v industriji neETS 
iz podatkov SURS.  

Potrebne nadaljnje ocene, če kazalec ne sledi cilju 
V primeru, da kazalec ne sledi cilju, je treba preučiti, kaj se dogaja z deležem OVE v končni rabi energentov brez 
električne energije in daljinske toplote v lesnopredelovalni industriji neETS (%). 

Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov 
Pregled virov in razpoložljivosti podatkov za kazalec delež OVE v rabi goriv v industriji neETS je prikazan v tabeli 
(Tabela 1). 
 
Tabela 1:  Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov za delež OVE v rabi goriv v industriji neETS 

Podatek Enota Vir Razpoložljivost podatka  

Raba OVE v rudarstvu (brez energetske rabe) 

GJ SURS oktobra za leto X − 1 

Raba OVE v predelovalni dejavnosti 

Raba OVE v gradbeništvu 

Končna raba energentov brez električne energije 
in daljinske toplote v rudarstvu (brez energetske 
rabe) 

Končna raba energentov brez električne energije 
in daljinske toplote v predelovalni dejavnosti 

Končna raba energentov brez električne energije 
in daljinske toplote v gradbeništvu 

 
Datum zajema podatkov za kazalec: 12. 3. 2019 
Podatki za obdobje: 2010−2017 
Geografska pokritost: Slovenija 
 
Informacije o kakovosti za ta kazalec: 
Obstajajo vrzeli pri zajemu podatkov o rabi drugih obnovljivih virov v industriji, a je njihov vpliv na vrednost kazalca 
majhen, saj so količine drugih OVE, ki jih izkorišča industrija, majhne. 


