
                                                                                                                                    

 

METODOLOŠKA POJASNILA - DELEŽ OVE V RABI GORIV V ŠIROKI RABI  

 Sektor: stavbe 

 Časovni okvir: letni 

 Enota: % 
Cilji povzeti po 
Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP) 

(http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/op_tgp/op_tgp_2020.pdf) 
Metodologija izračuna 
Kazalec delež OVE v rabi goriv v široki rabi je definiran kot razmerje med končno rabo OVE in končno rabo vseh 
energentov v storitvenih dejavnostih in gospodinjstvih, brez upoštevanja električne energije in daljinske toplote. Za 
izračun kazalca, ki se ga spremlja na letni ravni, so potrebni naslednji podatki: 

 raba OVE v široki rabi (toe) je izračunana iz podatkov SURS o rabi obnovljivih virov in odpadkov ter 
geotermalne in sončne energije v gospodinjstvih in ostali rabi; 

 končna raba energentov v široki rabi brez električne energije in daljinske toplote (toe) je izračunana kot 
razlika med skupno rabo energetskih virov ter rabo električne energije in toplote v gospodinjstvih in ostali rabi 
iz podatkov SURS. 

Potrebne nadaljnje ocene, če kazalec ne sledi cilju 
V primeru, da kazalec ne sledi cilju, je treba preučiti tudi podrejena kazalca, to sta delež OVE v končni rabi 
energentov brez električne energije in daljinske toplote v gospodinjstvih oz. stanovanjskem sektorju (%) in delež OVE 
v končni rabi energentov brez električne energije in daljinske toplote v storitvenem sektorju (%). 
Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov 
Pregled virov in razpoložljivosti podatkov za kazalec delež OVE v rabi goriv v široki rabi je prikazan v tabeli (Tabela 
1).  

 
Tabela 1:  Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov za delež OVE v rabi goriv v široki rabi 

Podatek Enota Vir 
Razpoložljivost 

podatka  

Raba OVE v gospodinjstvih toe SURS oktobra za preteklo leto 

Raba OVE v ostali rabi 

Končna raba energentov brez električne energije in 
daljinske toplote v gospodinjstvih 

Končna raba energentov brez električne energije in 
daljinske toplote v ostali rabi 

 
Datum zajema podatkov za kazalec: 6. 3. 2019 
Podatki za obdobje: 2005, 2010−2017 
Geografska pokritost: Slovenija 

 
Informacije o kakovosti za ta kazalec: 
Podatki o rabi OVE v gospodinjstvih se od leta 2009 dalje računajo modelsko in niso primerljivi s podatki pred tem 
letom. Za ostalo rabo (storitveni sektor) podatki o rabi OVE ne zajemajo celotne rabe OVE v tem sektorju, torej je 
delež OVE izrazito podcenjen. 
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