
                                                                                                            

 

METODOLOŠKA POJASNILA  - DELEŽ ENERGETSKO UČINKOVITIH SISTEMOV DALJINSKEGA 

OGREVANJA 

 Sektor: oskrba z energijo 

 Časovni okvir: letni 

 Enota: % 
Cilji povzeti po 
322. člen Energetskega zakona (EZ-1; Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) 
Metodologija izračuna 

Kazalec delež energetsko učinkovitih sistemov daljinskega ogrevanja (DO) prikazuje, kolikšen delež sistemov DO že 
proizvaja daljinsko toploto na energetsko učinkovit način skladen s 322. členom EZ-1. Vsebuje dva podkazalca: delež 
občin z energetsko učinkovitimi sistemi DO in delež toplote, proizvedene v energetsko učinkovitih sistemih DO. Prvi 
podkazalec je definiran kot razmerje med številom občin z energetsko učinkovitimi sistemi DO in številom vseh občin 
s sistemi DO, drugi pa kot razmerje med toploto, proizvedeno v energetsko učinkovitih sistemih DO, in toploto, 
proizvedeno v vseh sistemih DO. Za izračun kazalca, ki se ga spremlja na letni ravni, so potrebni naslednji podatki: 

 število občin z energetsko učinkovitimi sistemi DO (-). Podatek se določi na podlagi izračuna deleža toplote, 
ki je v posamezni občini proizvedena na energetsko učinkovit način, skladen s 322. členom EZ-1. Izračun 
tega deleža toplote temelji na podatkih Agencije za energijo o tipu proizvodne naprave, vrsti goriva in 
proizvedeni toploti; 

 število vseh občin s sistemi DO (-). Gre za podatek Agencije za energijo; 

 toplota, proizvedena v energetsko učinkovitih sistemih DO (GWh). Podatek se izračuna iz podatkov Agencije 
za vse tiste občine, za katere je bilo ugotovljeno, da izpolnjujejo merila energetske učinkovitosti skladno s 
322. členom EZ-1;  

 toplota, proizvedena v vseh sistemih DO (GWh). Gre za podatek Agencije za energijo. 
Potrebne nadaljnje ocene, če kazalec ne sledi cilju 
V primeru, da kazalec ne sledi cilju, je treba preučiti energetsko učinkovitost proizvodnje toplote v skladu s 
322. členom EZ-1 na ravni posameznih občin. 
Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov 
Pregled virov in razpoložljivost podatkov za kazalec delež energetsko učinkovitih sistemov daljinskega ogrevanja je 
prikazan v tabeli (Tabela 1).  

Tabela 1:  Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov za delež energetsko učinkovitih sistemov 
daljinskega ogrevanja 

Podatek Enota Vir Razpoložljivost podatka 

Število občin z energetsko učinkovitimi sistemi DO   - 

Agencija za energijo maja za preteklo leto 

Število vseh občin s sistemi DO   - 

Toplota, proizvedena v energetsko učinkovitih 

sistemih DO 
GWh 

Toplota, proizvedena v vseh sistemih DO GWh 

 

Datum zajema podatkov za kazalec: 06. 06. 2019 
Podatki za obdobje: 2005−2017 
Geografska pokritost: Slovenija 
 
Informacije o kakovosti za ta kazalec: 

322. člen EZ-1 izrecno opredeljuje, da morajo biti sistemi DO energetsko učinkoviti. Zaradi razdrobljenosti sistemov 
DO in pomanjkljivih podatkov, izračun energetske učinkovitosti za posamezne sisteme DO v nekaterih primerih ni bil 
mogoč, zato kazalec trenutno opisuje stanje na ravni občin. 
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