
                                                                                                                                    

 

                                                           
1  United Nations Framework Convention on Climate Change. 

2  Prva verzija podatkov za predpreteklo leto je na voljo 15. januarja. Rok za poročanje končnih podatkov za EU je 15. marec, za 
UNFCCC pa 15. april. 

METODOLOŠKA POJASNILA - INTENZIVNOST CO2 V KOMERCIALNEM IN 

INSTITUCIONALNEM SEKTORJU 

 Sektor: stavbe 

 Časovni okvir: letni 

 Enota: t CO2/mio EUR1995 
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 intenzivnost CO2 v komercialnem in institucionalnem sektorju je definiran kot razmerje med emisijo CO2 in 
dodano vrednostjo za komercialni in institucionalni sektor. Za izračun kazalca, ki se ga spremlja na letni ravni, sta 
potrebna naslednja podatka: 

 emisija CO2 v komercialnem in institucionalnem sektorju (t CO2). Gre za podatek ARSO o emisiji CO2 

zaradi rabe goriv v komercialnem in institucionalnem sektorju (CRP koda 1.A.4.a pri poročanju emisijskih 
evidenc TGP za UNFCCC1); 

 dodana vrednost komercialnega in institucionalnega sektorja (mio EUR1995), v katerega se v skladu s 
Standardno klasifikacijo dejavnosti 2008, V2 (SKD 2008) prištevajo panoge od G do S in panoga U. 
Podatki o dodani vrednosti v stalnih cenah 1995 niso direktno dostopni, zato jih je potrebno izračunati iz 
podatkov SURS-a, in sicer iz dodane vrednosti v tekočih cenah leta 1995 in letnih sprememb obsega 
dodane vrednosti do opazovanega leta za posamezne panoge.  

Potrebne nadaljnje ocene, če kazalec ne sledi cilju 
V primeru, da kazalec ne sledi cilju, je lahko v pomoč pri njegovi nadaljnji razlagi delež OVE v končni rabi 
energentov brez električne energije in daljinske toplote v komercialnem in institucionalnem sektorju (%). Večji delež 
OVE pomeni manjše emisije TGP in s tem tudi manjšo intenzivnost CO2 in obratno. 
Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov 
Pregled virov in razpoložljivosti podatkov za kazalec intenzivnost CO2 v komercialnem in institucionalnem sektorju je 
prikazan v tabeli (Tabela 1).  
 
Tabela 1:  Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov za intenzivnost CO2 v komercialnem in 

institucionalnem sektorju 

Podatek Enota Vir Razpoložljivost podatka  

Emisija CO2 v komercialnem in 
institucionalnem sektorju 

kt CO2 ARSO marca za predpreteklo leto2 

Dodana vrednost panog G−S in U za leto 
1995 v tekočih cenah  

mio EUR1995 SURS obstoječ podatek 

Letna sprememba obsega dodane vrednosti 
panog G−S in U od leta 1996 do leta X-1 

% SURS avgusta za preteklo leto 

 
Datum zajema podatkov za kazalec:  7. 3. 2019 
Podatki za obdobje: 2005, 2010−2017 
Geografska pokritost: Slovenija 
 
Informacije o kakovosti za ta kazalec: 
Rabe energije, in s tem tudi emisije CO2, se za komercialni in institucionalni sektor ne spremlja statistično, ampak 
izračunava kot ostanek v energetski bilanci, to pa otežuje razlago medletnih sprememb in napovedi prihodnjega 
dogajanja. 

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/op_tgp/op_tgp_2020.pdf

