
                                                                                                                                    

                                                           
1  Glede na to, da so življenjske dobe izvedenih ukrepov URE in OVE tipično daljše do 10 let, bo navedeni način izračuna tega 

kazalca do leta 2020 predvidoma korekten. Po preteku življenjske dobe posameznih ukrepov bo potrebno začeti z odštevanjem 
njihovih učinkov od kumulativnih vrednosti.  

2  Ur.l. RS, št. 67/15 in 14/17 

METODOLOŠKA POJASNILA - IZBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI V 

STANOVANJSKEM SEKTORJU 

 Sektor: stavbe 

 Časovni okvir: letni 

 Enota: GWh, kt CO2 

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) 

 Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 20142020 

(http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ure/an_ure_2020_sprejet_maj_2015.pdf) in 

 Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 20172020 (oboje AN URE) 

(http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ure/an_ure_2017-2020_final.pdf) 
Metodologija izračuna 
Kazalec izboljšanje energetske učinkovitosti v stanovanjskem sektorju prikazuje kumulativne letne učinke ukrepov, ki 
so bili izvedeni v obdobju od leta 2010 do opazovanega leta. Vsebuje dva podkazalca: kumulativni prihranek končne 
energije in kumulativno zmanjšanje emisije CO2. Kazalec je definiran kot vsota prihranka končne energije oz. 
zmanjšanja emisije CO2 v opazovanem letu in kumulativnega (večletnega) prihranka končne energije oz. zmanjšanja 
emisije CO2 doseženega v obdobju od leta 2010 do predhodnega leta zaradi izvajanja ukrepov URE in izrabe OVE v 
stanovanjskem sektorju1.Za izračun kazalca, ki se ga spremlja na letni ravni, so potrebni naslednji podatki: 

 prihranek končne energije (GWh) zaradi izvajanja ukrepov URE in izrabe OVE v stanovanjskem sektorju v 
okviru različnih programov v opazovanem letu. Prihranek končne energije je izračunan kot vsota prihrankov 
končne energije, doseženih z različnimi ukrepi URE in OVE, za katere je mogoče pridobiti nepovratna 
sredstva. Pri podatkih Eko sklada je prihranek končne energije za posamezni ukrep izračunan v skladu z 
metodologijo, ki je predpisana s Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije2. V vsoti so pri 
kreditih izvzeti kreditiranje proizvodnje električne energije (sončne elektrarne), okolju prijaznejših prevoznih 
sredstev in nakupa energetsko učinkovitih gospodinjskih aparatov, pri nepovratnih sredstvih pa zamenjava 
električnega bojlerja za pripravo sanitarne tople vode. Pri projektih, ki so za izvedbo pridobili tako nepovratna 
sredstva kot tudi kredit Eko sklada, se v izogib podvajanju polovica doseženih prihrankov upošteva pri učinkih 
nepovratnih sredstev, polovica pa pri učinkih kreditov. Tako pri nepovratnih sredstvih kot tudi kreditih se 
podatki nanašajo na že izvedene projekte. V izračunu so upoštevani tudi podatki o učinkih projektov, izvedenih 
v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije za zavezance, podatkov o učinkih naložb v 
izrabo OVE v okviru Programa razvoja podeželja pa ni; 

 kumulativni prihranek končne energije (GWh) zaradi izvajanja ukrepov URE in izrabe OVE v stanovanjskem 
sektorju v okviru različnih programov, brez prihranka električne energije, dosežen v obdobju od leta 2010 do 

predhodnega leta1 

 zmanjšanje emisije CO2 (kt CO2) zaradi izvajanja ukrepov URE in izrabe OVE v stanovanjskem sektorju v 
okviru različnih programov v opazovanem letu. Način izračuna je enak kot pri izračunu prihranka končne 
energije v opazovanem letu; 

 kumulativno zmanjšanje emisije CO2 (kt CO2) zaradi izvajanja ukrepov URE in izrabe OVE v stanovanjskem 

sektorju v okviru različnih programov, doseženo v obdobju od leta 2010 do predhodnega leta1. 

Število programov, v okviru katerih so na razpolago spodbude, se lahko od leta do leta razlikuje.  
Potrebne nadaljnje ocene, če kazalec ne sledi cilju 
V primeru, da kazalec ne sledi cilju, je lahko v pomoč pri njegovi nadaljnji razlagi višina nepovratnih sredstev (mio 
EUR), ki so namenjena občanom za naložbe v ukrepe URE in izrabe OVE v okviru razpisov Eko sklada in Programa 
razvoja podeželja. Z več sredstvi je mogoče podpreti več ukrepov, kar posledično pomeni večji prihranek končne 
energije in zmanjšanje emisije CO2. Za izvajanje ukrepov v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne 
energije za zavezance javno finančna sredstva niso več na razpolago. 
Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov 
Pregled virov in razpoložljivosti podatkov za kazalec izboljšanje energetske učinkovitosti v stanovanjskem sektorju je 
prikazan v tabeli (Tabela 1).  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2730
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0676
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/op_tgp/op_tgp_2020.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ure/an_ure_2020_sprejet_maj_2015.pdf


 

Tabela 1:   Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov za izboljšanje energetske učinkovitosti v 
stanovanjskem sektorju 

Podatek Enota Vir Razpoložljivost podatka  

Prihranek končne energije v 
opazovanem letu: 

   

 nepovratna sredstva Eko sklada 

 krediti Eko sklada  

 shema obveznega doseganja 
prihrankov 

 nepovratna sredstva Programa 
razvoja podeželja 

GWh Eko sklad 
Eko sklad  
Agencija za energijo 
 
MKGP 

marca za preteklo leto 
marca za preteklo leto 
maja za preteklo leto  
 
ni podatka 

Kumulativni prihranek končne 
energije 

GWh MOP Podnebno ogledalo / Poročilo o 
spremljanju OP TGP-2020 za 
predpreteklo leto 

Zmanjšanje emisije CO2 v 
opazovanem letu: 

   

 nepovratna sredstva Eko sklada 

 krediti Eko sklada  

 shema obveznega doseganja 
prihrankov 

 nepovratna sredstva Programa 
razvoja podeželja 

GWh Eko sklad 
Eko sklad  
Agencija za energijo 
 
MKGP 

marca za preteklo leto 
marca za preteklo leto 
maja za preteklo leto   
 
ni podatka 

Kumulativno zmanjšanje emisije CO2 kt CO2 MOP Podnebno ogledalo / Poročilo o 
spremljanju OP TGP-2020 za 
predpreteklo leto 

 
Datum zajema podatkov za kazalec: 22. 3. 2019 
Podatki za obdobje: 2005, 2010−2017 
Geografska pokritost: Slovenija 

 
Informacije o kakovosti za ta kazalec: 
Razpoložljivost podatkov o porabi sredstev za naložbe občanov v ukrepe URE in izrabe OVE in njihovih učinkih je pri 

Eko skladu zadovoljiva. S spremembo Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije2 leta 2015 so se 

pojavile težave pri korektnosti izračuna zmanjšanja emisije CO2, zato je bil ta podatek za leti 2015 in 2016 ocenjen. 
Pri ukrepih, ki se izvajajo v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije, je kakovost razpoložljivih 
podatkov slabša. 


