METODOLOŠKA POJASNIL A - POVRŠINA ENERGETSKO SANIRANIH STAVB V JAVNEM SEKTORJU
 Sektor: stavbe
 Časovni okvir: letni
 Enota: 1.000 m2
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)
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020 (OP EKP)
(http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/novice/op_2014-2020/op_2014-2020_cistopis_web.pdf)
Metodologija izračuna
Kazalec površina energetsko saniranih stavb v javnem sektorju predstavlja skupno površino stavb v javnem sektorju, katerih
celovita energetska prenova1 je bila podprta z nepovratnimi sredstvi različnih programov. Za izračun kazalca, ki se ga
spremlja na letni ravni, so potrebni naslednji podatki:

površina stavb v javnem sektorju (m2), katerih celovita energetska prenova je bila podprta z nepovratnimi sredstvi
v okviru različnih programov. Tako za razpise Eko sklada kot tudi projekte, podprte s sredstvi Kohezijskega sklada,
so trenutno dostopni podatki o ogrevani površini. Podatki Eko sklada se pri tem nanašajo na že izvedene projekte,
podatki za projekte, sofinancirane iz Kohezijskega sklada, pa na sklenjene pogodbe.
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 treba preučiti tudi višino nepovratnih sredstev (mio EUR), ki so namenjena celoviti
energetski prenovi stavb v javnem sektorju, in pa finančni vzvod subvencij za celovito energetsko prenovo stavb v javnem
sektorju (EUR/EUR). Večjo površino je namreč mogoče sanirati tako z več nepovratnimi sredstvi, kot tudi z boljšim
finančnim vzvodom ob enaki višini nepovratnih sredstev. Oboje posledično pomeni večji prihranek končne energije in
zmanjšanje emisije CO2.
Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov
Pregled virov in razpoložljivosti podatkov za kazalec površina energetsko saniranih stavb v javnem sektorju je prikazan v
tabeli (Tabela 1).
Tabela 1:

Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov za površino energetsko saniranih stavb v javnem
sektorju

Podatek
Celovito energetsko sanirana ogrevana
površina stavb v javnem sektorju:

programi Eko sklada

programi Kohezijskega sklada

programi Evropskega Sklada za
regionalni razvoj

Enota

m2

Vir

Eko sklad
MzI
različno

Razpoložljivost podatka

marca za preteklo leto
po razpisih2
ni podatka

Datum zajema podatkov za kazalec: 21. 2. 2019
Podatki za obdobje: 2012−2017
Geografska pokritost: Slovenija
Informacije o kakovosti za ta kazalec:
Projekti iz OP EKP so bili po letih porazdeljeni glede na predviden zaključek operacije iz prijave in ne glede na leto, ko je
bilo izvedeno zadnje izplačilo nepovratnih sredstev.

1

Celovita energetska prenova zajema celovito prenovo ovoja stavbe (toplotna izolacija, zamenjava stavbnega pohištva idr.) in energetskih
sistemov.

2

Podatki za sklenjene pogodbe so dostopni takoj, ko so sredstva v okviru posameznega razpisa pravnomočno dodeljena. Četrtletna in
letna poročila o izvajanju OP EKP so dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/porocila-1, vendar v njih
za pripravo kazalcev ni dovolj podatkov.

