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 United Nations Framework Convention on Climate Change. 

2  http://www.stat.si/StatWeb/Common/PrikaziDokument.ashx?IdDatoteke=8224 

3  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 - SPECIFIČNE EMISIJE TGP V STANOVANJSKEM SEKTORJU 

 Sektor: stavbe 

 Časovni okvir: letni 

 Enota: kg CO2 ekv/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)  
Metodologija izračuna 
Kazalec specifične emisije TGP v stanovanjskem sektorju je definiran kot razmerje med emisijami TGP iz rabe goriv v 
stanovanjskem sektorju in površino stanovanj. Za izračun kazalca, ki se ga spremlja na letni ravni, sta potrebna 
naslednja podatka: 

 emisije TGP iz rabe goriv v stanovanjskem sektorju (kt CO2 ekv). V tem podatku so vključeni podatki ARSO 
o emisijah CO2, CH4 in N2O zaradi rabe goriv v stanovanjskem sektorju (CRP koda 1.A.4.b pri poročanju 
emisijskih evidenc TGP za UNFCCC1); 

 površina stanovanj (m2) je skupna površina vseh stanovanj na območju Republike Slovenije (naseljenih, 
nenaseljenih, za občasno uporabo) po podatkih SURS. Površina stanovanja je pri tem seštevek uporabne 
površine vseh sob, kuhinje in drugih pomožnih prostorov (kopalnice, stranišča, predsobe). Podrobnejša 
metodološka pojasnila pri oceni stanovanjskega sklada, stanovanj po številu sob in površini, so dostopna na 
spletni strani SURS2. Metodologija izračuna površine stanovanj, ki se uporablja v izračuna kazalca, se je leta 
2015 zaradi spremembe načina spremljanja površine stanovanj, spremenila. Podatek o površini stanovanj je 
sedaj dostopen samo za leta, ko je bil izveden popis, zato se vrednosti za vmesna leta določijo z linearno 
interpolacijo, v času do novega popisa pa z upoštevanjem podatka o dokončanih stanovanjih in 
popravljenega podatka o zmanjšanju stanovanjske površine zaradi rušenja v posameznem letu. 

Potrebne nadaljnje ocene, če kazalec ne sledi cilju 
V primeru, da kazalec ne sledi cilju, je treba preučiti še delež OVE v končni rabi energentov brez električne energije in 
daljinske toplote v gospodinjstvih oz. stanovanjskem sektorju (%). Večji delež OVE v stanovanjskem sektorju pomeni 
manjše emisije TGP in s tem tudi manjše specifične emisije TGP in obratno. 
Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov 
Pregled virov in razpoložljivosti podatkov za kazalec specifične emisije TGP v stanovanjskem sektorju je prikazan v 
tabeli (Tabela 1).  
 
Tabela 1:  Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov za specifične emisije TGP v stanovanjskem 

sektorju 

Podatek Enota Vir Razpoložljivost podatka  

Emisija CO2 iz rabe goriv v stanovanjskem 
sektorju 

Gg ARSO marca za predpreteklo leto3 

Emisija CH4 iz rabe goriv v stanovanjskem 
sektorju 

Emisija N2O iz rabe goriv v stanovanjskem 
sektorju 

Stanovanjska površina m2 SURS vsaka 3 do 4 leta, odvisno od 
popisa 

 
Datum zajema podatkov za kazalec: 7. 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, zato podatki o rabi energije v tem 
sektorju od leta 2009 dalje niso primerljivi s podatki pred tem letom. Pri izračunu kazalca se uporabljajo površine vseh 
stanovanj, ne samo naseljenih, kjer se dejansko porablja energijo. Podatki o površinah naseljenih stanovanj sicer 
obstajajo, vendar temeljijo na podatkih o prijavah bivališča in veljajo zato za podcenjene. Z letom 2015 se je 
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spremenil tudi način spremljanja površine stanovanj, zato podatek sedaj ni več dostopen na letni ravni in se za 
vmesna leta ocenjuje na način, ki je opisan v metodoloških pojasnilih. 


