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UVOD 
 

Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo združuje lokalne in regionalne organe, ki so 

se prostovoljno zavezali dosegati podnebne in energetske cilje Evropske unije na svojem ozemlju. 

Lokalni organi podpisniki imajo skupno vizijo dekarboniziranih in odpornih mest, kjer imajo občani 

na voljo varno, trajnostno ter dostopno energijo. Podpisniki se zavezujejo, da bodo do leta 2030 

zmanjšali emisije CO2 za vsaj 40 % in okrepili svojo odpornost na vpliv podnebnih sprememb.  

 

Konvencija županov lokalne organe podpira pri uresničevanju njihovih ciljev za zmanjševanje emisij 

toplogrednih plinov (GHG), pri tem pa upošteva veliko raznolikost njihovih ozemelj. Podpisnikom 

zagotavlja usklajeno zbirko podatkov ter okvir za poročanje, ki je v Evropi edinstven in jim bo na 

lokalni ravni omogočal sistematično podnebno ter energetsko načrtovanje in spremljanje. Predloga 

akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP), ki se je pripravila s 

pomočjo Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije (JRC) in zaradi usklajevanja z najbolj 

pogostimi lokalnimi metodami temelji na izkušnjah občin in regij, ki so na tem področju dejavne, 

predstavlja standardni okvir za poročanje za podpisnike Konvencije. Predloga SECAP tvori ogrodje 

za posamezne akcijske načrte. SECAP in njegova predloga za spremljanje podpisnikom omogočata 

strukturirano in sistematično zbiranje ter analiziranje podatkov, zagotavljata pa tudi podlago za 

dobro podnebno in energetsko upravljanje ter spremljanje napredka izvedbe. 

 

Cilj Konvencije je prav tako priznavanje in zagotavljanje visoke prepoznavnosti posameznih 

podnebnih ukrepov podpisnikov ter spodbujanje in omogočanje izmenjav ter samoocenjevanja. 

 

Sporočanje podatkov preko poročevalne platforme Konvencije županov podpisnikom omogoča prikaz 

dejanskega učinka, ki ga imajo njihovi ukrepi na ozemlju (glej informacijsko grafiko „Konvencija v 

številkah“ ter poročilo „Konvencija županov v številkah in kazalniki uspešnosti: šestletna ocena“
1
). 

Sporočeni podatki so pretvorjeni v razumljive in pregledne grafične povzetke (glej spletni katalog 

akcijskih načrtov). Ti nacionalnim, evropskim in mednarodnim oblikovalcem politike zagotavljajo 

bistvene povratne informacije glede lokalnih ukrepov. Konvencija županov je torej konsolidirano 

gibanje prostovoljnih in zavzetih lokalnih organov, ki spodbuja ukrepanje v zvezi s podnebnimi 

spremembami ter lokalni trajnostni razvoj. 

 

Ta priročnik so v sodelovanju s Skupnim raziskovalnim središčem (JRC) Evropske komisije pripravili 

uradi Konvencije županov in pobude Mayors Adapt, da bi podpisniki lažje razumeli okvir Konvencije za 

poročanje. Cilj okvira je podpisnikom zagotoviti smernice za vsak korak poročevalnega postopka. 

Namen prvega koraka je vodenje podpisnikov skozi postopek izpolnjevanja predloge, zlasti skozi 

oddelek I za predlogo SECAP in oddelek II za predlogo za spremljanje. Drugi korak obravnava 

nalaganje dokumentov, kot je SECAP, tretji korak pa se osredotoča na integrirani sistem preverjanja 

za del predloge, ki zadeva blažitev podnebnih sprememb, ter za uradno oddajo. Priročnik je obogaten 

z nekaterimi praktičnimi priporočili in konkretnimi primeri. 

 

                                                      
1
 Joint Research Centre 2015, „The Covenant of Mayors in Figures and Performance Indicators: 6-year Assessment“, JRC 

science and policy reports [dostopno na www.konvencijazupanov.eu > Knjižnica]. 

http://www.konvencijazupanov.eu/IMG/pdf/Covenant_in_Figures_2015.pdf
http://www.konvencijazupanov.eu/IMG/pdf/Covenant_in_Figures_2015.pdf
http://www.konvencijazupanov.eu/IMG/pdf/Covenant_of_Mayors_in_Figures_and_Performance_Indicators_6-year_Assessme---.pdf
http://www.konvencijazupanov.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_sl.html
http://www.konvencijazupanov.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_sl.html
http://www.konvencijazupanov.eu/
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POSTOPEK KONVENCIJE ŽUPANOV NA KRATKO 
 

Lokalni organi, ki se pridružijo pobudi Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo, se 

zavežejo, da bodo v dveh letih po uradnem podpisu predložili akcijski načrt za trajnostno energijo 

in podnebne spremembe (SECAP), ki vključuje integracijo prilagoditve v zadevne politike, strategije 

in načrte. SECAP temelji na osnovni evidenci emisij (BEI) ter ocenah tveganja in ranljivosti 

(RVA), ki zagotavljajo analizo trenutnih razmer. Ti elementi tvorijo podlago za opredelitev celovitega 

sklopa ukrepov, ki jih lokalni organi nameravajo sprejeti za doseganje ciljev za blažitev podnebnih 

sprememb in prilagoditev. Podpisniki se zavežejo, da bodo vsaki dve leti poročali o napredku (slika 

1). 

 

 

Slika 1: Koraki postopka Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo 

 

 

Pobuda Konvencija županov uporablja celosten pristop k blažitvi podnebnih sprememb in prilagoditvi 

Lokalnim organom se v zvezi z blažitvijo podnebnih sprememb svetuje, da obravnavajo vse različne 

potrošnike na svojem ozemlju (glej sliko 2). Sektorji, kot so stanovanjski, terciarni, občinski in 

prometni, veljajo za ključne sektorje za blažitev. Lokalni organi se osredotočajo na zmanjševanje 

povpraševanja po energiji na svojem ozemlju in na spodbujanje uporabe lokalnih virov energije, s 

katero bi se omogočila ponudba, ki bi zadovoljila povpraševanja po energiji.  
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Slika 2: Ozemeljski pristop za energijo in blažitev podnebnih sprememb Konvencije županov 

 

Z vidika prilagoditve za poglavitne ranljive sektorje veljajo gradbeni, prometni, energetski, vodni, 

sektor odpadkov, sektor za načrtovanje rabe tal in za okolje in biotsko raznovrstnost, kmetijsko 

gozdarski in zdravstveni sektor, sektor za civilno zaščito in ukrepanje ob nesrečah, turistični 

sektor ter drugi.  

 

Metode Konvencije županov temeljijo na integriranem in vključujočem podnebnem ter 

energetskem načrtovanju, pri katerem imajo lokalne zainteresirane strani dejavno vlogo. 

 

JRC Evropske komisije predložene akcijske načrte analizira, da se zagotovi, da so predloženi 

SECAP-i usklajeni z načeli Konvencije (kot so opredeljena v dokumentu zavez Konvencije županov ter 

v Priročniku
2
). Ta nadzor kakovosti omogoča zagotavljanje verodostojnosti in zanesljivosti celotne 

pobude Konvencija županov. Postopek analize se osredotoča na ocenjevanje meril primernosti. Če 

se ti kriteriji ne izpolnijo, bo sprejetje SECAP-a v okviru Konvencije onemogočeno. Analiza prav tako 

obravnava doslednost predloženih podatkov, na njeni podlagi pa se izda tudi poročilo s povratnimi 

informacijami. 

 

 

 

                                                      
2
 Dostopno na www.konvencijazupanov.eu > Knjižnica 

Merila primernosti za SECAP – minimalne zahteve: 

 Akcijski načrt mora odobriti občinski svet ali enakovreden organ. 

 Akcijski načrt mora jasno določati konvencijske zaveze za blažitev (tj. vsaj 40-

odstotno zmanjšanje emisij CO2 do 2030) in prilagoditev. 

 Akcijski načrt mora temeljiti na rezultatih celovite osnovne evidence emisij 

(BEI) in ocenah tveganja in ranljivosti (RVA). 

 Akcijski načrt mora v zvezi z blažitvijo obsegati ključne sektorje dejavnosti 

(občinski, terciarni, stanovanjski in prometni): 

 osnovna evidenca emisij mora obsegati vsaj tri od štirih ključnih sektorjev; 

 blažilni ukrepi morajo obsegati vsaj dva od štirih ključnih sektorjev. 

 

http://www.konvencijazupanov.eu/
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PRIČETEK DELA 
 

Pregled postopka poročanja 

Predloga za SECAP, ki je trenutno na voljo brez povezave v formatu Excel, bo od leta 2017 dalje na 

voljo na ekstranetu Konvencije. Slika 3 predstavlja pregled postopka poročanja Konvenciji županov. 

Predloga za SECAP, ki je trenutno na voljo brez povezave v formatu Excel, bo od leta 2017 dalje na 

voljo na ekstranetu Konvencije. 

 

 

Slika 3: Kratek prikaz postopka poročanja 

 

 

Dostop do „Moja konvencija“ – ekstranet Konvencije 

Ekstranet Konvencije je spletna platforma, preko katere podpisniki Konvencije z uporabo ustreznih 

predlog poročajo o ključnih elementih svojih akcijskih načrtov in rezultatih spremljanja. Temelji na 

preprostih korakih, ki vas vodijo skozi izpolnjevanje predlog in postopek oddaje. Najprej se s svojimi 

osebnimi identifikatorji, ki ste jih prejeli ob registraciji, vpišite v ekstranet Konvencije na 

www.konvencijazupanov.eu/sign-in_sl.html. 

 

 

 

 

 

Pridobitev ID uporabnika in gesla: Če ste svoje geslo izgubili (ali ga niste prejeli), 

ga lahko pridobite na vpisni strani. Ker je e-sporočilo samodejno, lahko pristane 

med neželeno pošto – zato preverite to mapo! 

Omogočanje dostopa vašemu koordinatorju Konvencije: Svoj profil podpisnika 

lahko povežete s profilom koordinatorja in mu tako omogočite dostop do vašega 

profila. Pod „Moj račun“ > „Moj lokalni organ“ se z miško pomaknite navzdol, 

kliknite na „Dodaj novo organizacijo“ in s seznama izberite svojega 

koordinatorja. 

 

 

 

http://www.konvencijazupanov.eu/sign-in_sl.html
http://www.konvencijazupanov.eu/sign-in_sl.html
http://www.konvencijazupanov.eu/sign-in_sl.html


6 

 

Vsebina predloge 

Predloga za akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP), ki jo morajo 

uporabiti podpisniki Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo, vključuje dele, 

predstavljene v tabeli 1. 

 

Tabela 1 – Vsebina SECAP-a in predlog za spremljanje 

 SECAP Spremljanje 

Strategija 

Namenjeno viziji, splošnim ciljem 

zmanjšanja emisij CO2, prilagoditvenim 

ciljem, dodelitvi osebja in finančnih 

zmogljivosti ter vključenosti zainteresiranih 

strani in občanov. 

Namenjeno vsem spremembam splošne 

strategije, posodobljenim številkam o dodelitvi 

osebja in finančnih sredstvih ter opredelitvi ovir 

pri izvajanju ukrepov. 

Evidence 

emisij 

Namenjeno količini porabe končne energije 

in povezanih emisij CO2 na nosilca energije 

in sektor v izhodiščnem letu. 

Namenjeno količini porabe končne energije in 

povezanih emisij CO2 na nosilca energije in 

sektor v letu spremljanja – glavni cilj je 

spremljanje razvoja emisij CO2 skozi čas. 

Blažilni 

ukrepi 

Namenjeno seznamu ključnih blažilnih 

ukrepov, s katerimi se splošna strategija 

prenaša v prakso, vključno s časovnimi 

okviri, dodeljenimi odgovornostmi in 

določenimi proračuni ter predvidenimi 

učinki. 

Namenjeno spremljanju izvedbe ključnih 

blažilnih ukrepov. Vsaj trije izvedeni ali 

potekajoči ukrepi se morajo predložiti kot modeli 

odličnosti. 

Preglednica 

rezultatov 

Namenjeno razumevanju področij 

prilagoditvenega cikla, na katerih podpisnik 

napreduje. 

Namenjeno spremljanju napredka z vidika 

šestih korakov prilagoditvenega cikla in 

ustvarjanju celovitega pregleda nad 

prilagoditvenim prizadevanjem podpisnika. 

Tveganja in 

ranljivosti 

Namenjeno podnebnim ranljivostim, 

nevarnostim ter njihovim vplivom in 

ocenam.  

Namenjeno podatkom, razčlenjenim glede na 

sektor, ki so se doslej zbrali o podnebnih 

ranljivostih, nevarnostih in vplivih. 

Prilagoditveni 

ukrepi 

Namenjeno akcijskim načrtom in 

posameznim (ključnim) ukrepom, vključno 

z raznimi ustreznimi parametri (tj. sektor, 

časovni okvir, zainteresirane strani in 

stroški). 

Namenjeno spremljanju akcijskih načrtov in 

posameznih ukrepov, ki so se skozi čas sprejeli 

za doseganje ciljev povečevanja odpornosti na 

opredeljene podnebne spremembe. 

 

Povzetki predloženih podatkov se po izpolnitvi predloge prikažejo v grafični obliki tako za blažitev kot 

prilagoditev. Pri uporabi spletnih predlog se lahko odločite, katere grafične prikaze želite imeti na 

svojem javnem profilu podpisnika na spletnem mestu Konvencije županov. 

 

 



7 

 

Pogostost poročanja 

SECAP se mora predložiti v dveh letih po datumu pristopa, tj. po datumu, ko se je občinski svet 

(ali enakovreden organ odločanja) uradno odločil pridružiti Konvenciji županov.  

 

Predloga za spremljanje se mora predložiti vsako drugo leto po datumu predložitve akcijskega 

načrta. Ker lahko poročanje vsako drugo leto predstavlja prevelik pritisk za osebje in finančne vire, se 

namesto tega lahko odločite, da evidence povezanih emisij opravite vsako četrto leto. Torej bi vsako 

drugo leto sprejeli pristop k poročanju o ukrepih, tj. predložili bi predlogo za spremljanje, ki ne 

vključuje evidence emisij in je namenjena poročanju o stanju izvedbe vaših ukrepov. Vendar pa 

morate vsako četrto leto izvesti celovito poročanje, tj. predložiti predlogo za spremljanje, ki 

vključuje vsaj eno spremljanje evidence emisij (MEI). Tabela 2 predstavlja minimalne zahteve za 

poročanje, ki jih je treba upoštevati ob predložitvi SECAP-a in predlog za spremljanje. 

 

Tabela 2: Minimalne zahteve za poročanje glede na časovni okvir 

 Faza registracije SECAP 

Spremljanje 

Poročanje o 

ukrepih 

Spremljanje 

Celovito poročanje 

 Leto 0 V dveh letih V štirih letih V šestih letih 

Strategija     

Evidence 

emisij 
 

 

(BEI) 

 
 

(MEI) 

Blažilni ukrepi   
 

(vsaj trije modeli odličnosti) 
 

Preglednica 

rezultatov 

prilagoditve 

    

Tveganja in 

ranljivosti 
    

Prilagoditveni 

ukrepi 
  

  

(vsaj trije modeli odličnosti) 

 

Legenda:   Obvezno  Neobvezno  

 

 

Slika 4 predstavlja minimalne zahteve v zvezi z oddajo predlog za spremljanje. Na primer podpisnik, 

ki je akcijski načrt predložil leta 2016, mora leta 2018 opraviti „poročanje o ukrepih“, leta 2020 pa 

„celovito poročanje“ (tj. z novim spremljanjem evidence emisij).  
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Slika 4: Minimalne zahteve v zvezi z oddajo predlog za spremljanje 

 

 

 

 

 

Formati predlog 

Predloge so na voljo v dveh formatih: 

 Na spletu  

Predloga SECAP bo od leta 2017 dalje na voljo na ekstranetu Konvencije („Moja konvencija“). 

Uradna predložitev Konvenciji županov se mora storiti s spletno predlogo.  

 Razpredelnica Excel 

Predloga v različici Excel je za prenos na voljo v knjižnici spletnega mesta
3
. Predloga v različici 

Excel je delovna različica uradne spletne predloge, ki je brez povezave. Upoštevajte, da podatkov, 

vnesenih v Excel, ni mogoče izvoziti v spletno platformo in obratno.  

 

 

Legenda predloge 

Barvna lestvica omogoča lažje izpolnjevanje predloge: 

 Celice ni obvezno izpolniti 

 Celico je obvezno izpolniti 

 Celica z rezultatom (izračuna sistem, ko so vsa ustrezna polja izpolnjena) 

                                                      
3
 Dostopno na www.konvencijazupanov.eu > Knjižnica 

Poročanje o 

ukrepih

Leto 2Leto 0

SECAP

Leto 4 Leto 6

2018 2020 2022

Poročanje o 

ukrepih
Celovito 

poročanje

...

2016

Podpisniki Konvencije (ali koordinatorji v imenu svojih povezanih podpisnikov) 

lahko zahtevajo podaljšanje, če predložitev akcijskega načrta ali rezultatov 

spremljanja ni mogoča v uradnem roku zaradi okoliščin, ki so zunaj nadzora 

lokalnega organa. V ta namen morajo podpisniki izpolniti spletni obrazec za 

zahtevo za podaljšanje, ki je na voljo na strani ekstraneta Konvencije „Moja 

konvencija“. Več informacij je na voljo na strani pogosto zastavljenih vprašanj.   

 

 

 

 

http://www.konvencijazupanov.eu/sign-in_sl.html
http://www.konvencijazupanov.eu/
http://www.konvencijazupanov.eu/sign-in_sl.html
http://www.konvencijazupanov.eu/sign-in_sl.html
http://www.konvencijazupanov.eu/support/faq_sl.html
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 Vnaprej izpolnjene celice (prisotne v predlogi za spremljanje) 

Za ogled opredelitve ali pojasnitve vsakega posameznega polja v datoteki Excel kliknite na podčrtane 

izraze, v spletni predlogi pa čeznje premaknite miško. 

Polja, povezana s spremljanjem, so v datoteki Excel označena z modrim okvirjem . 

 

 

Pravila navigacije  

Pri spletni predlogi lahko postopek predložitve SECAP-a pričnete tako, da v modrem meniju na vrhu 

strani kliknete na „Moj akcijski načrt“. Za prikaz predloge za spremljanje v istem meniju kliknite na 

„Moj napredek“. Najprej si preberite informacije na strani „Pričetek dela“. Ko kliknete na tipko za 

izpolnjevanje predloge, boste z navigacijskimi tipkami vodeni skozi različne dele predloge. 

Upoštevajte, da morate pri predlogi za spremljanje vnaprej izbrati, če bi radi poročali o ukrepih (brez 

MEI) ali opravili celovito poročanje. Pri predlogi v različici Excel lahko za navigacijo od enega k 

drugemu zavihku ali vrnitev na domačo stran uporabljate različne navigacijske tipke na vrhu in dnu 

vsakega zavihka. 

 

 

Integrirani sistem preverjanja 

Spletna predloga bo vključevala samodejni integrirani sistem preverjanja, ki bo omogočil sprotne 

povratne informacije o napakah in manjkajočih podatkih ter izračun številk v obeh formatih 

predloge. Navigacija na druge dele predloge je mogoča le, če so rezultati sistema preverjanja uspešni. 

Ocenjujeta se izpolnitev (obvezna proti neobveznim poljem) in vnos veljavnih podatkov (ujemanje na 

podlagi razpona vrednosti ali vnaprej določenih vrednosti), preverijo se formati 

(besedilo/številka/datum/povezava, polja z enim/več možnimi odgovori), opravijo se izračuni (polja z 

rezultatom) in preveri se skladnost medsebojno povezanih podatkov. Če se v tej fazi zaznajo napake, 

sistem na vrhu vsake strani prikaže sporočila z obvestili. Upoštevajte, da boste predlogo lahko oddali 

šele po popravku zaznanih napak. 

 

 

 

 

 

Možnost arhiviranja 

Po analizi akcijskega načrta se ustvari arhivirana različica predloge. Arhivirane različice so vseskozi 

vidne (samo v načinu za branje) pod „Moj račun“ > „Moj lokalni organ“.  

 

 

 

 

 

 

Svojo predlogo preverite v zgodnjih fazah postopka. Sistem lahko odkrije napake, ki 

zahtevajo nadaljnje ukrepe (popravke ali ponovne izračune). To vam bo omogočilo, da 

se izognete napakam, ki bi jih v naglici storili v zadnjem hipu tik pred rokom. 
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Možnost ponovne predložitve SECAP-a 

Možnost ponovne predložitve SECAP je predvidena za dva primera: 

1) Ko rezultati celovite analize vašega akcijske načrta, ki jo izvede Skupno raziskovalno 

središče (JRS) Evropske komisije, niso uspešni – morali boste obravnavati vprašanja, na 

katera opozarja Poročilo s povratnimi informacijami, svoj akcijski načrt pa boste v šestih 

mesecih lahko ponovno oddali. Nato bo opravljena nova analiza.  

2) Ko se je vaš obstoječi akcijski načrt znatno spremenil (kot, na primer, znatna sprememba 

vaših ciljev zmanjšanja emisij CO2, sprememba prednostnih nalog v vaši viziji in/ali izbira 

drugačnih sektorjev, ki jih obsegata evidenca emisij in akcijski načrt) ali ste pripravili nov 

načrt – v tem primeru mora organ odločanja vaš načrt ponovno odobriti. Vaša predloga se 

mora po političnem sprejetju posodobiti in ponovno oddati.  

Če ste obstoječi podpisnik zavez Konvencije županov za 2020 in ste se prijavili tudi za zaveze 

Konvencije županov za 2030, morate pred predložitvijo novega akcijskega načrta za 2030 

oceniti izvedbo vaših zavez 2020 v predlogi za spremljanje.  

  

Če želite izkoristiti možnost ponovne predložitve, se obrnite na Urad Konvencije županov 

(info@eumayors.eu). 

 

Nadaljnji napotki 

Naslov Opis 

Priročnik „Kako pripraviti 

akcijski načrt za trajnostno 

energijo“ 

Vsebuje napotke za pripravo akcijskega načrta za trajnostno energijo, 

osredotoča pa se na blažitev, zlasti na izračun evidenc emisij. 

Orodje za podporo pri mestni 

prilagoditvi 

Vsebuje napotke za vsak korak priprave strategij in načrtov za prilagajanje 

podnebnim spremembam. 

Priročniki za hitro referenco 

Vsebujejo praktične napotke in primere v zvezi s temami, kot so 

spremljanje akcijskega načrta, skupni pristop k pripravi akcijskega načrta in 

priložnosti financiranja, ki so na voljo za izvedbo akcijskih načrtov.  

Platforma za e-učenje 

Vsebuje praktične napotke, priporočila, primere in virtualne predstavitve v 

zvezi s pripravo, izvedbo, spremljanjem in financiranjem akcijskih načrtov 

tako za blažitev kot prilagoditev. 

 

Če imate kakršna koli vprašanja ali želite dodatno pomoč pri izpolnjevanju predloge, se obrnite na 

službo za pomoč uporabnikom: 

- Za vprašanja, povezana z izpolnjevanjem predloge SECAP, vprašanja o metodoloških zahtevah 

Konvencije ali uporabi strani „Moja konvencija“ (ekstranet): 

Urad Konvencije županov – info@eumayors.eu; 

- Za bolj podrobna tehnična vprašanja o metodoloških zahtevah ali vprašanja, povezana z uporabo 

spletne aplikacije za predhodno preverjanje in poročili s povratnimi informacijami: 

Skupno raziskovalno središče – JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu. 

 

 

  

mailto:info@eumayors.eu)
http://www.konvencijazupanov.eu/Tehnicno-in-metodolosko-gradivo.html
http://www.konvencijazupanov.eu/Tehnicno-in-metodolosko-gradivo.html
http://www.konvencijazupanov.eu/Tehnicno-in-metodolosko-gradivo.html
http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-ast/step-0-0
http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-ast/step-0-0
http://www.konvencijazupanov.eu/Tehnicno-in-metodolosko-gradivo.html
http://www.konvencijazupanov.eu/sign-in_sl.html
mailto:
mailto:JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu
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Naš dolgoročni cilj je, da Haag do leta 2040 

postane podnebno nevtralno mesto, ki je 

odporno na podnebne spremembe. 

 

 

Haaška občinska vlada, Nizozemska, 2011, 

„Podnebni načrt za Haag“.  

 

1. KORAK – IZPOLNITEV PREDLOGE 
 

 

ODDELEK I – PREDLOGA SECAP  
 

 
STRATEGIJA 
Prvi del je namenjen pregledu vaše splošne strategije. Če ste za 2020 izvedli akcijski načrt za 

trajnostno energijo (SEAP), si oglejte „Smernice za poročanje o akcijskem načrtu za trajnostno 

energijo in spremljanju“
4
. Če ste za 2030 izvedli SECAP, se ta del nanaša na vaše strategije tako za 

blažitev kot prilagoditev. 

 

 

1) Vizija  

Tukaj opredelite dolgoročno vizijo, ki bo oblikovala prihodnost podnebja in trajnostne energije vaše 

občine. Vizija mora vključevati podatke o ključnih mejnikih, prednostnih sektorjih, zaželenih 

(družbenih/okoljskih/gospodarskih) rezultatih in morebitnih koristih ali priložnostih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Zaveze 

Prvo polje se nanaša na vaše cilje blažitve, ki so izraženi v odstotkih zmanjšanja emisij CO2. Vaš cilj 

mora biti vsaj 40-odstotno zmanjšanje do leta 2030. Če ste sprejeli tudi zaveze Konvencije za 2020, 

lahko vključite svoje cilje za 2020, ki morajo ustrezati vsaj 20-odstotnem zmanjšanju. Navesti morate 

izhodiščno leto, na podlagi katerega je (so) določen(-i) cilj(-i). Če vaš načrt vsebuje več kot en cilj, je 

zelo priporočljivo, da ohranite isto izhodiščno leto.  

 

 

 

Cilj se lahko določi kot absolutno zmanjšanje (odstotek količine emisij CO2 v izhodiščnem letu) ali kot 

zmanjšanje na prebivalca. Pri slednjem se emisije v izhodiščnem letu delijo s številom prebivalcev v 

                                                      
4
 Dostopno na www.konvencijazupanov.eu > Knjižnica 

http://www.konvencijazupanov.eu/
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Sprejeli smo lokalni okoljski cilj, da zmanjšamo svoj ogljični odtis. Naš cilj je, 

da ima mesto leta 2050 trajnostno in zadovoljivo raven emisij ogljikovega 

dioksida (CO2). Za doseganje cilja se bo morala povprečna raven emisij 

ekvivalenta CO2 na prebivalca v Göteborgu znižati s trenutne ravni, ki je okoli 

10 ton na osebo, na manj kot dve toni na osebo. Prav tako smo sprejeli 

začasni cilj, da se bodo ravni emisij CO2 do leta 2020 znižale za vsaj 30 

odstotkov v primerjavi z ravnmi leta 1990. 
Mestna občina Göteborg, Švedska, „Energijsko učinkovito mesto“. 

 

 

 

istem letu, na tej podlagi pa se v odstotkih izračuna cilj zmanjšanja emisij. Pristop na podlagi števila 

prebivalcev načeloma omogoča lažje spremljanje napredka, če je za prebivalstvo predvideno, da se 

bo znatno spremenilo. Izberi možnost, ki ustreza vaši izbiri. Če se odločite za cilj zmanjšanja na 

prebivalca, navedite projekcije prebivalstva za ustrezni(-ne) časovni(-ne) okvir(-e).  

 

Če imate dolgoročnejši cilj, tj. po letu 2030, lahko opredelite tudi svoj cilj zmanjšanja, vključno z 

izhodiščnim letom in časovnim okvirom, na katerega se cilj nanaša. Upoštevajte, da je zaveza, 

sprejeta v okviru Konvencije, povezana s cilji EU v 2030 (in 2020), zato mora biti cilj zmanjšanja CO2 

opredeljen za ti dve leti. Če ste v svojem akcijskem načrtu opredelili le dolgoročnejši cilj, morate na 

podlagi ekstrapolacije določiti svoj cilj za 2030 (in 2020) ter ga vključiti v svoj akcijski načrt. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri drugem polju, ki se nanaša na vaš(-e) prilagoditveni(-ne) cilj(-e), opredelite prilagoditvene cilje 

svoje občine (če ti obstajajo), vključno s ciljem in izhodiščnim letom, če je to primerno, bodisi 

deskriptivno bodisi kvantitativno. Po potrebi lahko dodate nove vrstice in ste kar se da podrobni. 
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3) Ustvarjanje in dodeljevanje koordinacijskih ter organizacijskih struktur 

V tem polju morate zagotoviti kratek opis posebnih administrativnih struktur, ki jih je vaš lokalni 

organ ustvaril ali dodelil za izvedbo vašega akcijskega načrta v okviru pobude Konvencija županov.  

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

4) Dodeljeno osebje 

Tukaj opredelite, katere institucije dodeljujejo osebje za pripravo vašega akcijskega načrta. Na voljo 

so tudi neobvezna polja za število ekvivalentov polnega delovnega časa (EDPČ). Če so ti podatki 

na voljo, jih vnesite, saj so lahko v pomoč drugim občinam, ki so se pripravljene pridružiti Konvenciji in 

pričeti energetsko ter podnebno načrtovanje. 

 

 

 

Upoštevajte, da so ekvivalenti polnega delovnega časa (EPDČ) opredeljeni kot skupne ure 

opravljenega dela, deljene s povprečnimi letnimi opravljenimi urami dela v okviru zaposlitev za polni 

delovni čas. EPDČ, ki znaša 1,0, pomeni, da je oseba ekvivalentna delavcu, zaposlenemu za polni 

delovni čas, medtem ko EDPČ 0,5 pomeni, da delavec dela s polovičnim delovnim časom. 

Nadalje lahko opredelite osebje, predvideno za izvedbo vašega akcijskega načrta. Ti podatki se 

posodobijo v fazi spremljanja.  

 

 

Bratislava je ustanovila novo delovno skupino za prilagoditev, ki jo vodi 

oddelek glavnega arhitekta in jo sestavljajo predstavniki z oddelkov za 

strateško upravljanje projektov, finančne vire, okolje, socialne zadeve, 

promet in infrastrukturo. Delovna skupina obsega tudi predstavnike 

znanstvenih organizacij (tj. univerza Comenius v Bratislavi), 

vodnogospodarskega podjetja v Bratislavi ter nevladnih organizacij. 

Mestna občina Bratislava, Slovaška 
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V pripravljalni fazi akcijskega načrta so bili prebivalci in lokalne 

zainteresirane strani vključeni v zbiranje podatkov za osnovno 

evidenco emisij ter v posvetovanje o načrtu. Poleg tega so se 

najnovejši podatki o akcijskem načrtu redno objavljali na uradnem 

spletnem mestu občine. 

Občina Kościerzyna, Poljska, 2012, „Akcijski načrt za trajnostno energijo“. 

 

 

5) Vključenost zainteresiranih strani in občanov 

Tukaj opredelite, kako so se zainteresirane strani in občani vključevali v pripravo vašega akcijskega 

načrta (tj. katere metode sodelovanja – javno posvetovanje, delovne skupine, forumi, delavnice, 

srečanja z drugimi občinami – so se uporabljale, koliko oseb je sodelovalo) ter kako jih nameravate 

vključiti v izvedbo, ki sledi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Skupni proračun za izvedbo in viri financiranja 

Ta del je namenjen proračunu, predvidenemu za celotno izvedbo ukrepov, navedenih v vašem 

akcijskem načrtu. Razdeljen je v proračun, predviden za izvedbo blažilnih in prilagoditvenih ukrepov. 

Pričnite tako, da izberete, ali vaš proračun temelji le na lastnih virih lokalnega organa in/ali ga 

zagotavljajo drugi akterji. Zatem opredelite količino denarja v evrih, razdeljeno v investicijske in 

neinvesticijske stroške, ter časovni okvir, na katerega se navedeni proračun nanaša. Čeprav je 

naložba lokalnega organa za blažitev edino polje, ki ga morate obvezno izpolniti, lahko po želji 

ločeno poročate o prilagoditvi, če imate predvidene druge stroške. Lahko ali poročate o skupnem 

proračunu, ki bi ga predvidoma zagotovili drugi akterji, ali pa proračun navedete glede na različne vire, 

tj. državna sredstva in programi, sredstva in programi EU ter zasebni. Vsi ti podatki bodo na ravni EU 

in nacionalni ravni zelo pomembni za razumevanje količine mobiliziranih lokalnih naložb za energetske 

in podnebne ukrepe. 

 

 

 

Upoštevajte, da se investicijski stroški izrecno nanašajo na kapital, ki naj se vloži, medtem ko 

neinvesticijski stroški obsegajo vse operativne in tekoče stroške, npr. stroške popravila in osebja ter 

druge neinvesticijske izdatke, kot je organizacija kampanje za ozaveščanje. 
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Skupna predvidena naložba, ki se bo za izvedbo akcijskega 

načrta za trajnostno energijo občine Funchal opravila do leta 

2020, je 238,77 milijonov EUR. Od te naložbe bo 10,4 % 

prispevala občina Funchal, 20,1 % občani in 69,4 % zasebna 

in javna podjetja ter organizacije. 

 
Občina Funchal, Portugalska, 2012, „Akcijski načrt za trajnostno 

energijo“. 

Usmerjevalni odbor in delovna skupina Konvencije županov bosta 

odgovorna za spremljanje, sledenje in ocenjevanje napredka pri izvajanju 

ukrepov. Ti dve strukturi se bosta redno srečevali (vsake tri mesece) in 

preverjali napredek.  Če med postopkom pride do kakršnih koli odložitev, se 

bodo za preusmerjanje prizadevanja nazaj k predvidenim ukrepom in 

pričakovanim rezultatom sprejeli popravni ukrepi. 

Občina Hersonissos, Grčija, 2012, „Akcijski načrt za trajnostno energijo“. 

Skupni stroški izvedbe vključujejo investicijske in neinvesticijske stroške, nanašajo pa se na 

investicijske stroške ali vsoto, ki je bila prvotno vložena za izvedbo ukrepov, navedenih v vašem 

akcijskem načrtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Postopek spremljanja 

Tukaj opišite, kako nameravate spremljati izvedbo svojega akcijskega načrta (npr. število predvidenih 

revizij, ustrezni časovni okviri itd.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Ocena prilagoditvenih možnosti 

Tukaj opišite načine, kako vaša mestna občina ocenjuje svoje prilagoditvene možnosti, tj. 

opredeljevanje in prednostno razvrščanje možnosti prilagajanja podnebnim spremembam in njihovo 

ocenjevanje z vidika meril, kot so dostopnost, koristi, stroški, učinkovitost, uspešnost in izvedljivost. 

Obstoječi pristopi k spremljanju izvedbe se usklajujejo prek poslovnega 

partnerja za politiko in komunikacije. Vendar pa se bo ob premiku k bolj 

uradnemu postopku tveganja in ranljivosti pripravil nov pristop k 

spremljanju. Ta bo vključeval začasne posodobitve ocene podnebnega 

tveganja in ranljivosti ter bolj strukturirano oceno vsako drugo leto. Ko bo 

pristop pripravljen, bo spremljanje izvedbe strategije za prilagajanje 

podnebnim vplivom rednejše. 

Newcastle upon Tyne, Združeno kraljestvo 
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Opišite metodo(-de) (npr. analiza stroškov in koristi (CBA), analiza z več merili (MCA), odločitve 

zainteresiranih strani, poskušanje in opazovanje) ter glavne rezultate.  

9) Strategija za primere izrednih podnebnih pojavov 

Ta oddelek se osredotoča na strategijo vaše lokalnega organa, zlasti za spopadanje z izrednimi 

podnebnimi pojavi. Navedite vsak izredni podnebni pojav iz preteklosti, ki so ga povzročile podnebne 

spremembe. Opredelite ureditve, ki obstajajo za obvladovanje tveganja, vodenje obnove po nesreči in 

rekonstrukcijo. Opišite, kako uporabljate spoznanja, ki ste jih pridobili po izrednem podnebnem pojavu, 

ali pojasnite postopek za vključevanje pridobljenih spoznanj (če ta obstaja) v načrtovanje ali 

dolgoročno prilagoditveno strategijo za zmanjšanje vpliva škode, povezane z izrednimi podnebnimi 

razmerami, v prihodnosti. Za izredne podnebne pojave štejejo pojavi, ki povzročijo obsežne motnje ali 

naravne nesreče in imajo za posledice takojšnjo ter dolgoročno škodo. Ti lahko med drugim 

vključujejo poplave, vročinske vale, suše, požare v naravi, povečanje padavin, nevihte in druge 

izredne vremenske pojave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Po izrednih vremenskih pojavih in poplavi med poletjem 2002 je 

mestna občina Münster objavila akcijski načrt za poplave, da bi se 

tako izboljšala izmenjava podatkov, omogočilo ozaveščanje, 

zmanjšala tveganja za nastanek škode in znižale poplavne 

stopnje. Na podlagi akcijskega načrta je sedaj na območju 30–50 

metrov ob vodnih telesih prepovedana gradnja.  

Mestna občina Münster, Nemčija 
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EVIDENCE EMISIJ 
V tem delu boste pričeli tako, da izpolnite svojo osnovno evidenco emisij (BEI). Če imate v času 

oddaje svojega SECAP-a že druge evidence emisij, lahko po izpolnitvi BEI dodate spremljanje 

evidence emisij (MEI). V delu predloge, ki zadeva evidence emisij, boste navedli podatke v zvezi z 

vašo porabo končne energije, lokalno proizvodnjo energije (če je primerno) in emisijske faktorje, na 

katerih temeljijo izračuni vaših emisij CO2. 

 

 

1) Leto evidence 

Prvo leto evidence se nanaša na izhodiščno leto, tj. na leto, s katerim se primerjajo dosežki ciljev 

zmanjšanja emisij v ciljnem letu. Pri spletni predlogi je izhodiščno leto vneseno vnaprej, saj je 

opredeljeno pri vaših skupnih ciljih zmanjšanja emisij CO2 v delu, ki zadeva strategijo. Če dodate še 

MEI, morate tukaj navesti, na katero leto se nanaša. 
 

 

2) Število prebivalcev v letu evidence 

Navedite število prebivalcev v letu evidence. 

  

 

3) Emisijski faktorji 

Emisijski faktorji so koeficienti, ki merijo emisije na enoto aktivnosti. Emisije CO2 se izračunajo za 

vsakega nosilca energije tako, da se poraba končne energije pomnoži z ustreznim emisijskih 

faktorjem. Lahko se uporabita dva pristopa: 

 IPCC
5
 – emisijski faktorji za izgorevanje goriv – temelji na vsebnosti ogljika vsakega goriva; 

 LCA (ocena življenjskega kroga) – emisijski faktorji za skupni življenjski krog vsakega 

nosilca energije, tj. vključno tako z emisijami toplogrednih plinov (GHG), ki so posledica 

izgorevanja goriv, kot emisijami celotne verige za oskrbo z energijo – izkoriščanje, prevoz in 

predelava. 

Označite kvadratek, ki ustreza vaši izbiri emisijskih faktorjev. 

 

 

4) Enota poročanja o emisijah 

Označite kvadratek, ki ustreza sprejeti enoti poročanja o emisijah: 

 tone CO2 – če se odločite poročati le o emisijah CO2; 

 tone ekvivalenta CO2 – če se odločite vključiti tudi druge toplogredne pline, kot sta CH4 in 

N2O, npr. v zvezi z neenergetskimi sektorji, kot sta sektor za ravnanje z odpadki in odpadno 

vodo.  

 

5) Metodološke opombe 

Tukaj navedite vse metodološke opombe, za katere menite, da so pomembne za razumevanje vaše 

evidence emisij. Prav tako lahko opredelite vire podatkov, ki ste jih uporabili pri zbiranju podatkov o 

porabi končne energije, proizvodnji energije in drugih pomembnih podatkov (npr. državni statistični 

podatki, dobavitelji energije in upravljavci omrežja, raziskave itd.). Ti podatki so lahko v pomoč drugim 

podpisnikom, zlasti tistim iz vaše države.  

                                                      
5
 Medvladni odbor o podnebnih spremembah. 
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6) Rezultati vaše evidence emisij 

Ta oddelek je razdeljen v tri glavne dele: 

A) Poraba končne energije – namenjeno poročanju o podatkih glede porabe končne energije na 

sektor in nosilca energije; 

B) Oskrba z energijo – namenjeno poročanju o podatkih, povezanih z občinskimi nakupi zelene 

električne energije in lokalno proizvodnjo električne energije, če je to primerno; 

C) Emisije CO2 – namenjeno poročanju o emisijskih faktorjih, ki ste jih uporabljali, s čimer se 

omogoči samodejni izračun emisij CO2. 

 

 

A) PORABA KONČNE ENERGIJE 

Da izberete sektorje, ki so vključeni v vašo evidenco emisij in za katere želite poročati o podatkih, 

označite ustrezne kvadratke v spletni predlogi. Na podlagi vaše izbire se bo prikazala tabela. Pri 

predlogi v različici Excel je prikazana celotna tabela. 

 

 

 

V okviru pobude Konvencija županov so bili opredeljeni štirje ključni sektorji Konvencije. Ti štejejo 

za glavne sektorje, v katerih lokalni organi lahko vplivajo na porabo energije in posledično zmanjšajo 

povezane emisije CO2. 

 

Ključni sektorji Konvencije so v predlogi označeni z ikono ključa:       in vključujejo naslednje sektorje: 

 občinske stavbe, oprema/zmogljivosti 

 terciarne stavbe, oprema/zmogljivosti (razen občinskih) 

 stanovanjske stavbe 

 promet 

 

Na podlagi vaše izbire se bo prikazala tabela za porabo končne energije, ki jo morate izpolniti. Pri 

predlogi v različici Excel je prikazana celotna tabela in lahko se odločite, da skrijete vrstice, ki za vas 

niso potrebne.  

 

Prvi stolpec v tabeli se nanaša na sektorje, naslednji stolpci pa na nosilce energije (npr. električna 

energija, ogrevanje/hlajenje, zemeljski plin itd.), ki se uporabljajo v posameznih sektorjih na ozemlju 
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vašega lokalnega organa. Poraba končne energije je za vsakega nosilca energije in za vsak sektor v 

določenem letu prikazana v MWh.  

 

 

 

 Sektorji 

Tabela 3 vsebuje opis sektorjev, ki so v evidenco emisij lahko vključeni pod makrosektorjem 

„Stavbe, oprema/zmogljivosti in proizvodne dejavnosti“. 

 

Tabela 3 – Sektorji, vključeni v evidenco emisij pod „Stavbe, oprema/zmogljivosti in proizvodne dejavnosti“ 

Sektor Opis 

Občinske stavbe, 

oprema/zmogljivosti 

Stavbe in zmogljivosti v lasti lokalnega organa. Zmogljivosti se nanašajo na 

subjekte, ki rabijo energijo in niso stavbe, na primer čistilne naprave. 

Terciarne stavbe, 

oprema/zmogljivosti (razen 

občinskih)  

Stavbe in zmogljivosti terciarnega sektorja (storitve), na primer uradi zasebnih 

podjetij, banke, komercialne in maloprodajne dejavnosti, bolnišnice itd.  

Stanovanjske stavbe 
Stavbe, ki se predvsem uporabljajo kot stanovanjske stavbe. V ta sektor so 

vključena socialna stanovanja. 

Javna razsvetljava 

Javna razsvetljava, ki jo ima lokalni organ v lasti ali jo upravlja (npr. cestna 

razsvetljava in semaforji). Javna razsvetljava, ki ni občinska, je vključena v 

sektor „Terciarne stavbe, oprema/zmogljivosti“. 

Proizvodne 

dejavnosti 

Ki niso 

vključene 

v EU ETS 

Pomenijo predelovalne in gradbene dejavnosti, ki niso zajete v sistem EU za 

trgovanje z emisijami (EU ETS). 

Ki so 

vključene 

v EU ETS 

Pomenijo predelovalne in gradbene dejavnosti, ki so zajete v EU ETS. Teh 

dejavnosti ni priporočljivo vključevati v vaše evidence emisij, razen če so 

tovrstni obrati bili vključeni v pretekle energetske načrte in evidence emisij 

CO2 lokalnega organa. 

Drugo 

Stavbe, zmogljivosti in stroji primarnega sektorja (kmetijstvo, gozdarstvo in 

ribištvo), na primer tople grede, živinorejski objekti, namakalni sistemi, 

kmetijski stroji in ribiška plovila. 
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Prometni sektor je razdeljen v tri podsektorje, kot je prikazano v tabeli 4. 

 

Tabela 4 – Podsektorji, vključeni v evidenco emisij pod „Promet“ 

Podsektor Opis 

Občinski vozni park Vozila, ki jih ima uprava lokalnega organa v lasti in jih uporablja. 

Javni promet 
Avtobus, tramvaj, podzemni vlak, mestna železnica in lokalni trajekti za 

potniški promet. 

Zasebni in komercialni 

promet 

Cestni, železniški in ladijski promet na ozemlju lokalnega organa, ki se nanaša 

na prevoz oseb in blaga, ki niso opredeljeni zgoraj (npr. osebni avtomobili in 

tovorni promet). 

 

Predloga omogoča poročanje na različnih sektorskih ravneh, kar podpisnikom omogoča določeno 

stopnjo prožnosti. Razlog je dejstvo, da se dostopnost podatkov in prakse popisovanja emisij pri 

različnih lokalnih organih, regijah in državah razlikujejo.  

 

Na primer, če v makrosektorju „Stavbe, oprema/zmogljivosti in proizvodne dejavnosti “ niso na voljo 

podatki o porabi energije na ravni posameznega sektorja (stanovanjski, terciarni itd.), lahko poročate o 

zbirnih podatkih na ravni makrosektorja. Zato lahko v spletni predlogi kliknete na „Uredi vmesne 

vsote“ in vnesete podatke o porabi energije na nosilca energije, ki zadevajo makrosektor „Stavbe, 

oprema/zmogljivosti in proizvodne dejavnosti“. Enako velja, če nimate podatkov o prometu, 

razvrščenih v občinski vozni park, javni promet, zasebni in komercialni promet, saj lahko poročate le o 

skupnih podatkih sektorja „Promet“. Da bi prikazali, kateri sektorji so vključeni v vašo evidenco, morate 

v spletni predlogi prav tako označiti kvadratke, ki ustrezajo posameznim sektorjem, zajetim v vaši 

vmesni vsoti na makrosektorski ravni, tudi če ne morete zagotoviti podrobnih podatkov.  

 

Zelo priporočljivo je, da v tabelo A vnesete najpopolnejše podatke o porabi energije, ki so vam na 

voljo. Sporočanje ustreznih statističnih podatkov o uspešnosti podpisnikov Konvencije bo na 

nacionalni, evropski in mednarodni ravni mogoče le, če so oddane predloge primerno izpolnjene. 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

  

Evidenca emisij mora vključevati ključne sektorje Konvencije. Ko se vključijo 

dodatni sektorji, se morajo povezani ukrepi v teh sektorjih načrtovati v 

akcijskem načrtu. Podatki morajo obsegati štiri ključne sektorje ter druge 

sektorje, kjer nameravate ukrepati, da se rezultati teh ukrepov lahko odražajo v 

spremljanju evidence emisij. 
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B) OSKRBA Z ENERGIJO  

V spletni predlogi izberite možnosti, ki opisujejo raznolikost vaše oskrbe z energijo, tako da 

označite ustrezne kvadratke. Pri predlogi v različici Excel so prikazane celotne tabele in lahko se 

odločite, da skrijete tabele, ki za vas niso potrebne. Če vaš lokalni organ ne kupuje zelene električne 

energije ali če nimate nobenih lokalnih obratov za proizvodnjo energije, lahko takoj preidete na del C. 

Emisije CO2. 

 

 

 

Na podlagi kvadratkov, ki ste jih označili, boste morali predložiti nadaljnje podatke. Tabel 5 navaja 

možnosti oskrbe z energijo ter ustrezne tabele, ki se v predlogi morajo izpolniti. 

 

Tabela 5 – Možnosti oskrbe z energijo in ustrezne tabele, ki se v predlogi morajo izpolniti 

Možnosti oskrbe z energijo Tabela 

Občinski nakupi zelene električne energije, za katero so bila izdana potrdila o 

izvoru 
B1 

Lokalna/porazdeljena proizvodnja 

električne energije 

Vetrna energija 

B2 
Energija iz hidroelektrarn 

Fotovoltaika 

Geotermalna energija 

Soproizvodne naprave 
B3 

Drugo 

Lokalno zagotavljanje 

ogrevanja/hlajenja 

Soproizvodne naprave 

B4 Daljinsko ogrevanje (samo toplota) 

Drugo 

 

 

B1. Občinski nakupi zelene električne energije, za katero so bila izdana potrdila o izvoru 

Če lokalni organ kupuje zeleno električno energijo, za katero so bila izdana potrdila o izvoru, vnesite 

količino kupljene električne energije (v MWh). Zelena električna energija, za katero so bila izdana 

potrdila o izvoru, se nanaša na električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije, s 

potrdilom o izvoru te energije v skladu s členom 15 Direktive 2009/28/ES. 
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Če uporabljate emisijske faktorje IPCC, je privzeti emisijski faktor zelene električne energije, za katero 

so bila izdana potrdila o izvoru, nič. Če uporabljate emisijske faktorje LCA, morate za kupljeno 

energijo navesti emisijski faktor CO2. 

 

 

 

 

B2. Lokalna/porazdeljena proizvodnja električne energije (samo obnovljiva energija) 

Za električno energijo, ki je proizvedena izključno iz obnovljivih virov energije, morate opredeliti 

posamezno količino lokalno proizvedene električne energije (v MWh). Lahko se odločite, da 

poročate o posamezni količini vsake vrste obrata ali le o skupni količini, če podrobni podatki niso na 

voljo. 

 

 

 

Če uporabljate emisijske faktorje IPCC, je privzeti emisijski faktor obnovljive električne energije nič. 

Če uporabljate emisijske faktorje LCA, morate za proizvedeno obnovljivo električno energijo navesti 

emisijski faktor CO2. 

 

Da se lahko odločite, ali naj v evidenco vključite elektrarne na obnovljive vire energije ali ne, vam 

priporočamo, da se obrnete na drevo odločanja iz Priročnika (del II, podpoglavje poglavja o emisijskih 

faktorjih). 

 

 

B3. Lokalna/porazdeljena proizvodnja električne energije 

Tukaj morate za soproizvodne obrate, ki hkrati proizvajajo toploto in električno energijo, ali za katere 

koli druge obrate, ki jih niste navedli, poročati o količini proizvedene električne energije (v MWh) 

tako iz obnovljivih kot neobnovljivih virov energije. Ker nekateri soproizvodni obrati delujejo na 

kombinirano gorivo (ali uporabljajo rezervno gorivo), je pomembno razlikovati med proizvodnjo, ki 

temelji na obnovljivih virih, in tisto, ki temelji na neobnovljivih virih. Prav tako morate poročati o 

količinah virov energije, ki se uporabljajo za proizvodnjo električne energije (v MWh), ter 

Upoštevajte, da je treba vključiti le zeleno električno energijo, ki jo je kupil lokalni 

organ. Tukaj ne navajajte nakupov zelene električne energije, ki so jih opravili 

drugi akterji. 

 

http://www.konvencijazupanov.eu/Tehnicno-in-metodolosko-gradivo.html
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količini emisij CO2 (v tonah), povezani s proizvodnjo električne energije (iz obnovljivih in 

neobnovljivih virov energije). 

 

 

 

Za soproizvodne obrate tukaj poročate le o proizvedeni električni energiji, o zagotovljenem 

ogrevanju/hlajenju pa poročate v naslednji tabeli (B4). O podatkih za količine virov energije, ki se 

uporabljajo za proizvodnjo električne energije (v tabeli B3) in proizvodnjo toplote (v tabeli B4), boste 

morali poročati ločeno. Priporočljivo je, da za porazdelitev uporabe goriva za proizvodnjo električne 

energije in zagotavljanje ogrevanja/hlajenja uporabljate formulo, navedeno v Priročniku (del II, 

podpoglavje poglavja o emisijskih faktorjih). 

 

Da se lahko odločite, ali naj v evidenco vključite proizvodnjo električne energije iz soproizvodnih 

obratov ali ne, vam priporočamo, da se obrnete na drevo odločanja iz Priročnika (del II, podpoglavje 

poglavja o emisijskih faktorjih). 

 

 

B4. Lokalno zagotavljanje ogrevanja/hlajenja 

Če se ogrevanje/hlajenje na ozemlju lokalnega organa prodaja končnim uporabnikom kot produkt, 

navedite količino zagotovljenega ogrevanja/hlajenja (v MWh) tako iz obnovljivih kot 

neobnovljivih virov energije. Prav tako morate poročati o količinah virov energije, ki se 

uporabljajo za zagotavljanje ogrevanja/hlajenja, ter količini emisij CO2 (v tonah), povezani z 

zagotavljanjem ogrevanja/hlajenja (iz obnovljivih in neobnovljivih virov energije). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Upoštevajte, da mora biti skupna količina zagotovljenega ogrevanja/hlajenja 

zelo blizu količini porabljenega ogrevanja/hlajenja in morate o njej poročati v 

tabeli A. 

http://www.konvencijazupanov.eu/Tehnicno-in-metodolosko-gradivo.html
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
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C) EMISIJE CO2 

 

 

C1. Emisijski faktorji 

Navedite emisijske faktorje, ki ste jih uporabili za izračun emisij CO2. V tabeli C1 si lahko nad 

vnosnimi polji ogledate privzete emisijske faktorje za gorivo. Prikazani emisijski faktorji temeljijo na 

pristopu k emisijskim faktorjem in enotah poročanja, ki ste jih predhodno izbrali. Če ste uporabljali te 

privzete vrednosti, jih preprosto izberite.  

 

Seznam privzetih emisijskih faktorjev, vključno s tistimi za električno energijo, je na voljo v prilogi I. Te 

emisijske faktorje se lahko nadomesti z emisijskimi faktorji, značilnimi za posamezno državo, lahko pa 

tudi pripravite lastne emisijske faktorje na podlagi podrobnih lastnosti goriv, ki se uporabljajo na vašem 

ozemlju. 

 

Kar zadeva emisijske faktorje za električno energijo, morate poročati o svojem nacionalnem 

emisijskem faktorju za električno energijo (NEEFE) in, če je to primerno, o svojem lokalnem 

emisijskem faktorju za električno energijo (EFE). Slednje velja le, če obstajajo na ozemlju vašega 

lokalnega organa lokalni obrati za proizvodnjo energije. Tabela 6 vsebuje pregled nacionalnih in 

lokalnih emisijskih faktorjev za električno energijo. 

 

Tabela 6 – Razlika med nacionalnimi in lokalnimi emisijskimi faktorji za električno energijo 

Emisijski 

faktor 
Opredelitev Kdaj ga uporabljati? 

Nacionalni 

(NEEFE) 

Emisijski faktor za proizvodnjo električne energije, 

ki ni lokalna. Nanaša se na mešanico energijskih 

virov, ki se uporablja za proizvodnjo električne 

energije za nacionalno ali regionalno omrežje. 

Če ni lokalne proizvodnje električne 

energije niti občinskih nakupov zelene 

električne energije. 

Lokalni  

(EFE) 

Emisijski faktor, prilagojen za električno energijo, 

ki je bila proizvedena lokalno, in/ali nakup zelene 

električne energije. 

Če na ozemlju vašega lokalnega organa 

obstajajo lokalni obrati za proizvodnjo 

električne energije in/ali obstajajo občinski 

nakupi zelene električne energije, za katero 

so bila izdana potrdila o izvoru. 

 

 

Lokalni emisijski faktor za električno energijo se izračuna z uporabo formule, opisane v Priročniku 

(del II, podpoglavje poglavja o emisijskih faktorjih). 

 

Emisijski faktor za ogrevanje/hlajenje (EFH) mora prav tako odražati mešanico energijskih virov, ki 

se uporablja za zagotavljanje ogrevanja/hlajenja iz tabele A. Izračuna se z uporabo formule, opisane v 

Priročniku (del II, podpoglavje poglavja o emisijskih faktorjih). 

 

 

C2. Vključevanje neenergetskih sektorjev 

http://www.konvencijazupanov.eu/Tehnicno-in-metodolosko-gradivo.html
http://www.konvencijazupanov.eu/Tehnicno-in-metodolosko-gradivo.html
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Primer ponderiranega emisijskega faktorja: Če do porabe zemeljskega plina pride 

v dveh sektorjih – „Občinske stavbe, oprema/zmogljivosti“ in „Promet“ – se posamezni 

emisijski faktorji razlikujejo. Prvi ustreza stacionarnim virom izgorevanja, drugi pa 

premičnim virom izgorevanja. V tem primeru se lahko emisijski faktor zemeljskega 

plina, o katerem se mora poročati v tabeli C1, izračuna na podlagi delitve skupnih 

emisij (26 502 t ekvivalenta CO2) s skupno porabo končne energije (130 000 MWh), s 

čimer se pride do rezultata 0,204 t ekvivalenta CO2/MWh. 
 

Sektor 
Poraba končne energije 

(MWh) 

Emisijski faktor 
(t ekvivalenta 

CO2/MWh) 

Emisije 
(t ekvivalenta 

CO2) 

Občinske stavbe 100 000 0,202 20 200 

Promet 30 000 0,210 6 302 

Po želji lahko v evidenco vključite neenergijske vire emisij, če vaš akcijski načrt vključuje ukrepe za 

blažitev teh emisij. Na primer, lahko se odločite vključiti deponijske emisije CH4, če je kateri od vaših 

ukrepov namenjen zajemanju deponijskega plina.   

 

Kvadratek označite le, če želite poročati o emisijah sektorjev, navedenih v tabeli 8. 

 

Tabela 7 – Sektorji, ki niso povezani s porabo energije 

Sektor Opis 

Ravnanje z odpadki 
Pomeni emisije, ki niso povezane s porabo energije, kot so emisije CH4 na 

deponijah. 

Ravnanje z odpadno vodo  
Pomeni emisije, ki niso povezane s porabo energije, kot so emisije CH4 in N2O 

čistilnih naprav. 

Drugi neenergetski 

Pomeni vse druge neenergetske sektorje. V tem polju je vnos negativnih 

številk dovoljen za primere, ko morate poročati o doseženih zmanjšanjih emisij 

preko, na primer, zelenih infrastruktur (ni priporočljivo za doseganje 

minimalnega cilja 20-odstotnega zmanjšanja in samo, če imate ustrezne 

metode ter podatke za merjenje vseh sprememb zalog ogljika na 

ozemlju). 

 

 

 

 

 

C3. Evidenca emisij 

Po vnosu vseh zgoraj navedenih podatkov lahko v spletni predlogi kliknete na tipko „Ustvari tabelo 

emisij“. Tabela z rezultati evidence emisij se samodejno izračuna kot zmnožek porabe končne 

energije iz tabele A in ustreznega emisijskega faktorja iz tabele C1. Formule so prav tako vključene 

v predlogo v različici Excel. Če integrirani sistem preverjanja odkrije kakršno koli težavo v zvezi s 

podatki, boste v tej fazi spletne predloge prejeli ustrezno obvestilo. 

 

Upoštevajte, da če se kateri od nosilcev energije iz tabele A nanaša na dva ali več nosilcev energije, 

odvisno od sektorja (npr. nekatera fosilna goriva v stolpcu „Druga fosilna goriva“), je priporočljivo, da 

za tega nosilca energije izračunate ponderirani emisijski faktor. Zato morate z različnimi nosilci 

energije in njihovimi emisijskimi faktorji opraviti ločene izračune ter v tabeli C1 poročati o ustreznem 

povprečnem emisijskem faktorju.  

 

 

 

 

 

 

 

Upoštevajte, da morate ob vključevanju neenergetskih sektorjev, kot sta sektor 

za ravnanje z odpadki in z odpadno vodo, poročati o emisijah v ekvivalentu CO2. 
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BLAŽILNI UKREPI 
 

 

1) Naslov  

Opredelite naslov svojega akcijskega načrta. 

 

 

2) Datum uradne odobritve 

Navedite datum, ko je načrt uradno odobril občinski svet (ali enakovreden organ odločanja za druge 

poddržavne ravni). Upoštevajte, da lahko svoj načrt oddate le, ko ga uradno odobri občinski svet. 

V to polje v prihodnosti ne bo mogoče vnesti datuma odobritve. 

 

 

3) Organ, ki odloča o odobritvi načrta 

Navedite ime organa, ki odloča o potrditvi načrta.    

 

 

4) Spletna stran 

Vnesite povezavo, preko katere so na voljo nadaljnji podatki o vašem akcijskem načrtu. 

 

 

5) Projekcije običajnega scenarija (če je primerno) 

Običajni scenarij (BAU) ali referenčni scenarij je opredeljen kot projekcija povpraševanja po energiji in 

emisij CO2 ob predpostavki, da se nadaljujejo sedanji trendi v zvezi s prebivalstvom, gospodarstvom in 

tehnologijo ter ne pride do nobenih sprememb obstoječe energetske in podnebne politike. Pogosto je 

poimenovan kot scenarij „neukrepanja“. Če ste za pripravo svojega akcijskega načrta izbrali ta pristop, 

lahko tukaj poročate o svojih projekcijah porabe končne energije (v MWh) in emisij CO2 (v tonah) v 

časovnih okvirih, ki ustrezajo vašim ciljem, tj. do leta 2020, 2030 in/ali drugo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Dublin je uporabila pristop 

scenarijev. Pripravili so se trije 

scenariji: Običajni scenarij;  Scenarij 

1, ki temelji na sklopu ukrepov, ki se 

lahko zlahka izvedejo tako z vidika 

stroškov kot težavnosti; in Scenarij 2, 

ki poleg vseh ukrepov iz Scenarija 1 

vsebuje še dražje ukrepe, ki lahko 

znatneje zmanjšajo emisije CO2. 

Dublinski občinski svet in Codema, 2010, „Akcijski načrt za trajnostno energijo mestne občine Dublin 2010–2020“  
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6) Metodološke opombe 

Tukaj opišite vse metodološke opombe, za katere menite, da so pomembne za razumevanje vašega 

akcijskega načrta. 

 

7) Ocene učinkov ukrepov v časovnih okvirih iz vašega akcijskega načrta  

Če ste vnesli le osnovno evidenco emisij, morate zagotoviti ocene učinkov vaših ukrepov glede na 

izhodiščno leto. To se imenuje možnost 1, ki je tudi privzeta izbira. Če pa ste si zastavili bolj 

oddaljeno izhodiščno leto in izračunali eno ali več spremljanj evidenc emisij (MEI), lahko o ocenah 

učinkov vaših ukrepov poročate glede na podatke iz MEI. To se imenuje možnost 2. Iz spustnega 

menija lahko izberete, na katero evidenco emisij se ocene nanašajo. Pri uporabi možnosti 2 so ukrepi, 

o katerih se poroča, tisti, ki so potrebni za zapolnitev vrzeli med emisijami iz enega od nedavnih let 

spremljanja in leta 2020, cilj pa se izračuna na podlagi BEI. 

 

 

 

Naslednji primeri vam bodo morda pomagali bolje razumeti, v katerih primerih je izbira možnosti 2 

ustreznejša. 

 

Primer 1: Emisije so se med BEI in nedavnim 

MEI znatno zmanjšale. 

V skladu z možnostjo 2 poročate le o ukrepih, ki 

so potrebni za zapolnitev vrzeli med letom MEI in 

ciljnim letom 2020. Upoštevajte, da je v primeru, 

da se je znatno zmanjšanje med letoma BEI in 

MEI doseglo že pred izvedbo načrta, 

priporočljivo, da si do leta 2020 zastavite 

ambicioznejši cilj, kot je minimalnih 20 %. 

Primer 2: Emisije so se med BEI in nedavnim 

MEI znatno povečale. 

Če ne upoštevate razvoja med letoma BEI in 

MEI, lahko v tem primeru tvegate, da boste 

podcenili zmanjšanje, ki je potrebno za 

doseganje cilja do leta 2020. Zato je 

priporočljivo, da poročate o zmanjšanju CO2, ki je 

potrebno za zapolnitev vrzeli med letoma MEI in 

2020. Za boljšo predstavo o razliki med ocenami 

na podlagi različnih možnosti si oglejte spodnji 

graf. 

Upoštevajte, da je za podpisnike iz držav EU cilj zmanjšanja CO2 postavljen na 

podlagi emisij v izhodiščnem letu (BEI) in ne na podlagi običajnega scenarija. 
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Slika 5 – Zmanjšanje CO2, ki je potrebno na podlagi 

možnosti 1 in možnosti 2 – Primer 1 

Slika 6 – Zmanjšanje CO2, ki je potrebno na podlagi 

možnosti 1 in možnosti 2 – Primer 2 

Če ste namesto tega učinke svojih ukrepov ocenili na podlagi običajnega scenarija, boste lahko 

izbrali možnost 3.  

 

Če vaš akcijski načrt vsebuje več kot en cilj, je zelo priporočljivo, da v različnih časovnih okvirih 

ohranite isti pristop k ocenjevanju učinkov svojih ukrepov.  

 

 

 

 

8) Ključni ukrepi 

Ta tabela je namenjena povzemanju podatkov v zvezi s kratkoročnimi in dolgoročnimi blažilnimi 

ukrepi, ki so predvideni v vašem akcijskem načrtu. Če vaš načrt vsebuje veliko število ukrepov, lahko 

poročate le o tistih, ki jih opredelite kot ključne ukrepe. Vendar pa morajo skupni ukrepi na sektor 

vključevati vse ukrepe, ki so predvideni v vašem akcijskem načrtu. Zaradi prikladnosti so lahko 

podobni ukrepi združeni pod en sam ukrep (npr. inštalacija fotovoltaičnih panelov na streho 10 

občinskih stavb za 80 kW skupne inštalirane moči). 

 

Glede na vaše zaveze Konvencije, tj. do leta 2020, 2030 ali drugo, boste morali zagotoviti ocene 

učinkov svojih ukrepov v časovnih okvirih, ki ste jih opredelili v akcijskem načrtu.  

 

Prvi korak je, da izpolnite tabelo s podatki s sektorske ravni. To pomeni, da morate za vsak 

sektor, za katerega vaš načrt vsebuje ukrepe, poročati o skupnih predvidenih stroških izvedbe (v 

EUR), o predvidenih prihrankih energije (v MWh/a), proizvedeni energiji iz obnovljivih virov (v 

MWh/a) in zmanjšanju emisij CO2 (v t/a) v časovnih okvirih iz vašega načrta, pri čemer so zadnji 

trije podatki obvezni. Skupna vsota na sektor ustreza vsoti pričakovanih prihrankov pri vseh 

predvidenih ukrepih iz vašega akcijskega načrta za naveden sektor.  Ni nujno, da se ujema z vsoto 

ukrepov iz tabele, saj se lahko odločite poročati le o tistih ukrepih, ki so najpomembnejši.  Vendar pa 

je zelo priporočljivo, da vnesete ocene za čim več ključnih ukrepov. Kontrolna celica v tabeli, 

poimenovana „Predvidena zmanjšanja, ki niso povezana z navedenimi ukrepi“, vam bo prikazala 

razliko med skupnimi ocenami na sektor in vsoto ocen ključnih ukrepov, o katerih ste poročali.  
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Upoštevajte, da če ste si zastavili cilj zmanjšanja na prebivalca, morate o 

potrebnem zmanjšanju CO2 poročati v absolutnih vrednostih ter ga izračunati 

tako, da pomnožite zmanjšanje na prebivalca s predvidenim številom 

prebivalstva v ciljnem letu. 
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Naslednji korak vključuje dodajanje vaših ključnih ukrepov. Da to v spletni predlogi storite, pod 

ustreznim sektorjem kliknite na ikono „Dodaj ukrep“.     . Če želite zbrisati ukrep, uporabite ikono 

„Zbriši ukrep“:      , da bi pa ukrep uredili, kliknite na ustrezno ikono „Uredi ukrep“:     .  

 

Vsakič, ko v spletni predlogi kliknete na „Dodaj ukrep“, vas bo preusmerilo na ustrezen obrazec za 

ukrep. Tabela 8 navaja podatke, ki jih morate zagotoviti za vsak ukrep. Po izpolnitvi obrazca vas bo 

preusmerilo nazaj k tabeli, v kateri bo vaš ukrep naveden.  

 

 

 

Tabela 8 – Obvezna polja za poročanje o blažilnih ukrepih 

Polje Opis  

Ime * Vnesti morate ime svojega ukrepa. 

Področje ukrepanja * 

S spustnega menija morate izbrati, katera področja ukrepanja zadeva vaš 

ukrep. Na primer, če vaš ukrep zadeva toplotno izolacijo stanovanjskih stavb, bi 

kot področje ukrepanja izbrali „Toplotni ovoj hiš“. ** 

Instrument politike * 

S spustnega menija morate izbrati, kateri instrument politike se uporablja za 

izvedbo vašega ukrepa. Na primer, če vaš ukrep zadeva toplotno izolacijo 

stanovanjskih stavb, se lahko odločite izvesti nove gradbene predpise za nove 

hiše, kar bi pomenilo, da je vaš instrument politike „Gradbeni standardi“. Če 

imate ukrepe, za katere se ne morejo uporabiti nobeni instrumenti politike, 

lahko izberete možnost „Se ne uporablja“. 

Izvor ukrepa * 

S spustnega menija morate izbrati raven oblasti, ki je podala pobudo za ukrep. 

To polje je namenjeno ocenjevanju odvisnosti vašega ukrepa od drugih ravni 

političnega odločanja. Na primer, če v zvezi z namestitvijo sončnih celic na 

novih stavbah obstaja nacionalna zakonodaja in ste ta ukrep vključili v svoj 

akcijski načrt, izberite „Drugo (nacionalno, regionalno ...)“. Če nameravate 

nadomestiti avtobuse z učinkovitejšimi avtobusi ali avtobusi na nizkoogljično 

gorivo in je to odločitev, ki jo je sprejel občinski svet, izberite „Lokalni organ“.  

Upoštevajte, da mora akcijski načrt vsebovati ukrepe, ki zadevajo ključne 

sektorje Konvencije: občinske stavbe in oprema/zmogljivosti, 

terciarne stavbe in oprema/zmogljivosti, stanovanjske stavbe in promet. 
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Polje Opis  

Pristojni organi * 

Navedite ime organa, pristojnega za izvedbo vsakega ukrepa. V okviru vašega 

akcijskega načrta se morajo pristojnosti dodeliti različnim oddelkom vašega 

lokalnega organa. Ti so lahko tudi tretje stranke, kot so javne energetske 

službe, podjetja za energetske storitve (ESCO), lokalne agencije za energijo ali 

pokrajine/regije. 

Časovni okvir izvedbe * 
Navedite začetno in končno leto vsakega ukrepa, da se tako razlikuje med 

kratkoročnimi, srednjeročnimi in dolgoročnimi ukrepi.  

Predvideni stroški izvedbe 

Za vsak ukrep navedite predvidene stroške izvedbe (v EUR). Stroški izvedbe se 

nanašajo na kapital, ki je potreben, ali vsoto, ki se je prvotno vložila za izvedbo 

ukrepa, h kateri se prištejejo povezani operativni in tekoči stroški, ki so del 

časovnega okvira izvedbe tega ukrepa. Zato stroški izvedbe vključujejo oboje – 

investicijske in neinvesticijske stroške. Na podlagi teh podatkov bo mogoče 

ugotoviti, kateri ukrepi so stroškovno najučinkovitejši.  

Ocene v 

časovnih 

okvirih iz 

načrta 

Prihranki 

energije 

Vnesite predvidene prihranke energije (v MWh/a) in predvideno proizvedeno 

energijo iz obnovljivih virov (v MWh/a) ter zmanjšanje emisij CO2 (v t/a) v 

časovnem okviru iz vašega načrta, tj. do 2020, 2030 ali drugo. Upoštevajte, da 

bodo podatki o prihrankih energije in proizvedeni energiji iz obnovljivih virov 

odvisni od vrste ukrepa. Če imate ukrep za inštalacijo fotovoltaičnih sistemov v 

stavbah, bo to omogočilo proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, vendar ne 

tudi prihrankov energije. V tem primeru morate poročati le o pričakovani 

proizvodnji energije iz obnovljivih virov in povezanem zmanjšanju emisij CO2, 

prihranki energije pa bodo nični. 

Proizvodnja 

energije iz 

obnovljivih 

virov 

Zmanjšanje 

CO2 

* Obvezna polja 
** Podroben seznam kategorij in primerov je na voljo v prilogi II. 

 

V primeru dodajanja ukrepov pod prometni sektor boste v spletni predlogi še vedno imeli na voljo 

možnost označiti kvadratek, da opredelite, ali vaš ukrep zadeva občinski vozni park, javni promet 

ali zasebni in komercialni promet.  

 

Poleg tega lahko po želji opredelite, kateri od vaših navedenih blažilnih ukrepov imajo na vašem 

ozemlju tudi pozitivne učinke na prilagajanje podnebnim vplivom. To lahko storite tako, da te ukrepe 

izberete na koncu tabele v polju „Ukrepi, ki vplivajo tudi na prilagajanje.“  

 

Po izpolnitvi obveznih polj za vsakega od vaših ključnih ukrepov lahko nekatere od njih označite kot 

modele odličnosti (BoE) tako, da kliknete na ikono „Izberi kot model odličnosti“:         na koncu 

ustrezne vrstice v tabeli. Modeli odličnosti so ukrepi, ki jih je vaš lokalni organ uspešno izvedel in so 

prinesli pomembne koristi. Le potekajoči in zaključeni ukrepi so lahko označeni kot BoE.  

 

Ko v spletni predlogi kliknete na ikono za označevanje ukrepov kot BoE, vas bo preusmerilo na 

obrazec BoE, kjer morate vnesti podrobnejše podatke o svojem ukrepu, in sicer kratek opis, vire 

financiranja in ključne številke. Prav tako lahko dodate povezave, preko katerih so na voljo nadaljnji 

podatki, slike, povezave do posnetka ali pa naložite dokument PDF. Pri predlogi v različici Excel boste 

morali odpreti zavihek BoE.   
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Ključne številke, vključene v obrazec BoE, so pravzaprav energetske in finančne številke. Ključne 

energetske številke so tiste, ki so že vključene v tabelo ključnih blažilnih ukrepov, in sicer prihranki 

energije, proizvodnja  energije iz obnovljivih virov in zmanjšanje emisij CO2, ki so tudi obvezni podatki, 

ki jih morate vnesti.  Obstaja tudi neobvezna številka v zvezi s številom neposredno ustvarjenih 

delovnih mest. Ta se nanaša na delovna mesta, ki so ustvarjena v neposredni zvezi z ukrepi za 

energijsko učinkovitost ali energijo iz obnovljivih virov, kot so med drugim tehniki za opremo in 

inštalacijo, energetski pregledovalci, upravljavci javnega prometa, načrtovalci ekohiš, arhitekti in 

inženirji. Prav tako imate priložnost dodati druge številke, za katere menite, da so v okviru vašega 

ukrepa pomembne. To je lahko, na primer, število opravljenih potniških kilometrov v javnem prometu 

ali število kilometrov kolesarskih stez. Ključne finančne številke občinam omogočajo, da prikažejo 

stroškovno najučinkovitejše ukrepe, ki so jih izvedle. Podroben opis ključnih finančnih številk je na 

voljo v tabelah 9 in 10. Te številke niso obvezne. Če vnesete podatke iz tabele 9, bo sistem 

samodejno izračunal izhodne številke, kot je opisano v tabeli 10. 

 

Tabela 9 – Opis vhodnih finančnih številk iz obrazca za model odličnosti  

Vnosno polje Opis 

Pričakovana 

življenjska doba 

ukrepa 

Število let, v katerih bo ukrep ustvaril prihranke energije ali zmanjšal emisije CO2. 

Uporabljena 

diskontna stopnja 

Diskontna stopnja, ki se je uporabila za diskontiranje finančnih prihrankov in stroškov 

naložbe. Na podlagi te stopnje se izračuna sedanja vrednost finančnih prihrankov in 

neto sedanja vrednost naložbe. 

Prvo leto naložbe Leto, ko se opravi prva naložba (leto 0). 

Finančni 

prihranki 
Zmnožek vsote letnih prihrankov energije (ES) in cene energije (PE)*.  

Investicijski 

stroški 
Dodatna naložba, povezana z izboljšanjem učinkovitosti ali zmanjšanjem emisij CO2. 

Dodatni stroški 

Stroški, ki niso povezani s financiranjem ukrepa, npr. stroški ohranjanja predmeta v 

dobrem stanju in/ali dobrem delovnem stanju. (Stroški popravila in operativni 

stroški/ekvivalenti polnega delovnega časa (EPDČ) itd.) 

* Upoštevajte: če je mogoče, za vsako leto uporabite ceno energije (PE), povezano z ukrepom, v nasprotnem primeru pa za PE 
v vseh letih uporabite PE iz leta 1, ki je referenčno leto.  

 

Tabela 10 – Opis izhodnih finančnih številk iz obrazca za model odličnosti  

Izhodno polje Opis 

Sedanja vrednost (PV) 

finančnih prihrankov 

Zmnožek vsote letnih prihrankov energije (ES) in cene energije (PE), diskontirane 

na sedanjo vrednost, na podlagi formule: 

F = ∑ t=1…n  (ES*PE)/ (1+r)t 
Pri čemer je: 
ES = letni prihranki energije   
PE = cena energije  
r = diskontna stopnja 
t = leta naložbe ali leta finančnih prihrankov 
n = življenjska doba naložbe ali finančnih prihrankov   
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Izhodno polje Opis 

Neto sedanja vrednost 

(NPV) naložbe 

Skupni finančni prihranki, od katerih se odšteje skupni strošek naložbe, ki se 

izračuna za življenjsko dobo in se diskontira na sedanjo vrednost, na podlagi 

formule: 

NPVI = F - ∑ t=1…n  It/ (1+r)t  

Pri čemer je: 
lt = naložba v letu t 
r = diskontna stopnja 
t = leta naložbe ali leta finančnih prihrankov 
n = življenjska doba naložbe ali finančnih prihrankov 

Diskontirana vračilna 

doba 

 

Število let, potrebnih za odplačilo naložbe. Izračuna se z upoštevanjem sedanje 

vrednosti (kumulativnega diskontiranega) denarnega toka, pri čemer je pričetek 

prve dobe ničelna točka, na podlagi formule: 

Diskontirana vračilna doba = A+ 
𝐵

𝐶
 

Pri čemer je: 
A = zadnja doba z negativnim diskontiranim kumulativnim denarnim tokom 
B = absolutna vrednost diskontiranega kumulativnega denarnega toka ob koncu dobe 
A 
C = diskontirani denarni tok v dobi po A 

Donosnost naložbe 

(ROI) 

Izračunano v odstotkih (%) na leto. Pričakovani (diskontirani) finančni prihranki, 

od katerih se odšteje (diskontirana) vsota, ki se je prvotno vložila / deljeni z 

(diskontirano) vsoto, ki se je prvotno vložila x 100.  

 
Po izpolnitvi obrazca se bo vaš BoE nemudoma vključil v spletni katalog modelov odličnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
POROČILO O BLAŽITVI 
 

Poročilo o blažitvi se pripravi, ko so izpolnjeni trije deli vaše predloge („Strategija“, „Evidence emisij“ 

in „Blažilni ukrepi“). Namenjeno je vizualni in jedrnati predstavitvi podatkov, vnesenih v te dele 

predloge. S povzetki številk in grafov so na kratko predstavljeni ključni rezultati BEI in ključni ukrepi, 

opredeljeni v vašem akcijskem načrtu. Sliki 8 in 9 prikazujeta posnetek zaslona nastalega poročila.  

http://www.konvencijazupanov.eu/actions/benchmarks-of-excellence_sl.html
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Za grafe, za katere želite, da so prikazani v spletnem katalogu akcijskih načrtov na vašem javnem 

profilu podpisnika, v spletni predlogi lahko preprosto označite kvadratke „Objavi“. To vam omogoča, 

da svoj napredek in dosežek naredite viden širšemu občinstvu ter spodbujate samoocenjevanje in 

pregledno deljenje podatkov, o katerih se poroča. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Upoštevajte, da je podrobnost grafov v vašem zbirnem poročilu odvisna od 

zbranih podatkov, ki ste jih vnesli v predlogo. 

 

http://www.konvencijazupanov.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_sl.html
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Ključni rezultati osnovne evidence emisij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7 – Grafični prikaz rezultatov evidence emisij.  

1) Emisije GHG in poraba končne 

energije na prebivalca 

 

 

 

2) Razčlenitev emisij GHG po sektorju 

 

 

 

 

3) Razčlenitev porabe končne energije 

po sektorju 

 

 

 

4) Razčlenitev porabe končne energije 

po nosilcu energije (električna energija, 

ogrevanje/hlajenje, fosilna goriva in 

obnovljivi viri energije) 

 

 

5) Delež lokalne proizvodnje energije 

(če se o tej poroča) v skupni porabi 

končne energije in lokalni proizvodnji 

električne energije ter 

ogrevanja/hlajenja (obnovljivi in 

neobnovljivi viri energije) 
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Ključni elementi SECAP-a o blažitvi podnebnih sprememb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8 – Grafični prikaz ključnih elementov SECAP-a o blažitvi podnebnih sprememb 

 

Ko je postopek poročanja zaključen, pozorno preverite, ali ustvarjeni grafi vsebujejo napake in ali so 

med vnašanjem podatkov ostala katera polja neizpolnjena. 

 

Po potrebi lahko za boljše razumevanje grafov in tabel dodate pojasnila in/ali analitične komentarje v 

za to namenjeno polje. Prav tako lahko te komentarje objavite na svojem profilu. 

 

 

6) Cilj zmanjšanja emisij GHG v 

% in v tonah na prebivalca 

 

7) Razčlenitev pričakovanega 

zmanjšanja emisij GHG v 2020 

po sektorju. 

 

8) Primerjava emisij GHG v 

izhodiščnem letu s predvidenimi 

emisijami v 2020 na podlagi: i) 

običajnega scenarija (če je to 

primerno) in ii) izvedbe ukrepov iz 

SECAP-a. 

 

Polje za komentarje 
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PREGLEDNICA REZULTATOV PRILAGODITVE 
 

Namen Preglednice rezultatov prilagoditve je na kratko prikazati stanje lokalnega organa v 

določenem trenutku v prilagoditvenem postopku. V tem zavihku boste z uporabo lestvice A-B-C-D 

(predstavljene spodaj) izpolnili kontrolni seznam za samoocenjevanje. 
 

 
 

V polje „Lastna ocena stanja“ vnesite svoje stanje (od A do D, kot je opisano zgoraj) za vsak 

ukrep, ki se bo izvedel v različnih korakih prilagoditvenega cikla. Vaš povprečni rezultat se bo 

samodejno izračunal. Prav tako lahko v polju za komentarje navedete več podrobnosti o trenutnem 

napredku, naslednjih korakih in/ali področjih izboljšanja (neobvezno).  

 

 
 
 

Povprečno stanje za vsak korak se nato prikaže v (samodejno ustvarjenem) polarnem grafu v desnem 

zgornjem kotu vašega zaslona. Ta vam pokaže področja, ki so se poglobljeno obravnavala (v zeleni 

barvi), ter področja, katerim se v prihodnosti lahko bolj posvetite.  

 

 
 

Naslednji zavihki: „Strategija“, „Tveganja in ranljivosti“ in „Ukrepi“ se bolj poglobljeno osredotočajo na 

različne korake prilagoditvenega cikla.  
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TVEGANJA IN RANLJIVOSTI 
 

Ta zavihek je namenjen opisu vseh ocen tveganja in ranljivosti (RVA), ki jih je vaš lokalni organ doslej 

opravil. RVA določa naravo in obseg tveganja na podlagi analize morebitnih nevarnosti in ocene 

ranljivosti, ki bi lahko ogrozile ali škodile osebam, premoženju, virom preživetja in okolju, na katerega 

se zanašajo. To se lahko, na primer, izvede v obliki ene same ocene ali več različnih ocen na sektor. 

Tudi ocene so lahko različne vrste, npr. ocene institucionalnega tveganja, ocena nevarnosti, 

retroaktivna ocena ranljivosti ob izrednih vremenskih razmerah, kot je profil vplivov lokalnega 

podnebja. 

 

1) Ocenjevanje tveganja in ranljivosti v zvezi s podnebnimi spremembami 
 

Ko izpolnite prvo tabelo, opredelite leto, v katerem se je opravila ocena tveganja in ranljivosti. 

Opredelite mejo vaše ocene tveganja in ranljivosti (npr. občina, mestna skupnost/okolje velemesta, 

pokrajina/regija, drugo) ter metode in vire. 

 

 

 

Če ste izpolnili več kot tri ocene, v tabelo dodajte vrstico (v različici Excel z desno tipko miške kliknite 

na zadnjo vrstico in izberite „Vstavi“).  

 

Svojo(-je) oceno(-ne) tveganja in ranljivosti morate poslati na urad pobude Mayors Adapt 

(helpdesk@mayors-adapt.eu), saj ni na voljo nikakršna spletna predloga za poročanje. Če bi svojo(-je) 

oceno(-ne) radi naredili dostopne javnosti na svojem javnem profilu podpisnika na spletnem mestu 

Konvencije županov, v zadnjem polju izberite: . V nasprotnem primeru izberite: . 

 

 

2) Tveganja podnebnih nevarnosti, ki so posebej pomembna za vašo lokalno oblast ali 

regijo 
 

Ta oddelek zagotavlja pregled trenutnih in pričakovanih vrst podnebnih nevarnosti. Za izpolnitev 

tabele najprej opredelite vrste podnebnih nevarnosti, ki zadevajo vaš lokalni organ. V zvezi s tistimi, ki 

vas zadevajo, z uporabo spustnih menijev izpolnite naslednje štiri dele tabele: trenutna stopnja 

tveganja nevarnosti,pričakovane spremembe intenzivnosti, pričakovane spremembe 

pogostosti in časovni okvir, v katerem pričakujete spremembe pogostosti/intenzivnosti. Splošni 

časovni okviri, ki jih lahko uporabite, vključujejo: trenutno (sedaj), kratkoročno (0–5 let), srednjeročno 

(5–15 let), dolgoročno (več kot 15 let) ali neznano. 

 

Zadnji del tabele („Kazalniki, povezani s tveganjem“) je neobvezen in vam omogoča, da ste bolj 

podrobni (bodisi z dodajanjem kratkega opisnega besedila bodisi z izbiro kazalnika(-kov)) glede 

kazalnikov, ki jih vaš lokalni organ uporablja ali pripravlja in so povezani s podnebnimi nevarnostmi, ki 

vas zadevajo.  

mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu
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Če kliknete na ikono pod tabelo, vas bo samodejno preusmerilo na zavihek „Kazalniki“ v predlogi za 

poročanje, kjer si lahko ogledate nekaj primerov. 

 

 
 

Kazalniki vključujejo (cel seznam si oglejte v prilogi IV): 

 Kazalnike, povezane z ranljivostjo 

- Število dni/noči skrajnih temperatur 

- Pogostost vročinskih/mrzlih valov 

- Število dni/noči prekomernih padavin 

- Število zaporednih dni/noči brez dežja 

 Kazalnike, povezane z vplivom 

- Število ali odstotek (javnih/stanovanjskih/terciarnih) stavb in druge infrastrukture 

(promet/energija/voda/IKT), ki so jih poškodovale izredne vremenske razmere/pojavi 

- Odstotek sivih/modrih/zelenih območjih, na katera so vplivale izredne vremenske 

razmere/pojavi 

- Število dni, ko je prihajalo do prekinitev javnih storitev 

 

Priloga „Kazalniki“ naj vam bo le v navdih; navedeni kazalniki niso obvezni, temveč so le ponazorilni 

primeri. Uporaba „kazalnikov ranljivosti“ zagotavlja podatke o ranljivosti lokalnega organa v zvezi s 

podnebnimi vplivi, vključno z izpostavljenostjo in občutljivostjo za tveganje.  

 

Naslednja slika je primer izpolnjene tabele.  

 



40 

 

 
 

Če v različici Excel želite skriti vrstice, ki ne zadevajo vašega lokalnega organa, z desno tipko miške 

kliknite na vrstico, ki jo želite skriti, in kliknite „Skrij“.  

 

 
 

3) Ranljivosti vašega lokalnega organa ali regije 
 

V tem delu morate opisati vrsto ranljivosti, s katero se v splošnem pomenu srečujete. To se lahko 

razume kot stopnja, na kateri je sistem dovzeten za škodljive vplive podnebnih sprememb, vključno s 

podnebno variabilnostjo in skrajnostmi, in se je z njimi nezmožen spopasti. 

 Za socialno-ekonomsko vrsto ranljivosti opišite socialno-ekonomsko ranljivost svojega 

ozemlja (npr. sestava prebivalstva, gostota prebivalstva, gospodarske razmere) ter dejavnike, 

ki to ranljivost povečujejo. 

 Za fizično in okoljsko vrsto ranljivosti opišite osrednje fizične in okoljske ranljivosti svojega 

ozemlja (npr. geografska lokacija, topografija, prostorsko načrtovanje, fizikalne razmere) ter 

dejavnike, ki to ranljivost povečujejo. 

 

 

 

V zadnjem delu tabele navedite kazalnike, povezane z ranljivostjo. Primere si lahko ogledate v 

zavihku „Kazalniki“, s katerim vas samodejno poveže, ko kliknete na ikono pod tabelo. Primer 

kazalnikov si lahko ogledate v spodnji tabeli (cel seznam si oglejte v prilogi IV).  

 

 
 

<< Current Risks >>

Current hazard risk level
Expected change

in intensity

Expected change

in frequency
Timeframe Risk-related indicators

Moderate Increase No change Short-term
The number of heatw ave days w ill 

increase to 30 or even 50

Low No change No change Medium-term

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

High Increase Increase Medium-term Pluvial f looding

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] Severe w ind, rain storm

High No change Increase Current

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

Other [please specify] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

i Click here to see examples of risk-

related indicators

i Hide the row s that do not concern your local 

authority

i To be completed for the climate hazards that concern your local authority only.

Extreme Precipitation

Floods

Droughts

Storms 

Landslides

Climate Hazard Type

Extreme Heat

Extreme Cold

Forest Fires

Sea Level Rise

<<   Anticipated Risks   >>
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4) Pričakovani vplivi v vašem lokalnem organu ali regiji 
 

V tem delu morate navesti sektorje politike v vašem lokalnem organu, na katere vplivajo podnebne 

spremembe. Za opredeljive sektorje politike, na katere vplivajo podnebne spremembe, izpolnite 

štiri stolpce v tabeli. V stolpcu „Pričakovani vplivi“ lahko navedete, na katere vidike posameznih 

sektorjev vplivajo podnebne spremembe ter na kakšen način. V ta namen se lahko uporabi tudi zadnji 

stolpec „Kazalniki, povezani z vplivi“, ki je neobvezen. Ta vam omogoča, da ste bolj podrobni 

(bodisi z dodajanjem kratkega opisnega besedila bodisi z izbiro kazalnika(-kov)).  

 

 
 

Spodnja tabela navaja vnaprej opredeljene sektorje politike.  

 

 

Tabela 1 – Opis sektorjev 
 

Sektor Opis 

Stavbe 
Pomeni vse (občinske/stanovanjske/terciarne, javne/zasebne) strukture ali skupine 

struktur, okoliške prostore, trajno zgrajene ali postavljene na ozemlju. 

Promet 

Pomeni cestna, železniška, letalska in vodna prometna omrežja ter povezane 

infrastrukture (npr. ceste, mostovi, vozlišča, tuneli, pristanišča in letališča). Vključuje 

obsežen razpon tako javnih kot zasebnih sredstev in storitev ter izključuje vsa povezana 

plovila, vozila (in povezane dele ter postopke). 

Energija 

Pomeni storitev oskrbe z energijo in povezano infrastrukturo (proizvodnja, omrežja za 

prenos in porazdelitev, vse vrste energije). Vključuje premog, surovo nafto, utekočinjeni 

zemeljski plin, rafinerijske surovine, aditive, naftne proizvode, pline, obnovljiva goriva in 

odpadke, električno energijo ter ogrevanje. 

Voda 

Pomeni storitev oskrbe z vodo in povezano infrastrukturo. Obsega tudi rabo vode (npr. v 

gospodinjstvu, proizvodnih dejavnostih, proizvodnji energije, kmetijstvu itd.) ter sistem 

ravnanja z vodo (odpadno in deževnico), ki vključuje kanalizacijo, drenažo in čistilne 

naprave (tj. postopek pretvarjanja odpadne vode v stanje, ki izpolnjuje okoljske standarde 

ali druge kakovostne normative, ter postopek za upravljanje prekomernih padavin in 

padavinskih vod). 

Odpadki 

Vključuje dejavnosti, povezane z upravljanjem (vključno z zbiranjem, obdelavo in 

odstranjevanjem) različnih oblik odpadkov, kot so trdni in netrdni industrijski in 

gospodinjski odpadki, ter onesnaženih območij. 
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Sektor Opis 

Načrtovanje rabe 

tal 

Postopek javnih oblasti za opredelitev, oceno in odločanje o različnih možnostih rabe tal, 

vključno z upoštevanjem dolgoročnih gospodarskih, socialnih in okoljskih ciljev ter posledic 

za različne skupnosti in interesna združenja ter posledičnim oblikovanjem in sprejetjem 

načrtov ali uredb, ki opisujejo dovoljene in sprejemljive uporabe. 

Kmetijstvo in 

gozdarstvo 

Obsega zemljišča, opredeljena/namenjena kmetijski in gozdarski uporabi, ter organizacije 

in proizvodne dejavnosti, povezane z ustvarjanjem ter proizvodnjo znotraj in okoli 

občinskih meja. Vključuje živinorejo, akvakulturo, kmetijsko gozdarstvo, čebelarstvo, 

vrtnarstvo in drugo upravljanje ter storitve kmetijstva in gozdarstva na ozemlju. 

Okolje in biotska 

raznovrstnost 

Okolje pomeni zelena in modra območja, kakovost zraka, vključno z mestno notranjostjo.  

Biotska raznovrstnost pomeni raznolikost življenja v določeni regiji, ki jo je moč izmeriti kot 

raznovrstnost znotraj vrste, med vrstami ter raznovrstnost ekosistemov. 

Zdravstvo 

Pomeni geografsko porazdelitev bolezenskih stanj (alergije, rakava obolenja, bolezni dihal 

in srca itd.), podatke v zvezi z vplivi na zdravje (biološki označevalci, upad plodnosti, 

epidemije) ali dobro počutje ljudi (utrujenost, stres, posttravmatska stresna motnja, smrt 

itd.), ki so neposredno (onesnaženost zraka, vročinski vali, suše, hude poplave, prizemni 

ozon, hrup itd.) ali posredno (kakovost in dostopnost hrane/vode, gensko spremenjeni 

organizmi itd.) povezani s kakovostjo okolja. Prav tako vključuje zdravstvene storitve in 

povezano infrastrukturo (npr. bolnišnice). 

Civilna zaščita in 

ukrepanje ob 

nesrečah 

Pomeni upravljanje civilne zaščite in ukrepanja ob nesrečah s strani ali v imenu javnih 

oblasti (npr. organi civilne zaščite, policija, gasilci, rešilci, nujna paramedicinska in 

medicinska pomoč) ter vključuje zmanjšanje in upravljanje lokalnega tveganja nesreč (tj. 

gradnja zmogljivosti, koordinacija, oprema, načrtovanje delovanja v sili itd.) 

Turizem 

Pomeni dejavnosti, kjer osebe potujejo in stanujejo v krajih zunaj njihovega običajnega 

okolja za ne več kot eno zaporedno leto zaradi preživljanja prostega časa, poslov ali 

drugih razlogov, ki niso povezani z izvajanjem dejavnosti, za katero bi v obiskanem kraju 

prejemali plačilo. 

Drugo 
Vsi drugi sektorji (npr. informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), proizvodne 

dejavnosti, finance) 

 

Če v različici Excel želite skriti vrstice, ki ne zadevajo vašega lokalnega organa, z desno tipko miške 

kliknite na vrstico, ki jo želite skriti, in kliknite „Skrij“. Če kliknete na ikono na desni strani pod tabelo, si 

lahko ogledate primere kazalnikov, povezanih z vplivi in sektorji.  
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PRILAGODITVENI UKREPI 
 

1) Prilagoditveni akcijski načrti 

V tem delu morate navesti svoj lokalni prilagoditveni akcijski načrt in druge načrte (če ti obstajajo), 

v katerih se je upoštevala prilagoditev. Za vsak dokument opredelite naslov, datum sprejetja (če ga je 

sprejel občinski svet), jezik (angleščina ali nacionalni jezik) in priložite kratek opis (največ 300 znakov).  

 

Svoj lokalni prilagoditveni načrt (kot ga je sprejel občinski svet) morate poslati na naslov: 

helpdesk@mayors-adapt.eu, saj ni na voljo nikakršna spletna predloga za poročanje. Objavljen bo na 

vašem profilu podpisnika na spletnem mestu Konvencije županov. Za druge predložene dokumente 

lahko v zadnjem delu opredelite, če želite, da so javni ( : da |  : ne). V tej tabeli lahko dodate 

toliko vrstic, kolikor želite. Prav tako v delu „Vključevanje prilagoditve v druga področja politike“ 

opredelite, kako je prilagoditev vključena v druga področja politike/sektorske načrte.  

 

2) Prilagoditveni ukrepi 

Tukaj morate v tabelo navesti svoje prilagoditvene ukrepe.  Ukrepi so lahko obsežni ali pa navedeni s 

krajšim seznamom izbranih primerov, ki ponazarjajo raznovrstnost ukrepov, za katere se je vaš lokalni 

organ zavezal, da jih bo izvedel. Ukrepi se prevzamejo neposredno iz enega ali več dokumentov, ki jih 

je lokalni organ navedel v zgornjem delu. 

 

Pričnite tako, da iz spustnega menija v prvem stolpcu izberete sektor, nato pa nadaljujte in izpolnite 

naslednja polja.  

 

 
 

Po želji lahko tako kot v delu „Blažilni ukrepi“ opredelite, kateri od navedenih prilagoditvenih ukrepov 

so imeli pozitiven učinek na blažitev podnebnih sprememb. To lahko storite tako, da te ukrepe izberete 

na koncu tabele v polju „Ukrepi, ki vplivajo tudi na blažitev“.  

 

Izberite ☼ tudi v naslednjem polju: „Označi kot ključni ukrep/model odličnosti“, če želite to dejanje 

označiti kot ključni ukrep/model odličnosti, ki ga je vaš lokalni organ uspešno izvedel in je prinesel 

pomembne koristi. Za vaše izbrane ključne ukrepe/modele odličnosti je izpolnjevanje polj, ki sledijo, 

obvezno. Ti ključni ukrepi se bodo objavili v spletnem katalogu modelov odličnosti in v drugih gradivih. 

Start End

Other
Compendium of climatic assessments 

for the greater municipal region

A report was published in the late-2000s that 

provides a compendium of climatic assessments 

for the greater municipal region. It includes maps 

of a variety of information that can help planners 

optimize new projects and retrofits for climate 

change. 

Urban climatology 

department
2006 2008 Completed

Land Use Planning
Protecting at-risk natural areas and 

greening actions

In line with the abovementioned climatic 

assessments, the city placed a large portion of 

the city under the protection of nature 

conservation orders. The city has also stepped up 

its efforts to increase the amount of green space 

with a total of over 250,000 square meters of 

green roofs and over 30 kilometers of green tram 

tracks to name a few.

Urban climatology 

department
2008 2012 Completed

Land Use Planning Building ban 

As a result of climatic assessments, the city 

administration has banned buildings in the hilly 

areas around the town and prevented building 

projects that might obstruct the ventilation effect 

of cold air flows at night

Office of urban planning and 

renewal & office of 

environmental protection

2008 2016 Ongoing

Sector

Implementation 

timeframe
Implementation 

status

Responsible 

body/department

Short Description
(max. 300 chars)

Title
(max. 120 chars)

mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu
http://www.konvencijazupanov.eu/actions/benchmarks-of-excellence_sl.html
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Upoštevajte, da se stolpec „Investicijski“ na koncu te tabele nanaša na strošek kapitala (v EUR), ki 

se je vložil v posamezen ključni ukrep, „Neinvesticijski“ pa se nanaša na operativne ali druge 

neinvesticijske stroške (v EUR). 

 

Ko jo izpolnite, se bo celotna tabela prikazala tako: 

 

 
 

 
 

 

Start End

Other
Compendium of climatic assessments 

for the greater municipal region

A report was published in the late-2000s that 

provides a compendium of climatic assessments 

for the greater municipal region. It includes maps 

of a variety of information that can help planners 

optimize new projects and retrofits for climate 

change. 

Urban climatology 

department
2006 2008 Completed

Land Use Planning
Protecting at-risk natural areas and 

greening actions

In line with the abovementioned climatic 

assessments, the city placed a large portion of 

the city under the protection of nature 

conservation orders. The city has also stepped up 

its efforts to increase the amount of green space 

with a total of over 250,000 square meters of 

green roofs and over 30 kilometers of green tram 

tracks to name a few.

Urban climatology 

department
2008 2012 Completed

Land Use Planning Building ban 

As a result of climatic assessments, the city 

administration has banned buildings in the hilly 

areas around the town and prevented building 

projects that might obstruct the ventilation effect 

of cold air flows at night

Office of urban planning and 

renewal & office of 

environmental protection

2008 2016 Ongoing

Sector

Implementation 

timeframe
Implementation 

status

Responsible 

body/department

Short Description
(max. 300 chars)

Title
(max. 120 chars)

Opomba: 

 Le potekajoči in zaključeni ukrepi so lahko označeni kot ključni ukrepi/modeli 
odličnosti. 

 Za lokalne organe, ki poročajo po štirih letih po uradnem podpisu zaveze, je 
obvezna izbira vsaj treh ukrepov.  
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POROČILO O PRILAGODITVI 
 

Zavihek „Poročilo o prilagoditvi“ vsebuje grafe in druge vizualne elemente, ki jih predloga 

samodejno ustvari. Njegov namen je, da na kratko prikaže, kje v prilagoditvenem postopku se 

nahajate. Povzema podatke, ki ste jih vnesli v predhodne zavihke (preglednica rezultatov prilagoditve, 

tveganja in ranljivosti, ukrepi). Ti rezultati se lahko uporabijo tako za obveščanje in podpiranje 

nosilcev odločanja kot komunikacijo s širšo javnostjo in glavnimi partnerji. 

 

 

1) Signatory Status in the Adaptation Cycle

[Source: "Signatory Scoreboard" tab]

D: Not started or getting started

C: Moving forw ard

B: Forging ahead

2) Risk Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Risk Level
Expected change

in intensity

Expected change

in frequency
Timeframe

!!! ↑ ↑ ► !: Low ↑: Increase |: Current

! [?] [?] [?] !!: Moderate ↓: Decrease ►: Short-term

!! ↔ ↔ ► !!!: High ↔: No change ►►: Medium-term

!! ↔ ↔ ►► [?]: Not Know n [?]: Not know n |►►►: Long-term

! ↑ ↑ ►►► [?]: Not know n

!! ↓ ↓ ►►

3) Impact Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Likelihood of 

Occurrence

Expected

Impact Level
Timeframe

Possible !! ►► !: Low |: Current

Likely !!! ►► !!: Moderate ►: Short-term

Likely !!! ► !!!: High ►►: Medium-term

[?]: Not Know n |►►►: Long-term

[?]: Not know n

Unlikely ! ►►

4) (Reported) Adaptation Actions by Sector

[Source: "Actions" tab]

Number of reported 

actions

2

1

1

0

0

2

0

1

0

0

0

0

4) Status of the (Reported) Adaptation Actions

[Source: "Actions" tab]

Action Status

Not started 1 7%

Ongoing 4 27%

Completed 2 13%

Cancelled 0 0%

Not specified 8 53%

Total: 15

5) Comments

Water

Waste

Other [please specify]

Climate Hazard Type

Extreme Heat

Extreme Cold

Precipitation

Floods

A: Taking the lead

Droughts

Storms 

Land Use Planning

Impacted Policy Sector

Buildings

Transport

Energy

Number of reported actions

Agriculture & Forestry

Other

Tourism

Agriculture & Forestry

Environment & Biodiversity

Health

Civil Protection & Emergency

Tourism

Transport

Energy

Water

Waste

Other

Civil Protection & Emergency

Sector

Environment & Biodiversity

Health

Land Use Planning

Buildings

STEP 1 - Preparing the 
ground

STEP 2 - Assessing risks 
& vulnerabilities

STEPS 3 & 4 - Identifying 
adaptation options 

STEP 5 - Implementing

STEP 6 - Monitoring & 
evaluating

A

B

C

D

0%0%0%0%0%0%0%
29%

14%

14%
0%0%

29%

0%

14%
0%0%0%0% Buildings

Transport

Energy

Water

Waste

Land Use Planning

Agriculture & Forestry

Environment & Biodiversity

Health

Civil Protection & Emergency

Tourism

Other

7% 27% 13% 0% 53%

Not started Ongoing Completed Cancelled Not specified

2) Risk Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Risk Level
Expected change

in intensity

Expected change

in frequency
Timeframe

!! ↑ ↔ ► !: Low ↑: Increase |: Current

! ↔ ↔ ►► !!: Moderate ↓: Decrease ►: Short-term

!!!: High ↔: No change ►►: Medium-term

!!! ↑ ↑ ►► [?]: Not Know n [?]: Not know n |►►►: Long-term

[?]: Not know n

!!! ↔ ↑ |

Other [please specify]

Droughts

Storms 

Climate Hazard Type

Extreme Heat

Extreme Cold

Extreme Precipitation

Floods

Landslides

Sea Level Rise

Forest Fires

1) Signatory Status in the Adaptation Cycle

[Source: "Signatory Scoreboard" tab]

D: Not started or getting started

C: Moving forw ard

B: Forging ahead

2) Risk Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Risk Level
Expected change

in intensity

Expected change

in frequency
Timeframe

!!! ↑ ↑ ► !: Low ↑: Increase |: Current

! [?] [?] [?] !!: Moderate ↓: Decrease ►: Short-term

!! ↔ ↔ ► !!!: High ↔: No change ►►: Medium-term

!! ↔ ↔ ►► [?]: Not Know n [?]: Not know n |►►►: Long-term

! ↑ ↑ ►►► [?]: Not know n

!! ↓ ↓ ►►

3) Impact Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Likelihood of 

Occurrence

Expected

Impact Level
Timeframe

Possible !! ►► !: Low |: Current

Likely !!! ►► !!: Moderate ►: Short-term

Likely !!! ► !!!: High ►►: Medium-term

[?]: Not Know n |►►►: Long-term

[?]: Not know n

Unlikely ! ►►

4) (Reported) Adaptation Actions by Sector

[Source: "Actions" tab]

Number of reported 

actions

2

1

1

0

0

2

0

1

0

0

0

0

4) Status of the (Reported) Adaptation Actions

[Source: "Actions" tab]

Action Status

Not started 1 7%

Ongoing 4 27%

Completed 2 13%

Cancelled 0 0%

Not specified 8 53%

Total: 15

5) Comments

Water

Waste

Other [please specify]

Climate Hazard Type

Extreme Heat

Extreme Cold

Precipitation

Floods

A: Taking the lead

Droughts

Storms 

Land Use Planning

Impacted Policy Sector

Buildings

Transport

Energy

Number of reported actions

Agriculture & Forestry

Other

Tourism

Agriculture & Forestry

Environment & Biodiversity

Health

Civil Protection & Emergency

Tourism

Transport

Energy

Water

Waste

Other

Civil Protection & Emergency

Sector

Environment & Biodiversity

Health

Land Use Planning

Buildings

STEP 1 - Preparing the 
ground

STEP 2 - Assessing risks 
& vulnerabilities

STEPS 3 & 4 - Identifying 
adaptation options 

STEP 5 - Implementing

STEP 6 - Monitoring & 
evaluating

A

B

C

D

0%0%0%0%0%0%0%
29%

14%

14%
0%0%

29%

0%

14%
0%0%0%0% Buildings

Transport

Energy

Water

Waste

Land Use Planning

Agriculture & Forestry

Environment & Biodiversity

Health

Civil Protection & Emergency

Tourism

Other

7% 27% 13% 0% 53%

Not started Ongoing Completed Cancelled Not specified
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ODDELEK II – PREDLOGA ZA SPREMLJANJE 
 

 

STANJE STRATEGIJE 
 

Večina polj v tem delu je izpolnjenih vnaprej na podlagi podatkov, ki ste jih vnesli v predlogo SECAP 

v fazi oddaje. Preverite in posodobite vse podatke. 

 

Izpolniti se morajo tudi naslednja nova polja:  

 

 

4) Dodeljeno osebje 

Opredelite naravo osebja, ki je vključeno v izvedbo vašega akcijskega načrta (sedaj obvezno). 

 

 

 

 

6) Skupni dosedanji proračun, porabljen za izvedbo, in viri financiranja 

Izberite vir denarja, ki ste ga že uporabili za izvedbo blažilnih in prilagoditvenih ukrepov, tj. lastne vire 

lokalnega organa in/ali vire drugih akterjev. V evrih opredelite količino denarja, ki ste ga že porabili, 

ter jo razdelite na investicijske in neinvesticijske stroške. Upoštevajte, da se investicijski stroški 

izrecno nanašajo na kapital, ki naj se vloži, medtem ko neinvesticijski stroški obsegajo vse operativne 

in tekoče stroške, npr. stroške popravila, plače ter druge neinvesticijske stroške. Prav tako morate 

navesti časovni okvir. Vaše izhodiščno leto in leto spremljanja bosta privzeti izbiri za čas začetka 

oziroma čas konca, vendar ju lahko tudi sami nadalje urejate.  
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7) Postopek spremljanja 

Pojavi se nova tabela, v kateri lahko z uporabo kvalitativne lestvice intenzivnosti v spustnem meniju 

(malo, precej, močno, ni relevantno) opredelite glavne ovire, s katerimi ste se pri izvedbi svojega 

akcijskega načrta srečevali. O ovirah se lahko odločite poročati bodisi na splošno za vse sektorje 

bodisi posamično za vsak ključni sektor Konvencije za blažitev in prilagoditev. 

 

 

 

 

 

SPREMLJANJE EVIDENCE EMISIJ 
 

Tukaj morate vključiti svoje najnovejše spremljanje evidence emisij (MEI). Podpisnikom Konvencije 

se svetuje, da redno opravljajo spremljanje evidenc emisij. Minimalna zahteva v okviru Konvencije 

županov je, da se to stori vsaka štiri leta. Tako se lahko posledične evidence primerjajo z osnovno 

evidenco emisij (BEI), z vidika zmanjšanja emisij pa se lahko spremlja napredek. Ko imate na 

razpolago vse podatke, morate prav tako zagotoviti MEI za ciljno leto, da se tako oceni doseganje 

vašega cilja zmanjšanja emisij CO2.   

 

Ker je struktura poročanja za MEI povsem enaka kot struktura za BEI, se obrnite na poglavje 

„Evidence emisij“ predloge SECAP, v katerem so na voljo nadaljnja navodila glede izpolnjevanja. 

 

Prvi korak je, da v polju „Leto evidence“ izberete ustrezno leto za vaš MEI.  

 

Upoštevajte, da bodo na podlagi podatkov, ki ste jih vnesli v BEI, nekatera polja izpolnjena vnaprej. 

Na primer, v spletni predlogi se bodo sektorji, ki ste jih vključili v BEI, prikazali kot označeni, prav tako 

boste v tabeli C1 videli emisijske faktorje iz BEI. 

 

 

 

 

Spreminjanje predhodno predloženih evidenc emisij ni priporočljivo, razen če je to potrebno za 

zagotavljanje doslednosti med evidencami emisij. 

 

  

Upoštevajte, da morajo vaš pristop k izračunu emisij CO2 in vaše enote 

poročanja ostati isti v vseh različnih evidencah emisij. Zato teh polj v delu 

spletne predloge, namenjenemu MEI, ni moč urejati. 
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STANJE IZVEDBE BLAŽILNIH UKREPOV 
 

Ta del je namenjen spremljanju stanja izvedbe vaših ukrepov. V spletni predlogi je tabela za ključne 

ukrepe na podlagi ukrepov, ki ste jih navedli v spletni predlogi SECAP, izpolnjena vnaprej.  

 

V spletni predlogi lahko dodajate ukrepe tako, da pod ustreznim sektorjem kliknete na „Dodaj ukrep“:      

. Če želite zbrisati ukrep, kliknite na ikono „Zbriši ukrep“:      Če želite urejati, kliknite na „Uredi ukrep“:      

. Upoštevajte, da če zbrišete ukrep, s katerim je povezan BoE, se bo tako zbrisal tudi vaš BoE. 

 

V zvezi z ukrepi, ki so izpolnjeni vnaprej, morate v primeru, da tega niste storili v predlogi SECAP, za 

vsakega opredeliti področje ukrepanja in instrument politike ter navesti izvor ukrepa. Za nadaljnja 

navodila se obrnite na del „Blažilni ukrepi“ v oddelku I predloge SECAP in na prilogo II, v kateri si 

lahko ogledate podroben seznam kategorij s primeri. 

 

Po potrebi preverite in posodobite vnaprej izpolnjena polja iz predloge SECAP, ki zadevajo vaše 

ukrepe, npr. področje ukrepanja, instrument politike, pristojni organ, časovni okvir izvedbe itd. 

 

Eno dodatno obvezno polje vam omogoča, da v spustnem meniju izberete stanje izvedbe svojih 

ukrepov: 

- Zaključeno – za ukrepe, ki so zaključeni; 

- Potekajoče – za ukrepe, ki so v teku izvedbe; 

- Odloženo – za ukrepe, katerih čas začetka se je glede na prvotni časovni razpored preložil 

(kot je opredeljeno v stolpcih „Časovni okvir izvedbe“ v predlogi SECAP);   

- Ni začeto – za ukrepe, ki se bodo v skladu s časovnim razporedom pričeli pozneje; 

- Novo – za ukrepe, ki so se vključili v fazi spremljanja. To bi se lahko uporabilo za, na 

primer, korektivne ukrepe. 

 

V polju „Dosedanji stroški izvedbe“ opredelite količino denarja (v EUR), porabljenega za izvedbo 

ukrepov. Stroški izvedbe se nanašajo na vsoto vloženega kapitala ter povezanih operativnih in tekočih 

stroškov (kar vključuje vse vire financiranja). 

 

Prav tako morate posodobiti učinke ukrepov, ki jih že lahko ocenite. To velja za nekatere od vaših 

zaključenih ukrepov. 
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Na primer, če ste zaključili ukrep, opisan kot „Izboljšanje toplotnega ovoja javne knjižnice“, lahko 

poročate o izmerjenih prihrankih na podlagi podatkov z računov za energijo za izhodiščno leto in za 

leto spremljanja. Če ste namesto tega zaključili ukrep „Gradbeni predpisi: standardi energijske 

učinkovitosti za obnovljene stavbe“, se bo v večini primerov v letu spremljanja dosegel le manjši del 

pričakovanih letnih prihrankov v 2020, npr. 15 stavb se je že obnovilo v skladu s standardi, 

predvidenimi na povezanem področju ukrepov, in pričakuje se, da se bo med letom spremljanja in 

2020 obnovilo še 30 dodatnih stavb iste gradbene vrste ob podobnih enotnih letnih prihrankih. V tem 

primeru lahko podpisnik: 

- Prilagodi ocene za 2020 na podlagi podatkov, pridobljenih pri prvi skupini obnovljenih stavb; 

- Ohrani iste ocene, ki jih je vključil v SECAP, če so usklajene s prihranki pri prvi skupini stavb. 

Če je to primerno, lahko tudi preverite in posodobite ocene za 2020 za potekajoče ali odložene ukrepe 

in ukrepe, ki se še niso začeli. 

 

 

 

V spletni predlogi za poročanje nazadnje označite še najmanj tri ukrepe kot modele odličnosti. Da 

to storite, kliknite na ikono „Označi kot model odličnosti“:                                                          na 

koncu ustrezne vrstice v tabeli. Če ste v svoji predlogi SECAP ukrepe že označili kot modele 

odličnosti, preverite, ali so predhodno vneseni podatki še vedno točni (zlasti povezane številke). Za 

nadaljnja navodila se obrnite na oddelek 8 dela „Blažilni ukrepi“ v predlogi SECAP.  

 

 

 

Pomembno je poudariti, da je treba vse ocene prikazati kot letne podatke v 

vaših) ciljnih letih ob predpostavki, da bo takrat ukrep polno uresničil svoj 

potencial. Ni treba navajati ocen, ki temeljijo na sedanji ravni izvedbe ukrepa. 
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POROČILO O BLAŽITVI 
 

Podobno kot poročilo o blažitvi, ki je na voljo za vaš akcijski načrt, se poročilo o spremljanju ustvari 

ob koncu izpolnjevanja predloge za spremljanje. Nastali grafični elementi omogočajo lažje sledenje 

izvedbi vašega akcijskega načrta (npr. stopnja izvedbe ukrepov na sektor, dosedanji proračun) in 

prikazujejo že dosežen napredek (npr. s pomočjo primerjave rezultatov BEI z rezultati zaporednih 

MEI), tako pa je mogoča smiselna analiza gibanj skozi čas. Sliki 10 in 11 vsebujeta ponazoritev 

poročila o spremljanju.  

 

Za grafe, za katere želite, da so prikazani v spletnem katalogu poročil o spremljanju pod vašim javnim 

profilom podpisnika, v spletni predlogi preprosto označite kvadratke „Objavi“. 
 

 

Napredek izvedbe vašega SECAP-a v zvezi z blažitvijo podnebnih sprememb 

  

 
 

Slika 9 – Grafična ponazoritev napredka izvedbe vašega SECAP-a v zvezi z blažitvijo podnebnih sprememb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

1) Stanje izvedbe 

navedenih ukrepov 

(zaključenih/potekajočih/n

e začetih) na sektor 

 

 

2) Skupni proračun, ki se 

je porabil  

 

 

3) Razčlenitev porabe 

denarja po sektorju  

 

 

 

4) Predvideno zmanjšanje 

emisij GHG po stanju 

izvedbe ukrepov in po 

sektorju 

 

http://www.konvencijazupanov.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_sl.html
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Vaša uspešnost v zvezi s trajnostno energijo in blažitvijo podnebnih sprememb 

 

Slika 10 – Grafična ponazoritev vaše uspešnosti v zvezi s trajnostno energijo in blažitvijo podnebnih sprememb 

Your performance towards energy sustainability

5) Greenhouse gas emissions and final energy consumption per capita

year tonnes/capita

2005 6,5

2008 6

2010 6,1

2012 5,8

year MWh/capita

2005 20

2008 20

2010 19

2012 18

6) Greenhouse gas emissions (influence of the National Electricity Emission Factor)

Emission 

factor 

for electricity 

not locally 

produced 

Total GHG 

emissions

(updated 

not local 

EF for 

electricity) 

Total 

GHG 

emissio

ns

(constan

t not 

local EF 

for 

electricit

y) 

t CO2/MWh t CO2 / CO2eqt CO2 / CO2eq

BEI year 0,493 71401 71401

MEI year1 0,400 74971 75643

MEI year2 0,375 67117 73648

MEI 2020 0,336 60691 0

7) Greenhouse gas emissions per sector

2005 2008 2010 2012

Municipal 500 400 300 200

Tertiary 3000 3000 2800 2500

Residential 2000 1900 1900 1800

Public lighting 500 200 200 200

Industry 0 0 0 0

Transport 4000 4500 5000 5000

Other 100 100 100 100

Non-energy related 0 0 0 0

8) Final energy consumption per sector 

2005 2008 2010 2012

Municipal 500 400 300 200

Tertiary 3000 3000 2800 2500

Residential 2000 1900 1900 1800

Public lighting 500 200 200 200

Industry 0 0 0 0

Transport 4000 4500 5000 5000

Other 100 100 100 100

9) Final energy consumption per energy carrier

2005 2008 2010 2012

Renewables 100 150 150 180

Fossil fuels 7500 7450 7650 7420

Heat/cold 500 500 500 400

Electricity 2000 2000 2000 1800

* Renewables - for non-electricity uses.

** The energy mix of heat/cold and electricity is not identified.

10) Local energy production

Comments:

Share of local energy production to overall final 
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5) Razvoj emisij GHG in poraba končne 

energije na prebivalca skozi čas 

 

 

 

6) Razvoj emisij GHG na podlagi stalnih in 

posodobljenih nacionalnih emisijskih faktorjev 

za električno energijo, s čimer se ponazori 

učinek, ki ga ima sprememba mešanice 

nacionalnih električnih omrežij na zmanjšanje 

emisij in ki ni neposredno povezan z lokalnimi 

ukrepi. 

 

 

7) Razvoj emisij GHG na sektor skozi čas 

 

 

 

 

8) Razvoj porabe končne energije na sektor 

skozi čas 

 

 

 

9)Poraba končne energije na nosilca energije 

(električna energija, ogrevanje/hlajenje, 

fosilna goriva, obnovljivi viri energije) 

 

 

 

10) Delež lokalne proizvodnje energije (če se 

o tej poroča) v skupni porabi končne energije 

in lokalni proizvodnji električne energije ter 

ogrevanja/hlajenja (obnovljivi in neobnovljivi 

viri energije) 

 

 

 

 

Polje za komentarje 
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PRILAGODITVENI UKREPI 

 

Štiri leta po pridružitvi morajo podpisniki poročati o vsaj treh ključnih prilagoditvenih ukrepih. Le 

potekajoči in zaključeni ukrepi so lahko označeni kot modeli odličnosti. Za več informacij si oglejte del 

„Prilagoditveni ukrepi“ v oddelku I – predloga SECAP v teh smernicah. 

 

 

 

2. KORAK – NALAGANJE DOKUMENTA 
 

Nalaganje akcijskega načrta 

 

Pri izpolnjevanju svoje spletne predloge lahko takoj, ko izpolnite različne dele, preidete na naslednji 

korak in greste na „Nalaganje dokumenta“ pod oddelkom „Akcijski načrt“. Tukaj morate naložiti svoj 

dokument akcijskega načrta. Prav tako lahko naložite svojo prilagoditveno strategijo in/ali druge 

povezane načrtovalne dokumente (v katere je vključena prilagoditev), če so ti dokumenti ločeni. 

Nadaljnji spremljevalni dokumenti ali priloge se prav tako lahko naložijo v oddelku „Drugi dokumenti“ 

(npr. vaša(-še) ocena(-ne) tveganja in ranljivosti). 

 

 

 

Opredelite ime datoteke in jezik. Ime datoteke naj ne vsebuje nobenih posebnih znakov in presledkov. 

Da poiščete datoteko, kliknite na tipko „Brskaj“, da pa se vaša datoteka pravilno shrani, kliknite na 

tipko„Shrani“. Vaš dokument akcijskega načrta bo samodejno dostopen na vašem javnem profilu 

podpisnika. Označite kvadratek „Objavi na spletu“, če želite, da so javni tudi drugi dokumenti.  

  

 

 

 

Nalaganje poročila o spremljanju 

 

V fazi spremljanja je potrebno izpolniti in oddati le predlogo za spremljanje Lahko torej naložite 

dokument, ki podrobno prikazuje izvedbo vašega akcijskega načrta (ali posodobljeno različico vašega 

akcijskega načrta, če jo imate), ali pa neposredno preidete na naslednji korak (glej 3. korak). Postopek 

nalaganja je isti, kot je opisan zgoraj. 

 

3. KORAK – PREVERJANJE IN ODDAJA 

Za nalaganje dokumenta morate uporabiti obliko PDF. Sistem ne bo sprejel drugih 

oblik (tudi stisnjenih). Na spletu so na voljo tako komercialna kot brezplačna 

orodja za pretvorbo datotek v obliko PDF. 
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Predhodno integrirano preverjanje6 (samo za del predloge, ki zadeva blažitev)  

 

Pred končno oddajo preko spleta vam sistem omogoči priložnost predhodnega preverjanja vaše 

predloge, s čimer se lahko odkrijejo napake ali neskladnosti. V ta namen kliknite na tipko „Poglej 

seznam obvestil“. Tabela 11 prikazuje primere nekaterih preverjanj, ki jih je treba opraviti v predlogi 

SECAP. Dodaten sklop preverjanj se bo opravil pri predlogi za spremljanje. 

 

Tabela 11 – Primeri preverjanj, ki jih je treba opraviti v zvezi s podatki iz predloge SECAP. 

Vrste preverjanj Kaj? Kje? 

Popolnost 

Podatki o evidenci emisij za vsak ključni sektor in za nekatere 
nosilce energije (npr. električna energija) so popolni. 

Evidence emisij 

Na voljo so podatki o stroških izvedbe in pričakovanih učinkih v 
ciljnem letu za večino navedenih ukrepov. 

Blažilni ukrepi 

Navedeni ključni ukrepi znašajo vsaj 70 % skupnih predvidenih 
učinkov v ciljnem letu. 

Blažilni ukrepi 

Notranja skladnost 

Ocene zmanjšanja emisij CO2 in prihranki energije, navedeni v 
tabeli ključnih blažilnih ukrepov, so nižji kot tisti, ki so navedeni v 
BEI za „Stavbe, oprema/zmogljivosti“ in „Promet“. 

Evidence emisij 

Blažilni ukrepi 

Če se je v tabeli A poročalo o porabi ogrevanja/hlajenja, se mora v 
tabeli B4 poročati o zagotavljanju ogrevanja/hlajenja in obratno. 

Evidence emisij 

Primerjava s 
privzetimi 
vrednostmi 

Emisijski faktorji IPCC/LCA (za večino nosilcev energije ter za 
zeleno električno energijo, za katero so bila izdana potrdila o 
izvoru, in električno energijo, ki ni proizvedena lokalno, če je to 
primerno) se primerjajo s privzetimi vrednostmi iz priloge I. Če se 
vrednost znatno razlikuje od vnaprej določenega praga, se na to 
razliko opozori. 

Evidence emisij 

Skupne emisije se primerjajo z nacionalnimi povprečji za ustrezno 
leto.  

Evidence emisij 

Poraba končne energije na nosilca energije in sektor se primerja z 
ustreznimi nacionalnimi povprečji. 

Evidence emisij 

Pravilnost z vidika 
metodoloških načel 
Konvencije 

 

Stopnja lokalno proizvedene električne energije je višja kot stopnja 
porabljene električne energije. 

Evidence emisij  

Spoštujejo se merila za vključevanje lokalnih proizvodnih obratov 
električne energije v evidenco emisij (veliki obrati z več kot 20 MW 
se ne smejo vključevati). 

Evidence emisij 

Blažilni ukrepi 

Biomasa in biogorivo iz vaše evidence emisij izvirata iz ustrezno 
opredeljenih in trajnostnih virov. 

Evidence emisij 

 

Sistem predhodnega preverjanja je namenjen zgolj zagotavljanju, da je vaša predloga notranje 

skladna in izpolnjuje osnovne zahteve Konvencije. Ta preverjanja so pretežno informativna, 

izvajajo pa se preko vzporedne spletne aplikacije, ki jo je razvil in jo upravlja JRC. Če se prikažejo 

obvestila, je odvisno od vas, če jih boste obravnavali pred končno oddajo svojega akcijskega načrta ali 

predloge za spremljanje.  

 

                                                      
6
 Orodje za predhodno preverjanje bo na voljo leta 2017. Preverjanje polj, ki zadevajo prilagoditev, se bo morda dodalo v 

poznejši fazi. 
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Oddaja 

 

Preden svoj akcijski načrt oddate preko spletne platforme Konvencije za poročanje, boste morali 

potrditi, da je vaša predloga SECAP v skladu z dokumentom akcijskega načrta, ki ga je uradno odobril 

ustrezen organ odločanja. Da to storite, označite ustrezni kvadratek poleg izjave o omejitvi 

odgovornosti.  

 

Uradna oddaja bodisi vašega akcijskega načrta bodisi predloge za spremljanje se izvede, ko kliknete 

na tipko „Oddaj“. Na zaslonu se bo prikazalo obvestilo o potrditvi oddaje. 

 

 

 

Če so po oddaji potrebni popravki, so spremembe še vedno mogoče, preden načrt analizira JRC. 

To pomeni, da bo JRC pri analizi upošteval najnovejšo različico dokumenta, ki bo na voljo. Vendar pa 

upoštevajte, da bo med analizo vašega akcijskega načrta predloga SECAP zaklenjena in je takrat ne 

bo mogoče spreminjati.  

 

  

Predhodno samodejno preverjanje v aplikaciji JRC ni zagotovilo, da bo vaš 

akcijski plan sprejet. Sistem poskuša odkriti najočitnejše napake. Vendar pa ne 

bo preprečil oddaje neprimernega akcijskega načrta: ta avtomatizacija ima svoje 

omejitve in nekatera merila primernosti se ne morejo izraziti v binarni kodi. 

Poročilo s povratnimi informacijami (ki ga po „človeški“ analizi preko elektronske 

pošte pošlje JRC) je edini dokument, ki na koncu obvelja. 

Brez oddaje bodo vsi navedeni in naloženi podatki zgolj shranjeni na ekstranetu 

Konvencije, vendar ne bodo šteli za uradno oddane. To pomeni, da boste 

neuspešni pri izpolnjevanju svojih vnaprej določenih rokov za oddajo. 



55 

 

PRILOGA I – PRIVZETI EMISIJSKI FAKTORJI 
 

 

V tej prilogi so za vsakega nosilca energije predstavljeni privzeti emisijski faktorji za CO2 in 

ekvivalent CO2 v skladu s pristopoma IPCC in LCA (ocena življenjskega kroga). IPCC zagotavlja 

emisijske faktorje za izgorevanje goriv, ki temeljijo na vsebnosti ogljika vsakega goriva (IPCC, 2006)
7
. 

Emisijski faktorji LCA (JRC, 2009)
8
 upoštevajo skupni življenjski krog vsakega nosilca energije, tj. 

vključno tako z emisijami toplogrednih plinov, ki so posledica izgorevanja goriv, kot z emisijami celotne 

verige za oskrbo z energijo – izkoriščanje, prevoz in predelava. 

 

1. Emisijski faktorji za izgorevanje fosilnih goriv 

 

Nosilci energije IPCC LCA 

Predloga 
SECAP 

Standardna oznaka 

t CO2
 

/MWh 

t ekvivalenta 
CO2 

/MWh  

t CO2 

/MWh 

t ekvivalenta 
CO2 

/MWh 

Zemeljski 
plin 

Zemeljski plin 0,202 0,202 0,221 0,237 

Tekoči plin 
Utekočinjeni naftni plin 0,227 0,227 n. r. n. r. 

Utekočinjeni zemeljski plin 0,231 0,232 n. r. n. r. 

Kurilno olje Plinsko/dizelsko olje 0,267 0,268 0,292 0,305 

Dizel Plinsko/dizelsko olje 0,267 0,268
a) 

0,292 0,305 

Bencin Motorni bencin 0,249 0,250
a) 

0,299 0,307 

Lignit Lignit 0,364 0,365 0,368 0,375 

Premog 

Antracit 0,354 0,356 0,379 0,393 

Drugi bituminozni premog 0,341 0,342 0,366 0,380 

Sub-bituminozni premog 0,346 0,348 0,371 0,385 

Druga 
fosilna 
goriva 

Komunalni odpadki 

(ki niso frakcija biomase) 
0,330 0,337 0,181 0,174 

Šota 0,382 0,383 0,386 0,392 

a)
 Če se odločite poročati v ekvivalentu CO2, upoštevajte, da so emisijski faktorji za prometni sektor do 3 % višji kot vrednosti, ki so navedene 
tukaj in so značilne za nepremične vire. 

 

 

 

 

 

                                                      
7
 IPCC, 2006. Smernice za nacionalne evidence toplogrednih plinov. Pripravil: Program za nacionalne evidence toplogrednih 

plinov. Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. in Tanabe K. (ured.). Objavljeno: IGES, Japonska.  Dostopno na: 
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html 
 
8
 JRC, 2009. Evropska referenčna podatkovna zbirka o življenjskih ciklih (ELCD) Sklopi podatkov LCA o ključnih nosilcih 

energije, materialih, odpadkih in prevoznih storitvah evropskega obsega. Dostopno na: 
http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm 
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2. Emisijski faktorji za obnovljive vire energije 

 

Nosilci energije 

Merilo 
trajnosti 

a)
 

IPCC LCA 

Predloga 
SECAP 

Standardna oznaka 

t CO2
 

/MWh 

t 
ekvivalent

a CO2 

/MWh  

t CO2 

/MWh 

t 
ekvivalent

a CO2 

/MWh 

Rastlins
ko olje 

Druga tekoča biogoriva 
(s) 0 0,001 

0,171 0,182 
(ns) 0,287 0,302 

Biogoriv
o 

Biobencin 
(s) 0 0,001 

0,194 0,206 
(ns) 0,255 0,256 

Biodizli 
(s) 0 0,001 

0,147 0,156 
(ns) 0,255 0,256 

Druga 
biomasa 

Bioplin - 0,197 0,197 n. r. n. r. 

Komunalni odpadki (frakcija 
biomase) 

- 0 0,007 0,107 0,106 

Les 
(s) 0 0,007 0,006 0,013 

(ns) 0,403 0,410 0,409 0,416 

Lesni odpadki - 0,403 0,410 0,193 0,184 

Druge primarne trdne 
biomase 

- 0,360 0,367 n. r. n. r. 

a)
 Emisijski faktor IPCC mora biti nič, če biogorivo/biomasa ustreza merilom trajnosti (s); če biogorivo/biomasa ne ustreza merilom trajnosti (ns), 
se morajo uporabiti emisijski faktorji za fosilna goriva. 

 

 

3. Emisijski faktorji za lokalno proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov 

 

 IPCC LCA 

Tehnologija 

t CO2
 

/MWh 

t 
ekvivalenta 

CO2 

/MWh  

t CO2 

/MWh 

t ekvivalenta 
CO2 

/MWh 

Vetrna energija 0 0 n. r. 0,020–0,050
a)

 

Energija iz hidroelektrarn 0 0 n. r. 0,007 

Fotovoltaika 0 0 n. r. 0,024
b)

 

a)
 Temelji na rezultatih enega obrata, ki deluje na priobalnih območjih z dobrimi vetrnimi pogoji. 

b) 
Vir: Vasilis et al., „Emissions from Photovoltaic Life Cycles“, Environmental Science & Technology, zv. 42, št. 6, str. 
2168–2174, 2008. 
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4. Državni emisijski faktorji za električno energijo  

Država 
IPCC [t CO2/MWh] * 

a)
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Avstrija 0,226 0,212 0,202 0,206 0,200  0,204  

Belgija 0,288 0,274 0,279 0,269 0,315  0,298  

Bolgarija 0,772 0,762 0,880 0,855 0,827  0,823  

Hrvaška 0,328 0,324 0,383 0,333 0,286  0,306  

Ciper 0,875 0,884 0,879 0,868 0,864  0,869  

Češka republika 0,964 0,938 1,012 0,915 0,920  0,935  

Danska 0,411 0,556 0,462 0,426 0,450  0,455  

Estonija 0,981 0,868 1,050 0,875 0,766  0,826  

Finska 0,182 0,255 0,233 0,201 0,209  0,212  

Francija 0,061 0,054 0,056 0,053 0,057  0,056  

Nemčija 0,619 0,621 0,645 0,626 0,609  0,616  

Grčija 1,207 1,131 1,178 1,125 1,104  1,126  

Madžarska 0,563 0,551 0,606 0,593 0,516  0,539  

Irska 0,769 0,726 0,727 0,736 0,702  0,716  

Italija 0,491 0,494 0,493 0,484 0,453  0,467  

Latvija 0,093 0,121 0,104 0,110 0,117  0,113  

Litva 0,185 0,144 0,143 0,132 0,161  0,157  

Luksemburg 0,428 0,419 0,373 0,320 0,405  0,397  

Malta 0,966 1,030 1,048 1,054 1,072  1,052  

Nizozemska 0,430 0,416 0,427 0,429 0,473  0,452  

Poljska 1,262 1,243 1,186 1,123 1,141  1,165  

Portugalska 0,440 0,377 0,339 0,336 0,353  0,361  

Romunija 0,683 0,741 0,730 0,700 0,652  0,675  

Slovaška republika 0,282 0,271 0,241 0,237 0,230  0,240  

Slovenija 0,536 0,536 0,539 0,561 0,613  0,582  

Španija 0,497 0,451 0,455 0,418 0,378  0,405  

Švedska 0,019 0,021 0,023 0,024 0,027  0,025  

Združeno 
kraljestvo 

0,531 0,554 0,559 0,551 0,521  0,531  

EU-28 0,466 0,466 0,471 0,454 0,443  0,451  

 

* Pri poročanju v ekvivalentu CO2: 

 podpisniki iz naslednjih držav morajo uporabljati iste emisijske faktorje: Latvija, Litva, Francija in Švedska; 

 0,001 t ekvivalenta CO2/MWh se mora dodati faktorjem, ki jih uporabljajo podpisniki iz držav: Hrvaška, Slovaška in Luksemburg; 

 0,002 t ekvivalenta CO2/MWh se mora dodati faktorjem, ki jih uporabljajo podpisniki iz držav: Avstrija, Belgija, Madžarska, Irska, Italija, 
Slovenija in Španija; 

 0,003 t ekvivalenta CO2/MWh se mora dodati faktorjem, ki jih uporabljajo podpisniki iz držav: Ciper, Finska, Malta, Nizozemska, 
Portugalska, Romunija in Združeno kraljestvo; 

 0,004 t ekvivalenta CO2/MWh se mora dodati faktorjem, ki jih uporabljajo podpisniki iz držav: Bolgarija, Nemčija in Grčija; 

 0,006 t ekvivalenta CO2/MWh se mora dodati faktorjem, ki jih uporabljajo podpisniki iz držav: Češka, Danska, Estonija in Poljska. 
 

b)
 Metodologija za izračun na podlagi: UNFCCC, 2012 (Orodje za izračun emisijskega faktorja za sistem električne energije). Viri za 

izračun: Podatki o nacionalni porabi energije in nacionalni proizvodnji energije na nosilca energije Mednarodne agencije za energijo, 

Energetske statistike za države OECD za 2010; Mednarodna agencija za energijo, Energetske statistike za države, ki niso članice 

OECD, za 2010; podatki o intenzivnosti ogljika vsake vrste goriva, ki jih je zagotovil IPCC, 2006 (Smernice za nacionalne evidence 

toplogrednih plinov, poglavje 2 – „Stacionarno izgorevanje“); podatki o učinkovitosti vsakega nosilca na podlagi tehnologije za 

proizvodnjo električne energije: Evropska podatkovna zbirka o življenjskem ciklu, 2013 (evidence emisij za električno energijo). 

Preverjanja skladnosti so se izvajala na podlagi primerjave rezultatov z EDGARv4.2 in v4.2FT2010 za emisije CO2 pri izgorevanju 

goriv (glej Baza podatkov o emisijah za globalni program raziskav ozračja (EDGAR) http://edgar.jrc.ec.europa.eu/index.php, glej tudi 

Olivier in Janssens-Maenhout, 2011).   

http://edgar.jrc.ec.europa.eu/index.php
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Država 
LCA [t ekvivalenta CO2/MWh] 

b)
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Avstrija  0,346 0,315 0,294 0,301 0,294  0,301  

 Belgija  0,418 0,390 0,395 0,373 0,434  0,417  

 Bolgarija  0,856 0,845 0,971 0,943 0,915  0,910  

 Hrvaška  0,537 0,527 0,608 0,534 0,475  0,502  

 Ciper  1,020 1,030 1,025 1,010 1,008  1,014  

 Češka republika  0,819 0,795 0,855 0,770 0,771  0,786  

 Danska  0,673 0,929 0,763 0,699 0,737  0,748  

 Estonija  1,726 1,528 1,849 1,540 1,322  1,434  

 Finska  0,345 0,499 0,457 0,383 0,406  0,412  

 Francija  0,157 0,141 0,146 0,139 0,148  0,147  

 Nemčija  0,709 0,707 0,729 0,707 0,678  0,692  

 Grčija  1,223 1,152 1,195 1,143 1,122  1,144  

 Madžarska  0,675 0,670 0,735 0,711 0,599  0,634  

 Irska  0,908 0,862 0,865 0,877 0,838  0,854  

 Italija  0,721 0,725 0,723 0,710 0,661  0,683  

 Latvija  0,504 0,608 0,529 0,564 0,610  0,584  

 Litva  0,212 0,165 0,163 0,150 0,180  0,177  

 Luksemburg  0,699 0,682 0,604 0,514 0,652  0,641  

 Malta  1,565 1,669 1,697 1,707 1,737  1,705  

 Nizozemska  0,705 0,682 0,709 0,708 0,776  0,743  

 Poljska  1,262 1,241 1,182 1,115 1,125  1,153  

 Portugalska  0,887 0,769 0,690 0,684 0,720  0,734  

 Romunija  1,064 1,146 1,123 1,079 1,008  1,043  

 Slovaška republika  0,406 0,379 0,335 0,327 0,318  0,334  

 Slovenija  0,580 0,581 0,582 0,600 0,668  0,631  

 Španija  0,716 0,652 0,659 0,611 0,557  0,593  

 Švedska  0,074 0,075 0,076 0,082 0,087  0,083  

 Združeno kraljestvo  0,642 0,669 0,678 0,670 0,631  0,644  

 EU-28  0,588 0,587 0,592 0,571 0,553  0,565  

 

c)
 Vir za emisijske faktorje LCA: Evropska referenčna podatkovna zbirka o življenjskih ciklih (ELCD) se je uporabljala kot primarni vir 

emisij življenjskih ciklov v zvezi z različnimi tehnologijami za proizvodnjo električne energije 

http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm (leto 2002). Podatki o nacionalni proizvodnji električne energije iz različnih 

nosilcev energije se pridobivajo od Mednarodne agencije za energijo (Energetske statistike za države OECD za 2010).  

  

 

 

POMEMBNO: Za privzete vrednosti je predvideno, da se bodo redno posodabljale. Preverite najnovejšo različico 

na spletni strani Konvencije „Knjižnica“. 

 

  

http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm
http://www.konvencijazupanov.eu/Library,84.html
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PRILOGA II – KATEGORIZACIJA UKREPOV 
 

 Področja ukrepanja 
 

A1 
Občinske, Stanovanjske, Terciarne 

stavbe, oprema/zmogljivosti 
Primeri ukrepov 

A11 Toplotni ovoj hiš Toplotna izolacija sten, oken, streh; zunanja senčila. 

A12 
Energija iz obnovljivih za prostorsko gretje in 
toplo vodo 

Inštalacija sončnih celic za toplo vodo. 

A13 
Energijska učinkovitost pri prostorskem gretju 
in topli vodi 

Davčni odtegljaj za nadomestitev starih kotlov s 
kondenzacijskimi kotli. 

A14 Energijsko učinkovit sistem razsvetljave 
Pridružitev 20 MSP programu GreenLight Evropske 
komisije. 

A15 
Energijsko učinkoviti električni gospodinjski 
aparati 

Pobuda za nadomestitev gospodinjskih aparatov z 
novimi. 

A16 Integriran ukrep (vsi zgoraj navedeni) 
Prilagoditev stanovanjskih stavb, združevanje 
tehnoloških napredkov in ukrepov za izolacijo. 

A17 Informacijske in komunikacijske tehnologije 
Uvajanje pametnih števcev v gospodinjstva; inštalacija 
sistemov za upravljanje energije stavb (BEM) v 
komercialnih stavbah. 

A18 Spremembe v obnašanju Programi odzivanja na povpraševanje. 

A19 Drugo - 

A2 Javna razsvetljava  

A21 Energijska učinkovitost  Nadomestitev žarnic in svetilk z energijsko varčnimi. 

A23 Integrirana energija iz obnovljivih virov 
Inštalacija cestne razsvetljave in sistemov 
semaforizacije, ki jih napaja energija iz obnovljivih 
virov. 

A24 Informacijske in komunikacijske tehnologije 
Najbolj primerna ureditev svetilnosti na podlagi 
sprememb okoljskih pogojev. 

A25 Drugo - 

A3 Proizvodne dejavnosti   

A31 
Energijska učinkovitost v industrijskih 
postopkih 

Nadomestitev z energijsko varčnejšimi kotli ali s 
soproizvodnimi napravami za procesno gretje, 
zamenjava motorjev itd.  

A32 Energijska učinkovitost stavb Prezračevanje z zbiranjem toplote. 

A33 Obnovljivi viri energije  Uporaba solarnega hlajenja za industrijske postopke. 

A34 Informacijske in komunikacijske tehnologije 
Inštalacija sistemov za upravljanje energije stavb 
(BEM). 

A35 Drugo - 

A4 Promet  

A41 Čistejša/učinkovita vozila Davčni odtegljaj za vozila z nizkimi emisijami.  

A42 Električna vozila (vključno z infrastrukturo) Uvedba infrastrukture za polnjenje. 

A43 Prehod na javni promet 
Izboljšanje infrastrukture javnega prometa; 
intermodalno izboljšanje; Park & Ride („parkiraj in se 
pelji z avtobusom“). 

A44 Prehod na pešačenje in kolesarjenje  Izboljšanje infrastrukture za pešačenje in kolesarjenje. 

A45 Souporaba avtomobila Uvedba programov za souporabo avtomobila. 

A46 
Izboljšanje logistike in mestnega tovornega 
prometa 

Izboljšanje železniške povezave s pristanišči. 

A47 Optimizacija cestnih omrežij
9
 Gradnja krožnih križišč za zmanjšanje zastojev. 

                                                      
9
 Upoštevajte, da nekatere študije kažejo, da ukrepi na tem področju povzročajo gostejši promet in posledično povečujejo 

emisije.  

http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/greenli
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A48 
Območja različne rabe in preprečevanje 
nenadzorovanega širjenja 

Uvedba politik za ustavitev mestnega širjenja na nova 
območja. 

A49 Informacijske in komunikacijske tehnologije Delo na daljavo; upravljanje prometa; digitalne oznake. 

A410 Ekološka vožnja 
Izobraževanje in usposabljanje voznikov tako, da 
uporabljajo način vožnje, ki omogoča velik izkoristek 
goriva. 

A411 Drugo - 

A5 
Lokalna proizvodnja električne 
energije 

 

A51 Energija iz hidroelektrarn Razvoj manjših hidroelektrarn. 

A52 Vetrna energija Gradnja 30 domačih vetrnih elektrarn. 

A53 Fotovoltaika Stavbe z vgrajenimi fotovoltaičnimi sistemi. 

A54 Elektrarna na biomaso 
Gradnja elektrarne na leseno biomaso (vnos 1 MW 
toplotne energije). 

A55 Soproizvodne naprave 
Gradnja soproizvodnih obratov za zemeljski plin za 
zadovoljitev potreb lokalnih bolnišnic (vnos 15 MW 
toplotne energije). 

A56 Pametna omrežja 
Uvedba pametnih omrežij ali predstavitvenih projektov 
o pametnih omrežjih. 

A57 Drugo - 

A6 
Lokalno zagotavljanje 
ogrevanja/hlajenja 

 

A61 Soproizvodne naprave 
Gradnja soproizvodnega obrata na biomaso za 
daljinsko ogrevanje/hlajenje. 

A62 Obrat za daljinsko ogrevanje/hlajenje 
Gradnja objekta za proizvodnjo energije iz odpadkov za 
zagotavljanje daljinskega ogrevanja. 

A63 
Omrežje za daljinsko ogrevanje/hlajenje 
(novo, razširitev, obnova) 

Obnova obstoječega omrežja za daljinsko ogrevanje. 

A64 Drugo - 

A7 Drugo  

A71 Mestna regeneracija 
Ponovni razvoj deindustrializiranih območij na podlagi 
meril trajnostne energije. 

A72 Ravnanje z odpadki in odpadno vodo Kampanja „ničelna stopnja odpadkov“. 

A73 Sajenje dreves na mestnih območjih Kampanja „eno drevo za vsakega novorojenčka“. 

A74 Kmetijstvo in gozdarstvo Uporaba učinkovitejših kmetijskih strojev. 

A75 Drugo - 
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 Instrumenti politike 

 

B1 Stavbe  

B11 Ozaveščanje in usposabljanje 
Kampanja za spodbujanje inštalacije termostatskih 
ventilov. 

B12 Upravljanje z energijo 
Sprejetje sistema za upravljanje energije za občinsko 
premoženje. 

B13 Energijska certifikacija/označevanje  Prikazovanje energijskih izkaznic na občinskih stavbah. 

B14 Obveznosti dobaviteljev energije 
Porazdelitev nizkotlačnih prh in prezračevalnikov za 
pipe med občane. 

B15 Davek na energijo/ogljikov dioksid 
Uvedba višjih davkov za goriva glede na njihovo 
vsebnost ogljika. 

B16 Nepovratna sredstva in subvencije 
Davčne olajšave za nadomestitev starih kotlov z 
učinkovitejšimi. 

B17 
Financiranje s strani tretjih strank. 
Javno-zasebno partnerstvo (PPP) 

Prilagoditev socialnih stanovanj preko sistema podjetja 
za energetske storitve (ESCO) na podlagi financiranja 
s strani tretjih strank (TPF). 

B18 Javna naročila 
Merila energijske učinkovitosti za nakup električnih 
gospodinjskih aparatov. 

B19 Gradbeni standardi 

Nadomestitev oken z enojno zasteklitvijo z 
nizkoemisijskimi okni z dvojno zasteklitvijo za 
prilagoditev stavb v okviru občinskih gradbenih 
predpisov. 

B110 Uredba o načrtovanju rabe tal 
Gradnja novih stanovanjskih območij v bližini omrežja 
za daljinsko ogrevanje. 

B111 Ni relevantno - 

B112 Drugo - 

B2 Javna razsvetljava  

B21 Upravljanje z energijo 
Uvedba sistema za spremljanje energije za cestno 
razsvetljavo. 

B22 Obveznosti dobaviteljev energije Obnova cestne razsvetljave. 

B23 
Financiranje s strani tretjih strank. 
Javno-zasebno partnerstvo 

Mehanizmi ESCO za zamenjavo semaforjev, ki jih 
financirajo tretje stranke ali javno-zasebna partnerstva. 

B24 Javna naročila 
Uvedba zahtev za energijsko učinkovitost cestne 
razsvetljave. 

B25 Ni relevantno - 

B26 Drugo - 
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B3 Proizvodne dejavnosti  

B31 Ozaveščanje in usposabljanje Objava najboljših industrijskih praks. 

B32 Upravljanje z energijo Energetski pregled. 

B33 Energijska certifikacija/označevanje  Uvedba energijskih izkaznic za industrijske stavbe.  

B34 Standardi energijske učinkovitosti Učinkovitejša uporaba in upravljanje odpadne toplote. 

B35 Davek na energijo/ogljikov dioksid 
Davčne olajšave za podjetja, ki vlagajo v ukrepe za 
energijsko učinkovitost. 

B36 Nepovratna sredstva in subvencije Finančna spodbuda za racionalno rabo energije.  

B37 
Financiranje s strani tretjih strank. 
Javno-zasebno partnerstvo 

Vključenost podjetja za energetske storitve (ESCO) na 
podlagi financiranja s strani tretjih strank za izboljšavo 
učinkovitosti sistemov stisnjenega zraka. 

B38 Ni relevantno - 

B39 Drugo Ekološko industrijski parki. 

B4 Promet  

B41 Ozaveščanje in usposabljanje 
Informacijska kampanja za omogočanje preverjanja 
optimalnega tlaka v pnevmatikah. Spodbujanje 
trajnostnega prometa. 

B42 
Integracija izdajanja vozovnic in 
zaračunavanja 

Uvedba integriranega tarifnega sistema, ki bo ljudem 
omogočal uporabo več vrst prevoznih sredstev z eno 
vozovnico. 

B43 Nepovratna sredstva in subvencije Občinske spodbude za nakup električnih koles. 

B44 Cestnine Pristojbina za zastoje. 

B45 Uredba o načrtovanju rabe tal Politika za omejitev parkirnih prostorov v bližini naselij. 

B46 
Uredba o načrtovanju 
prometa/mobilnosti 

Omejitev tovornega prometa v mestnih središčih; 
omejitev hitrosti. 

B47 Javna naročila 
Uvedba zahtev za energijsko učinkovitost avtobusov in 
občinskih vozil. 

B48 
Prostovoljni dogovori z zainteresiranimi 
stranmi 

Izdajanje vozovnic več operaterjev. 

B49 Ni relevantno - 

B410 Drugo - 
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B5 
Lokalna proizvodnja električne 
energije 

 

B51 Ozaveščanje in usposabljanje 
Izobraževalna kampanja o inštalaciji mikro vetrnih 
elektrarn. 

B52 Obveznosti dobaviteljev energije  Gradnja fotovoltaičnih obratov. 

B53 Nepovratna sredstva in subvencije Prispevki občanom za nakup mikro vetrnih elektrarn. 

B54 
Financiranje s strani tretjih strank. 
Javno-zasebno partnerstvo 

Vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva med 
lokalnim organom (51 %) in zasebnim podjetjem (49 %) 
za gradnjo soproizvodnega obrata. 

B55 Gradbeni standardi 
Nove stavbe morajo imeti fotovoltaične panele na 25 
odstotkih strešne površine. 

B56 Načrtovanje rabe tal. 

Opredelitev področij, kjer se spodbuja gradnja elektrarn 
(npr. stara industrijska območja). 
Načrtovanje novih mestnih okrožij ob upoštevanju 
potenciala za obnovljive vire energije. 

B57 Ni relevantno - 

B58 Drugo - 

B6 
Lokalno zagotavljanje 
ogrevanja/hlajenja 

 

B61 Ozaveščanje in usposabljanje 
Tečaji usposabljanja za gradbeni sektor v zvezi z 
integracijo lokalnega zagotavljanja ogrevanja v nove 
stavbe. 

B62 Obveznosti dobaviteljev energije  
Inštalacija daljinskih sistemov ogrevanja v skladu z 
obveznostmi dobaviteljev energije. 

B63 Nepovratna sredstva in subvencije 
Subvencije za etažna stanovanja, povezana z 
omrežjem daljinskega ogrevanja. 

B64 
Financiranje s strani tretjih strank. 
Javno-zasebno partnerstvo 

Razvoj projekta ESCO na podlagi financiranja s strani 
tretjih strank za gradnjo manjšega sistema daljinskega 
ogrevanja. 

B65 Gradbeni standardi 
Nove stavbe morajo imeti možnost povezave z 
omrežjem daljinskega ogrevanja. 

B66 Uredba o načrtovanju rabe tal 
Novo stanovanjsko območje poleg omrežja daljinskega 
ogrevanja. 

B67 Ni relevantno - 

B68 Drugo - 

B7 Drugo  

B71 Ozaveščanje in usposabljanje 
Ozaveščanje o blažitvi in prilagajanju podnebnim 
spremembam preko delavnic in publikacij. 

B72 Načrtovanje rabe tal 
Območja mestnega širjenja morajo predvideti tudi 
minimalne zelene površine. 

B73 Ni relevantno - 

B74 Drugo - 
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PRILOGA III – PRIMERI KAZALNIKOV ZA BLAŽITEV 
 

Spodaj si lahko ogledate nekaj primerov kazalnikov, ki jih vaš lokalni organ lahko uporabi za 

spremljanje napredka (seznami so neizčrpni):  

 

 Primeri kazalnikov in obveznih parametrov, ki niso vključeni v predlogo 

 
Kazalniki Obvezni parametri 

Emisije GHG na enoto bruto domačega proizvoda 
(BDP) [t CO2 ali t ekvivalenta CO2/mio EUR] 

Občinski BDP 

Energijska intenzivnost stavb [kWh/m
2
] Kvadratni metri talne površine stavbe  

Intenzivnost ogljika prometa [CO2/km] Prepotovani km na prevozno skupino 

Število potnikov, ki uporabljajo določeno obliko javnega 
prometa [pkm/na prebivalca] 

Število prepotovanih potniških km v javnem prometu 

Energijska poraba v občinskem sektorju [EUR/leto] Občinska energijska poraba 

Energijska poraba v stanovanjskem sektorju [EUR/leto] 
Cena stanovanjske posebne rabe energije na nosilca 
energije  

Delež prihodka gospodinjstva, porabljenega za gorivo in 
električno energijo [%] 

Letna gospodinjska poraba energije Povprečen 
prihodek gospodinjstva 

Delež prebivalstva brez dostopa do električne ali 
komercialne energije [%] 

Število prebivalstva brez dostopa do električne ali 
komercialne energije 

Dostop do javnega prometa [število] 
Število ljudi, ki so od javnega prometa oddaljeni do 
0,5 km 

Poraba primarne energije na prebivalca [MWh/na 
prebivalca]  

Poraba primarne energije 

Emisije onesnaževal zraka v cestnem prometu [μg/m3 
ali mg/m3] 

Emisije dušikovih oksidov (NOx), žveplovih oksidov 
(SOx), drobnih trdnih delcev, ogljikovega monoksida 
(CO). 

 

 

 Primeri kazalnikov na podlagi napredka za vsako „področje ukrepanja“ 

 

Področje ukrepanja Kazalnik 

Občinske – Stanovanjske – Terciarne 
stavbe 

  

Toplotni ovoj hiš Število/površina izoliranih stavb [-/m2] 

Energijska učinkovitost pri prostorskem gretju 
in topli vodi 

Število zamenjanih kotlov [-] 

Energijsko učinkovit sistem razsvetljave  Število zamenjanih svetilk [-] 

Energijsko učinkoviti električni gospodinjski 
aparati  

Število zamenjanih električnih gospodinjskih aparatov [-] 

Energija iz obnovljivih za prostorsko gretje in 
toplo vodo 

Površina inštaliranih sončnih celic [m2] 

Integriran ukrep  Število/površina prilagojenih stavb [-/m2] 

IKT 
Število stavb z vgrajenimi pametnimi števci [-]/Število novih 
stavb s sistemom hišne avtomatike [-] 

Spremembe v obnašanju 
  

Število udeležencev v kampanjah za ozaveščanje [-]/Število 
razdeljenih kompaktnih fluorescenčnih sijalk (CFL) [-] 

Javna razsvetljava    

Energijska učinkovitost 
Število običajnih semaforjev, nadomeščenih s semaforji LED [-
] 
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Integrirana energija iz obnovljivih virov  
Inštalirane zmogljivosti za električno energijo iz obnovljivih 
virov (kW) 

IKT  Število vgrajenih sistemov na daljinsko upravljanje [-] 

Proizvodna dejavnost      

Energijska učinkovitost v industrijskih 
postopkih  

Število zamenjanih kotlov [-] 

Energijska učinkovitost stavb  Število zamenjanih svetilk [-] 

Obnovljivi viri energije   
Inštalirane zmogljivosti za električno energijo iz obnovljivih 
virov (kW) 

Občinski – Javni – Zasebni promet    

Čistejša/učinkovita občinska vozila Število zamenjanih vozil [-] 

Občinski vozni park – učinkovit način vožnje 
Primer: število izvedenih tečajev glede na število načrtovanih 
(%) 

Čistejši/učinkovit javni promet  
Število kupljenih novih avtobusov na stisnjeni zemeljski plin 
(CNG) [-] 

Infrastruktura, poti in pogostost javnega 
prometa 

Razširitev omrežja (km)/Število storitev na dan [-] 

Infrastruktura električnih vozil  Število polnilnih postaj [-] 

Souporaba avtomobila Število vozil za souporabo in lokacij [-] 

Pešačenje in kolesarjenje Število parkirnih mest za kolesa [-] 

IKT 
Število cest z uvedenimi spremenljivimi hitrostnimi omejitvami 
(VSB) [-]/Število uvedenih programov za delo na daljavo [-] 

Učinkovit način vožnje 
Primer: število izvedenih tečajev/kampanj glede na število 
načrtovanih (%) 

Lokalna proizvodnja električne energije    

Energija iz hidroelektrarn  Inštalirana energija [MW] 

Vetrna energija  Inštalirana energija [MW] 

Fotovoltaika  Inštalirana energija [MW] 

Energija na biomaso Inštalirana energija [MW] 

Soproizvodne naprave  Inštalirana energija [MW] 

Lokalno zagotavljanje ogrevanja/hlajenja    

Omrežje za daljinsko ogrevanje/hlajenje (novo, 
razširitev, obnova)  

Razširitev omrežja (km)/Število strank [-] 

Soproizvodne naprave  Inštalirana zmogljivost [MW] 

Drugo    

Ravnanje z odpadki  
Količina recikliranih odpadkov [t]/Ločeno zbrani mestni odpadki 
(%) 

Ravnanje z odpadno vodo Število zamenjanih vodnih črpalk [-] 

Sajenje dreves na mestnih območjih  Neto dobiček dreves [-] 

Kmetijstvo in gozdarstvo 
  

Število zamenjanih kmetijskih strojev [-]/Število zamenjanih 
črpalk za namakanje [-] 
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PRILOGA IV – PRIMERI KAZALNIKOV ZA PRILAGODITEV 
 

Prikazani kazalniki naj vam bodo le v navdih. Navedeni so kazalniki za ranljivost, vpliv in rezultate. Ti 

kazalniki niso obvezni, temveč so le ponazorilni primeri. Upoštevajte, da so kazalniki opredeljeni na 

podlagi različnih sektorjev in kategorij, ki si jih lahko ogledate v predhodnih zavihkih te predloge. Prav 

tako si lahko ogledate (neizčrpen) seznam primerov kazalnikov. Izberete lahko katere koli kazalnike, ki 

jih vaš lokalni organ uporablja za oceno napredka, in dodate tudi lastne kazalnike – po želji preprosto 

dodajte/skrijte vrstice. 

 

 Kazalniki, povezani z ranljivostjo 

 

Vrsta 
ranljivosti 

Kazalniki, povezani z ranljivostjo Enota 

Podnebna 
Število dni/noči skrajnih temperatur (v primerjavi z referenčnimi 
letnimi/sezonskimi dnevnimi/nočnimi temperaturami) 

Število dni/noči 

Podnebna Pogostost vročinskih/mrzlih valov 
Mesečno/letno 

povprečje 

Podnebna 
Število dni/noči prekomernih padavin (v primerjavi z referenčnimi 
letnimi/sezonskimi dnevnimi/nočnimi padavinami) 

Število dni/noči 

Podnebna Število zaporednih dni/noči brez dežja Število dni/noči 

Socialno-
ekonomska 

Trenutno prebivalstvo v primerjavi s projekcijami za 2020/2030/2050 
Število 

prebivalcev 

Socialno-
ekonomska 

Gostota prebivalstva (v primerjavi z nacionalnimi/regionalnimi povprečji v 
letu X v državi/regiji X) 

Število 
prebivalcev na 

km
2
 

Socialno-
ekonomska 

Odstotek ranljivih skupin prebivalstva (npr. starostniki (65 +)/mladi (25 –), 
samska upokojenska gospodinjstva, gospodinjstva z nizkimi 
prihodki/brezposelnimi osebami) v primerjavi z nacionalnim povprečjem v 
letu X v državi X 

% 

Socialno-
ekonomska 

Odstotek prebivalstva, ki prebiva na ogroženih območjih (npr. 
poplave/suše/vročinski vali/gozdni požari) 

% 

Socialno-
ekonomska 

Odstotek območij, kamor gasilske storitve/službe za ukrepanje ob 
nesrečah nimajo dostopa 

% 

Fizična in 
okoljska 

Odstotek spremembe letnih/mesečnih temperatur % 

Fizična in 
okoljska 

Odstotek spremembe letnih/mesečnih padavin % 

Fizična in 
okoljska 

Dolžina prometnih omrežij (npr. cestnih/železniških) na ogroženih 
območjih (npr. poplave/suše/vročinski vali/gozdni požari) 

km 

Fizična in 
okoljska 

Dolžina obale/rek, na katere vplivajo izredne vremenske razmere/erozija 
tal (brez prilagoditve) 

km 

Fizična in 
okoljska 

Odstotek nizko/visoko ležečih območij % 

Fizična in 
okoljska 

Odstotek območij ob obali in rekah % 

Fizična in 
okoljska 

Odstotek zaščitenih območij (ekološko ali kulturno občutljivih)/odstotek 
gozdnatosti 

% 

Fizična in 
okoljska 

Odstotek ogroženih 
(stanovanjskih/komercialnih/kmetijskih/industrijskih/turističnih) območij 
(npr. poplave/suše/vročinski vali/gozdni požari) 

% 

Fizična in 
okoljska 

Trenutna poraba energije na prebivalca v primerjavi s projekcijami za 
2020/2030/2050 

MWh 

Fizična in Trenutna poraba vode na prebivalca v primerjavi s projekcijami za m3 
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Vrsta 
ranljivosti 

Kazalniki, povezani z ranljivostjo Enota 

okoljska 2020/2030/2050 

Drugo [navedite] Drugo [navedite] [navedite] 

 Kazalniki, povezani z vplivom 

 

Sektorji pod 
vplivom 

Kazalniki, povezani z vplivom Enota 

Stavbe 
Število ali odstotek (javnih/stanovanjskih/terciarnih) stavb, ki so jih 
poškodovale izredne vremenske razmere/pojavi 

(na leto/v 
določenem 
obdobju) 

Promet, 
Energija, Voda, 
Odpadki, IKT 

Število ali odstotek infrastrukture prometa/energije/vode/odpadkov/IKT, ki 
so jih poškodovale izredne vremenske razmere/pojavi 

(na leto/v 
določenem 
obdobju) 

Načrtovanje 
rabe tal 

Odstotek sivih/modrih/zelenih območij, na katere so vplivale izredne 
vremenske razmere/pojavi (npr. učinek toplotnega otoka, poplave, skalni 
podori in/ali zemeljski plazovi, gozdni požari) 

% 

Promet, 
Energija, Voda, 
Odpadki, Civilna 
zaščita in 
ukrepanje ob 
nesrečah 

Število dni, ko je prihajalo do prekinitev javnih storitev (npr. oskrba z 
energijo/vodo, zdravstvo/civilna zaščita/službe za ukrepanje ob nesrečah, 
upravljanje odpadkov).  

- 

Promet, 
Energija, Voda, 
Odpadki, Civilna 
zaščita in 
ukrepanje ob 
nesrečah 

Povprečna dolžina trajanja (v urah) prekinitev javnih storitev (npr. oskrba 
z energijo/vodo, javni promet, zdravstvo/civilna zaščita/služba za 
ukrepanje v nesrečah)  

ure 

Zdravstvo 
Število ljudi, ki so se poškodovali/so bili evakuirani/premeščeni zaradi 
izrednih vremenskih pojavov (npr. vročinski ali mrzli valovi) 

(na leto/v 
določenem 
obdobju) 

Zdravstvo 
Število smrti, povezanih z izrednimi vremenskimi pojavi (npr. vročinski ali 
mrzli valovi) 

(na leto/v 
določenem 
obdobju) 

Civilna zaščita in 
ukrepanje ob 
nesrečah 

Povprečni odzivni čas (v minutah) policije/gasilcev/služb za ukrepanje ob 
nesrečah v primeru izrednih vremenskih pojavov 

minute 

Zdravstvo Število izdanih opozoril o kakovosti vode % 

Zdravstvo Število izdanih opozoril o kakovosti zraka  

Okolje in biotska 
raznovrstnost 

Odstotek območij, na katere je vplivala erozija tal/poslabšanje kakovosti 
prsti 

% 

Okolje in biotska 
raznovrstnost 

Odstotek habitatov, ki so izginili zaradi izrednih vremenskih pojavov % 

Okolje in biotska 
raznovrstnost 

Odstotek spremembe števila avtohtonih vrst % 

Okolje in biotska 
raznovrstnost 

Odstotek avtohtonih (živalskih/rastlinskih) vrst, na katere so vplivale 
bolezni, povezane z izrednimi vremenskimi razmerami/pojavi 

% 

Kmetijstvo in 
gozdarstvo 

Odstotek izgub v kmetijstvu zaradi izrednih vremenskih razmer/pojavov 
(npr. suša/pomanjkanje vode, erozija tal) 

% 

Kmetijstvo in 
gozdarstvo 

Odstotek izgube živine zaradi izrednih vremenskih pojavov % 

Kmetijstvo in 
gozdarstvo 

Odstotek spremembe donosa pridelkov/razvoja letne produktivnosti 
travinje 

% 

Kmetijstvo in 
gozdarstvo 

Odstotek izgube živine zaradi škodljivcev/patogenov % 

Kmetijstvo in 
gozdarstvo 

Odstotek izgube lesa zaradi škodljivcev/patogenov % 
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Sektorji pod 
vplivom 

Kazalniki, povezani z vplivom Enota 

Kmetijstvo in 
gozdarstvo 

Odstotek spremembe gozdne sestave % 

Kmetijstvo in 
gozdarstvo 

Odstotek spremembe odvzema vode % 

Turizem Odstotek spremembe turističnega toka/dejavnosti % 

Drugo 
Neposredne letne gospodarske izgube (npr. v 
komercialnih/kmetijskih/industrijskih/turističnih sektorjih) zaradi izrednih 
vremenskih pojavov (v EUR) 

EUR/leto 

Drugo Letna vsota prejetih nadomestil (npr. zavarovanje) EUR/leto 

 Kazalniki, povezani z rezultati 

 

Zadevni sektorji Kazalniki, povezani z rezultati Enota 

Stavbe Odstotek (javnih/stanovanjskih/terciarnih) stavb, prilagojenih za večjo odpornost % 

Promet, Energija, 
Voda, Odpadki, IKT 

Odstotek infrastrukture za promet/energijo/vodo/odpadke/IKT, prilagojene za 
večjo odpornost 

% 

Načrtovanje rabe tal Odstotek spremembe zelenih in modrih infrastruktur/območij (površina) % 

Načrtovanje rabe tal Odstotek spremembe povezanih zelenih in modrih območjih % 

Načrtovanje rabe tal Odstotek spremembe stopnje neprepustnih površin/vlažnosti tal % 

Načrtovanje rabe tal 
Odstotek spremembe odtoka presežka deževnice (zaradi spremembe pronicanja 
v tla) 

% 

Načrtovanje rabe tal 
Odstotek spremembe senčenja (in povezane spremembe učinka mestnega 
toplotnega otoka) 

% 

Načrtovanje rabe tal Odstotek obale, namenjene za nadzorovano preoblikovanje % 

Voda Odstotek spremembe izgube vode (npr. zaradi puščanja vodovoda) % 

Voda Odstotek spremembe shranjene deževnice (za ponovno uporabo) % 

Odpadki Odstotek spremembe zbranih/recikliranih/odstranjenih/sežganih trdnih odpadkov % 

Okolje in 
raznovrstnost 

Odstotek obnovljenih habitatov/odstotek vrst, ki so se zaščitile  % 

Kmetijstvo in 
gozdarstvo 

Odstotek spremembe donosa pridelkov zaradi prilagoditvenih ukrepov % 

Kmetijstvo in 
gozdarstvo 

Odstotek spremembe porabe vode za kmetijstvo/namakanje % 

Kmetijstvo in 
gozdarstvo 

Odstotek obnovljenih gozdov % 

Turizem Odstotek spremembe turističnega toka % 

Turizem Odstotek spremembe turističnih dejavnosti % 

Drugo 
Odstotek spremembe stroškov za obnovitev in rekonstrukcijo v zvezi z izrednimi 
podnebnimi pojavi 

% 

Drugo 
Naložbe v raziskave o prilagoditvi (npr. ohranjanje tal, vodna/energijska 
učinkovitost ...) na mesto/druge deležnike (v EUR) 

€ 

Drugo 
Naložbe v izobraževanje/zdravstvo in sisteme za ukrepanje ob nesrečah na 
mesto (v EUR) 

€ 

Drugo Število dogodkov za ozaveščanje, namenjenih občanom in lokalnim deležnikom - 

Drugo Število oblik usposabljanja, namenjenih osebju - 

Drugo 
Število neposrednih upravičencev, vključenih v odločanje o prilagoditvenem 
postopku preko dejavnosti sodelovanja, ki jih izvaja skupnost 

- 
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PRILOGA V – GLOSAR KLJUČNIH IZRAZOV, POVEZANIH S 
PRILAGODITVIJO 
 

 Ključni izrazi, povezani s prilagoditvijo 
 

Prilagoditev 

Sprememba naravnih in človeških sistemov zaradi dejanskih ali pričakovanih podnebnih 
dražljajev ali njihovih vplivov, s katero se omili škoda ali izkoriščajo pozitivne priložnosti. 
Obstajajo različne vrste prilagoditve, vključno z vnaprejšnjo, avtonomno in načrtovano 
prilagoditvijo. 

Nevarnost 

Morebitni fizični pojav ali trend, ki je naraven ali ga je povzročil človek in lahko sproži smrt, 
poškodbe ali drugače vpliva na zdravje ter lahko poškoduje ali povsem uniči premoženje, 
infrastrukturo, vire preživetja, zagotavljanje storitev, ekosisteme in okoljske vire. V tej 
predlogi se izraz „nevarnost“ ponavadi nanaša na podnebne fizične pojave ali trende ali 
njihove fizične vplive. 

Izpostavljenost 
Prisotnost ljudi, virov preživetja, vrst ali ekosistemov, okoljskih funkcij, storitev in virov, 
infrastrukture ali gospodarskih, socialnih ali kulturnih sredstev na ogroženih območjih, ki so 
zato izpostavljeni morebitnim izgubam. 

Občutljivost 
Občutljivost je stopnja, na kateri je sistem pod vplivom, bodisi škodljivim bodisi ugodnim, 
podnebne variabilnosti ali sprememb. 

Ranljivost 
Stopnja, na kateri je sistem dovzeten za škodljive vplive podnebnih sprememb, vključno s 
podnebno variabilnostjo in skrajnostmi, in se je z njimi nezmožen spopasti. 

Vpliv 

Vpliv se načeloma nanaša na morebitne učinke (brez prilagoditve) na življenja, vire 
preživetja, zdravje, ekosisteme, gospodarstva, družbe, kulture, storitve in infrastrukturo, ki jih 
povzroči interakcija podnebnih sprememb ali nevarnih podnebnih pojavov, ki se zgodijo v 
določenem časovnem obdobju. Za vplive se uporablja tudi izraz „posledice“.  

Tveganje 

Morebitne posledice, ob katerih je ogroženo nekaj vrednega in je izid nejasen, pri čemer se 
upošteva raznolikost vrednosti. Tveganje je pogosto predstavljeno kot možnost nevarnih 
pojavov ali trendov, pomnožena z vplivi, ki bi jih ti pojavi ali trendi povzročili, če bi do njih 
prišlo. Tveganje izhaja iz interakcije med ranljivostjo, izpostavljenostjo in nevarnostjo. Izraz 
„tveganje“ se v predlogi nanaša predvsem na tveganja vplivov podnebnih sprememb.  

 

 

 Podnebne nevarnosti 

 

Poplava 

Preseganje običajnih omejitev potoka ali drugega vodnega telesa ali zbiranje vode na 
območjih, ki običajno niso pod vodo. Poplave vključujejo rečne, hudourniške in mestne 
poplave ter poplave, ki jih povzročijo padavine, poplave kanalizacije in obalne ter ledeniške 
poplave. 

Suša 
Obdobje neobičajno suhega vremena, ki traja zadosti dolgo, da povzroči hudo hidrološko 
neravnovesje.  

Nevihte 
Motnje v ozračju, ki povzročajo močne vetrove, ki jih spremlja dež, sneg ali druge padavine 
ter grmenje in strele. 
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 Prilagoditveni postopek 
 

Ocena(-ne) 
tveganja in 

ranljivosti (RVA) 

Določa naravo in obseg tveganja na podlagi analize morebitnih nevarnosti in ocene 
ranljivosti, ki bi lahko ogrozile ali škodile osebam, premoženju, virom preživetja in okolju, na 
katerega se zanašajo – omogoča opredelitev kritičnih območij in zato zagotavljajo 
pomembne podatke za sprejemanje odločitev. Lahko se izvede v obliki ene same ocene ali 
več različnih ocen, ki odražajo različne lokalne prednostne naloge. Lahko vključujejo različne 
vrste ocen (na primer, ocene institucionalnega tveganja, ocene nevarnosti, ocene 
retrospektivne ranljivosti ob izrednih vremenskih pojavih). 

Prilagoditvena 
strategija 

Opisuje vizijo lokalnega organa za prihodnost, v kateri je odpornejši na podnebne 
spremembe. Opredeli prednostna področja ukrepanja ter mehanizme za vključevanje 
deležnikov, financiranje, mobilizacijo sredstev, nepretrgano spremljanje in pregled. 

Prilagoditveni 
akcijski načrt 

Opredeli sklop konkretnih prilagoditvenih ukrepov ter časovne okvire in dodeljene 
odgovornosti, s katerimi se dolgoročna strategija prenaša v prakso.  

Prilagoditveni 
ukrepi (ali 

dejavnosti) 

Tehnologije, postopki in dejavnosti, ki so usmerjeni k izboljševanju naše prilagoditvene 
zmogljivosti in k zmanjševanju posledic podnebnih sprememb, prilagajanju nanje in njihovem 
izkoriščanju (izvedba prilagoditve). 

Ocena možnosti 
prilagoditve 

Praksa opredeljevanja možnosti za prilagajanje podnebnim spremembam in njihovega 
ocenjevanja z vidika meril, kot so dostopnost, koristi, stroški, učinkovitost, uspešnost in 
izvedljivost. 

Vključevanje 
Vključevanje prilagoditve v oblikovanje politike se osredotoča na integracijo prilagoditvenih 
vprašanj v drugo potekajoče (sektorsko) oblikovanje politike. 

Ocenjevanje 
Postopek za sistematično in objektivno določanje učinkovitosti prilagoditvenega ukrepa glede 
na njegove cilje. 

 

 Sektorji 
 

Stavbe 
Pomeni vse (občinske/stanovanjske/terciarne, javne/zasebne) strukture ali skupine 
struktur, okoliške prostore, trajno zgrajene ali postavljene na ozemlju. 

Promet 

Pomeni cestna, železniška, letalska in vodna prometna omrežja ter povezane 
infrastrukture (npr. ceste, mostovi, vozlišča, tuneli, pristanišča in letališča). Vključuje 
obsežen razpon tako javnih kot zasebnih sredstev in storitev ter izključuje vsa povezana 
plovila, vozila (in povezane dele ter postopke). 

Energija 

Pomeni storitev oskrbe z energijo in povezano infrastrukturo (proizvodnja, omrežja za 
prenos in porazdelitev, vse vrste energije). Vključuje premog, surovo nafto, utekočinjeni 
zemeljski plin, rafinerijske surovine, aditive, naftne proizvode, pline, obnovljiva goriva in 
odpadke, električno energijo ter ogrevanje. 

Voda 

Pomeni storitev oskrbe z vodo in povezano infrastrukturo. Obsega tudi rabo vode (npr. v 
gospodinjstvu, proizvodnih dejavnostih, proizvodnji energije, kmetijstvu itd.) ter sistem 
ravnanja z vodo (odpadno in deževnico), ki vključuje kanalizacijo, drenažo in čistilne 
naprave (tj. postopek pretvarjanja odpadne vode v stanje, ki izpolnjuje okoljske standarde 
ali druge kakovostne normative, ter postopek za upravljanje prekomernih padavin in 
padavinskih vod). 

Odpadki 
Vključuje dejavnosti, povezane z upravljanjem (vključno z zbiranjem, obdelavo in 
odstranjevanjem) različnih oblik odpadkov, kot so trdni in netrdni industrijski in 
gospodinjski odpadki, ter onesnaženih območij. 
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Načrtovanje 
rabe tal 

Postopek javnih oblasti za opredelitev, oceno in odločanje o različnih možnostih rabe tal, 
vključno z upoštevanjem dolgoročnih gospodarskih, socialnih in okoljskih ciljev ter 
posledic za različne skupnosti in interesna združenja in posledičnim oblikovanjem in 
sprejetjem načrtov ali uredb, ki opisujejo dovoljene in sprejemljive uporabe. 

Kmetijstvo in 
gozdarstvo 

Obsega zemljišča, opredeljena/namenjena kmetijski in gozdarski uporabi, ter organizacije 
in proizvodne dejavnosti, povezane z ustvarjanjem ter proizvodnjo znotraj in okoli 
občinskih meja. Vključuje živinorejo, akvakulturo, kmetijsko gozdarstvo, čebelarstvo, 
vrtnarstvo in drugo upravljanje ter storitve kmetijstva in gozdarstva na ozemlju. 

Okolje in 
biotska 
raznovrstnost 

Okolje pomeni zelena in modra območja, kakovost zraka, vključno z mestno notranjostjo.  
Biotska raznovrstnost pomeni raznolikost življenja v določeni regiji, ki jo je moč izmeriti kot 
raznovrstnost znotraj vrste, med vrstami ter raznovrstnost ekosistemov. 

Zdravstvo 

Pomeni geografsko porazdelitev bolezenskih stanj (alergije, rakava obolenja, bolezni dihal 
in srca itd.), podatke v zvezi z vplivi na zdravje (biološki označevalci, upad plodnosti, 
epidemije) ali dobro počutje ljudi (utrujenost, stres, posttravmatska stresna motnja, smrt 
itd.), ki so neposredno (onesnaženost zraka, vročinski vali, suše, hude poplave, prizemni 
ozon, hrup itd.) ali posredno (kakovost in dostopnost hrane/vode, gensko spremenjeni 
organizmi itd.) povezani s kakovostjo okolja. Prav tako vključuje zdravstvene storitve in 
povezano infrastrukturo (npr. bolnišnice). 

Civilna zaščita 
in ukrepanje 
ob nesrečah 

Pomeni upravljanje civilne zaščite in ukrepanja ob nesrečah s strani ali v imenu javnih 
oblasti (npr. organi civilne zaščite, policija, gasilci, rešilci, nujna paramedicinska in 
medicinska pomoč) ter vključuje zmanjšanje in upravljanje lokalnega tveganja nesreč (tj. 
gradnja zmogljivosti, koordinacija, oprema, načrtovanje delovanja v sili itd.) 

Turizem 

Pomeni dejavnosti, kjer osebe potujejo in stanujejo v krajih zunaj njihovega običajnega 
okolja za ne več kot eno zaporedno leto zaradi preživljanja prostega časa, poslov ali 
drugih razlogov, ki niso povezani z izvajanjem dejavnosti, za katero bi v obiskanem kraju 
prejemali plačilo. 

Drugo 
Vsi drugi sektorji (npr. informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), proizvodne 
dejavnosti, finance) 

 

 

 Viri 

Glosar statističnih izrazov OECD 

Reference in upravljanje nomenklatur EUROSTAT 

Glosar INSPIRE  

 

 

 Več definicij 
 

Glosar izrazov IPCC (2012)  

Spletni glosar Climate-Adapt  

 
  

https://stats.oecd.org/glossary/index.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&IntCurrentPage=1&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/7
https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srex/SREX-Annex_Glossary.pdf
http://climate-adapt.eea.europa.eu/glossary
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