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Aktivnosti lokalnih skupnosti na
področju zmanjševanja izpustov TPG



Razmišljaj globalno,

deluj lokalno!

Vir: www.finance.si

Vir: www.dnevnik.si



Pregledno, na enem mestu, podatki 
javnih evidenc in občin.

semafor.podnebnapot2050.si



K ciljnemu zmanjševanju v občini do leta 2020 se je zavezalo
kar 33 občin, 2 pa tudi že do 2030 (Idrija in Novo mesto).

Vse več občin se zavezuje k zmanjšanju CO2



Prenova spodbujena v 153 občinah, 
najbolj obsežna v Ljubljani in Novem 
mestu.

Energetsko knjigovodstvo je danes v 
pridruženih občinah vzpostavljeno v         
78-100% občinskih stavbah.

Občinske stavbe se intenzivno prenavljajo
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Pridružene občine so že izvedle 
energetsko prenovo v obsegu 18 - 47% 
vseh občinskih stavb.

Dinamika prenov močno odvisna od 
kohezijskih sredstev, napovedi so 
obetajoče!



• Glede na obseg prenov (m2) 
prednjači Mestna Občina 
Ljubljana, ki ji sledi Novo mesto.

• Glede na obseg investicij in 
doseženih prihrankov so bili
največji učinki doseženi v občini
Log-Dragomer in Kopru.

• Sorazmerno glede na velikost
občine je bil največji učinek
dosežen v občinah Log-
Dragomer in Divača.

Občinske stavbe se intenzivno prenavljajo



El. vozila so registrirana v 173 
občinah, največja deleža sta v 
občinah Bled in Žirovnica (4,5°%).

Delež novih vozil predstavlja 3-6% 
vseh prvič registriranih!

2017: 454 novih el. vozil v 101 
občini

2018: 679 novih el. vozil v 131 
občinah

Število in delež električnih vozil se povečuje



Od leta 2010 do 2017 (59 %) se 
je povečal za 26 odst. točk!

7 občin ima ta delež prek 80 %, 
delež biorazgradljivih odpadkov
pri teh je preko 25 %!

Izstopajo Log-Dragomer, 
Borovnica in Vrhnika!

Delež ločeno zbranih frakcij odpadkov se povečuje!



• je spletna aplikacija v pomoč pri spremljanju aktivnosti in 
napredka občine.

• omogoča analizo stanja in trendov ter poda informacije za 
bolj celovito lokalno načrtovanje. 

• je podlaga za izmenjavo idej in izkušenj med občinami, ki 
so se izkazale z dobrimi rezultati na posameznih področjih.

• je orodje, ki omogoča medsebojno spodbujanje občin pri 
izvajanju podnebnih aktivnosti in spremljanju ukrepov.

Semafor
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