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• Promocija malih modularnih sistemov

daljinskega ogrevanja in hlajenja na OVE

• Povezovanje, prenos znanja, sodelovanje

• Skupen proračun 1.644.340 Eur

• Projekt financira EU znotraj programa Obzorje 2020

• Izvajanje projekta 2016 do 2019

Projekt CoolHeating
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Partnerstvo

• 11 partnerjev iz 8 držav



4info@skupina-fabrika.com

Cilj projekta je ponuditi podporo lokalnim 
skupnostim za celovito in uspešno 
implementacijo, skozi:

• prenos znanja in primerov dobrih praks,

• informiranje in povečanje sprejemanja daljinskega 
ogrevanja v javnosti, 

• podporo odločevalcem

• pripravo tehnoloških konceptov in poslovnih modelov za 
ciljne lokacije

• izvedbo izobraževanj za ciljne skupine

Cilj projekta CoolHeating
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• Popis dobrih praks majhnih modularnih sistemov 

daljinskega ogrevanja v EU

• Spletni zemljevid dobrih praks

Nekateri ključni rezultati projekta
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– Vodila za iniciatorje majhnih modularnih sistemov 

daljinskega ogrevanja

– Analize nacionalnih zakonodajnih okvirjev za daljinsko 

ogrevanje

– Tehnični priročnik za sisteme daljinskega ogrevanja

– Vodila za razvoj novih in inovativnih načinov financiranja in 

lastniških modelov

– Vodila za pripravo pogodb v projektih daljinskega 

ogrevanja

– Tehnična izobraževanja in izobraževanja glede financiranja 

in lastniških modelov 

– Orodje za izračun ekonomike majhnih sistemov daljinskega 

ogrevanja

Nekateri ključni rezultati projekta - Znanje
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• Ankete po gospodinjstvih na Cvenu (julij 2016)

• Javna razprava in predstavitev projekta na Cvenu 

(avgust 2016)

• Priprava tehničnega in finančnega koncepta 

daljinskega ogrevanja na Cvenu

Dosedanje aktivnosti - Cven
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• Analiza

– Obnovljivi viri, ki so nam na voljo in tehnološke 

možnosti

– Energetske potrebe

• Tehnični koncept

– Razvoj tehničnega koncepta

• Koncept lastništva in financiranja

– Poslovni načrt z analizo ekonomike projekta

• (Potencialen) razpis

– V kolikor boste prebivalci Cvena to želeli (!)

Kaj pomeni CoolHeating za Cven?

Danes
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• Uvod

• Primer daljinskega ogrevanja v Lenartu, Darko 

Korošec, Eko Toplota

• Izhodišča za tehnični koncept daljinskega 

ogrevanja Cven, Rok Sunko Skupina FABRIKA

• Tehnični koncept DO Cven, DI Christian 

Doczekal, GET GmbH 

• Financiranje in lastniški modeli, Blaž Sunko, 

Skupina FABRIKA

Potek delavnice


