
 

 

Projekt KeepWarm je financiran s strani programa Evropske unije, 
Horizon 2020 s pogodbo št. 784966 in traja od aprila 2018 do 
septembra 2020. 

 

 

 

 

Vabimo vas na brezplačno delavnico in izobraževanje 

Trajnostni razvoj sistemov daljinskega ogrevanja 

Delavnica bo potekala v sredo 6. 3. 2019 v Velenju med 9:00 in 14:00 
Vila Bianca; Stari Trg 3, 3320 Velenje| Zemljevid   

PROGRAM: 

8.30 – 09.00  REGISTRACIJA 

9.00 – 11.00  Strateške usmeritve pri razvoju sistemov daljinskega ogrevanja  

  
Uvodni pozdrav (Boštjan Krajnc, Direktor energetske agencije 

KSSENA) 

  Projekt KeepWarm (Nejc Jurko KSSENA) 

  
Izsledki analize stanja glede spodbujanja sistemov DO v Sloveniji  

(Jure Čižman, Center za energetsko učinkovitost IJS) 

  
Vloga sistemov daljinskega ogrevanja v nacionalnem energetskem 

konceptu (MZI) 

   

10.30 – 11.00  ODMOR  

11.00 – 12.00  

 

Praktične rešitve pri obnovah sistemov daljinskega ogrevanja in 

izkoriščanja obnovljivih virov 

  

Praktični primer uvajanja krožnega gospodarstva na Ravnah na 

Koroškem s koristno izrabo odvečne toplote jeklarske industrije na 

področju daljinskega ogrevanja (Miran Fužir, Petrol)  

  Mapiranje sistemov daljinskega ogrevanja (IJS) 

  
Analiza energetskih izgub v sistemih daljinskega ogrevanja – Inštitut 

za daljinsko energetiko (Miran Zager) 

 

12.00 – 13.00 
 Ogled nadzorne sobe in razdelilne postaje v KP Velenje 

   

13.00   KOSILO – turistična kmetija Karničnik 

Dogodek je brezplačen. Število udeležencev je omejeno, zato je prijava na dogodek obvezna.  
Prijave zbiramo do ponedeljka, 4. 3. 2019. 

Spletna prijava: https://goo.gl/forms/IAdozGGGDQnD5TBC2 
 

https://www.google.com/maps/place/Zavod+za+turizem+%C5%A0ale%C5%A1ke+doline,+Turisti%C4%8Dno+informacijski+center+Velenje,+Vila+Bianca/@46.3574894,15.1121502,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xddf42dff7493edec!8m2!3d46.3570903!4d15.1116041
https://goo.gl/forms/IAdozGGGDQnD5TBC2
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Namen izobraževanj v okviru projekta KeepWarm je predstaviti pomen energetsko 

učinkovitih in optimiziranih sistemov daljinskega ogrevanja in vzpodbuditi razmišljanje o 

postopnem prehodu na alternativne energetske vire. Izobraževanje je namenjeno 

operaterjem sistemov daljinskega ogrevanja, ki bodo pridobili potrebna znanja za oceno 

potenciala energetskih prihrankov in vključevanja obnovljivih energetskih virov.   

Povečanje specialističnih znanj na področju upravljanja sistemov in tehnoloških rešitev na 

eni strani, kot tudi priprava ustreznih preliminarnih študij izvedljivosti za optimizacijo in 

vključevanje alternativnih energetskih virov na drugi strani, bodo omogočili iskanje 

optimalnih rešitev za trajnostni razvoj sistemov daljinskega ogrevanja.  

Ustrezno poznavanje in sodelovanje pri pripravi nacionalnih strateških izhodišč omogoča 

ustrezno implementacijo tehnoloških rešitev, ki bodo zagotavljale dolgoročno obstojnost 

sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja. Evropske, nacionalne in lokalne strategije po 

navadi vključujejo finančne okvirje, ki so nujno potrebni za implementacijo ukrepov v 

učinkovitost in obnovljive vire. Poznavanje razpoložljivih finančnih okvirjev je tako eden od 

ključnih delov za uspešno izvedbo posodobitev sistemov daljinskega ogrevanja.  

Poleg optimizacije in obnovljivih virov, je za uspešno delovanje sistemov v prihodnje 

ključna ustrezna komunikacija z odjemalci in zagotavljanje kakovostne toplotne oskrbe. 

Analiza in ustrezna predstavitev širših koristi energetsko optimiziranih in nizkoogljičnih 

sistemov daljinskega ogrevanja je pomembna za odločevalce na lokalnem nivoju kot tudi 

za uporabnike. Širše koristi, ki zajemajo socialne, gospodarske, ekonomske in okoljske 

vidike, so tako eden izmed pomembnih argumentov za opravičevanje vlaganj v daljinsko 

energetiko.  

 

O projektu KeepWarm 

Projekt KeepWarm je sofinanciran v okviru programa Horizon 2020 (Obzorje 2020). 

Glavni cilj projekta je zmanjševanje negativnih vplivov proizvodnje energije za ogrevanje 

in hlajenje preko sistemov daljinskega ogrevanja, in sicer s povečanjem njihove 

učinkovitosti ter s spodbujanjem uporabe obnovljivih energentov. V sklopu projekta se 

bo skušalo modernizirati sisteme daljinskega ogrevanja v 7 državah v sklopu pilotnih 

projektov in povečati delež obnovljivih virov energije kot primarnih virov.  

 


