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Projekt EIE Keep Cool po-
teka v dveh fazah. Namen 
prve, že zaključene faze 

projekta, je bil oblikovati pregled 
trajnostnih načinov hlajenja stavb 
in prikazati primere dobre prakse 
hlajenja poslovnih in javnih stavb. 
Rezultati pregleda tehnologij in pri-
stopov ter primeri dobre prakse so 
združeni v tako imenovano Keep 
Cool orodje, ki ga najdete na sple-
tni strani:

http://www.keep-cool.net. 
Orodje prinaša napotke za inve-

stitorje, tehnične svetovalce, vzdr-
ževalce in uporabnike stavb, po-
drobne opise tehnologij za hlajenje 
stavbe in primere dobre prakse iz-
vedenih stavb. Ker so informacije 
prilagojene različnim profilom upo-
rabnikov, je stran zanimiva tako za 
strokovnjake (opisi tehnologij, pro-
gram za LCC analizo), kot za vzdr-
ževalce, investitorje ali končne upo-
rabnike. 

Namen druge faze EIE Keep Cool 
II je predvsem pospešiti prenos 

znanja v prakso, zlasti 
prek obstoječih mrež 
strokovnjakov (stano-
vskih zbornic, društev) 
in končnih uporabni-
kov (velikih investitor-
jev, upravnikov in upo-
rabnikov stavb). Projekt 
obsega tudi spremljanje 
zakonodaje v EU-27 in 
spodbujanje napredka 
na področju oblikova-
nja nacionalnih zahtev 
za trajnostno toplotno 
ugodje.

Poseben poudarek 
projekta je na podpo-
ri javnemu sektorju pri 
uvajanju zelenega jav-
nega naročanja na po-
dročju hlajenja. Na voljo 
so preprosta navodila za 
skrbnike javnih naročil z 
napotki o tem, kako za-
snovati zeleno javno na-
ročilo na področju hlaje-
nja stavb, kako preveriti 
ponudbo, kako se pri-
praviti na pogajanja s 
ponudnikom.

Projekt EIE Keep Cool II izvaja 
konzorcij 12 partnerjev iz Avstrije, 
Portugalske, Francije, Švedske, UK, 
Italije in Slovenije, sofinancira pa ga 
Evropska komisija v okviru progra-
ma Inteligentna energija Evropa, v 
obdobju 2008-2010.

Več informacij o celovitem pristo-
pu k načrtovanju toplotnega ugodja 
v stavbi namesto namesto tradici-
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Tradicionalni 
pristop 

načrtovanja 
stavbe ne 

spodbuja dovolj 
povezovanja 
arhitekturne 

zasnove, 
senčenja stavbe 

in primernega 
načina uporabe 

s samim 
načrtovanjem 

naprav za hlajenje. 
Le-te pogosto 

načrtujemo 
nekritično, ne da bi 

pred tem izkoristili 
vse možnosti za 

naravno, pasivno 
hlajenje stavb. 
Na ta problem 

opozarja projekt 
EIE Keep Cool. 

Spletna stran projekta EIE KeepCool z napotki in primeri dobre prakse pri 
načrtovanju hlajenja stavb

onalnega načrtovanja ogrevanja in 
hlajenja v stavbi je na spletni projek-
ta EIE Keep Cool II: 
http://www.izes.de/cms/front_
content.php?idcat=131&idart=313
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