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ENERGETSKA UČINKOVITOST
3D MODELI STAVB

IN PILOTNE AKTIVNOSTI



V sklopu projekta BOOSTEE-CE (Povečanje energetske 
učinkovitosti v srednjeevropskih mestih s pomočjo 
pametnega upravljanja z energijo) bomo razvili in kreirali 
tehnične rešitve, strategije, upravljavske pristope in 
finančne sheme s ciljem doseganja večje energetske 
učinkovitosti v javnih stavbah. To bomo dosegli na podlagi 
mednacionalnega sodelovanja ter z uporabo  prostorskih 
podatkov, orodij za pametno upravljanje z energijo in 
podatkov energetskega pregleda stavb, ki bodo omogočili 
izvajanje energetske učinkovitosti v stavbah. Končni cilj je 
izboljšanje upravljanja energetske učinkovitosti v 
obstoječih javnih stavbah (v okviru pilotnih aktivnosti) in 
dokončno zmanjšanje porabe energije.

Projekt (CE906) je financiran s strani programa Interreg 
Srednja Evropa, pod 2. prioriteto  “Sodelovanje pri 
nizkoogljičnih strategijah v Srednji Evropi”, specifični cilji 
“razvijanje in izvajanje rešitev za povečanje energetske 
učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v javni 
infrastrukturi”. Celotna vrednost projekta BOOSTEE-CE 
znaša 2.2 mil. eur.

www.interreg-central.eu/lowcarbon

NAŠE POSLANSTVO IN VIZIJA

Kdo nas financira

Kdo smo?
V projekt je vključenih 13 projektnih partnerjev iz sedmih držav Srednje Evrope - FBK Trento (Italija - koordinator), E-zavod (Slovenija), Energets-
ka Agencija Zlinske regije (Češka), Regionalna Energetska Agencija North (Hrvaška), Energetska Agencija Mazovia (Poljska), Okrajna Razvojna 
Agencija Tolna (Madarska), Regija Emilia -Romagna (Italija), Mestna občina Velenje (Slovenija), mesto Koprivnica (Hrvaška), Občina Judenburg 
(Avstrija), Energetska Agencija Zgornja Štajerska (Avstrija), Evropsko združenje teritorialne kooperacije  NOVUM (Poljska), 
Občina Plonsk (Poljska) - in 2 pridružena partnerja – regija Zlín (Češka) in Občina Tolna (Madžarska).

PRORAČUN

EURO ESRR

2.22 
MIL. €

1.84 
MIL. €

AVSTRIJA - JUD; EAO
HRVAŠKA - REAN; COK

ČEŠKA - EAZK
MADARSKA - TCDA
ITALIIJA - FBK; RER

POLJSKA - EGTC NOVUM; CMOP; MAE
SLOVENIJA - EZVD; MOV



Na podlagi razpoložljivih geoprostorskih podatkov, ki so bili 
zbrani za pilotna območja, so bili v sklopu projekta izdelani 
3D modeli stavb.
3D geometrija bo uporabljena v projektnem orodju (platfor-
ma OnePlace) za vizualizacijo energetskih podatkov (pora-
ba, toplotne izgube, fotovoltaični potencial, itd.).

BOOSTEE-CE zemljevid zgodb je spletna 
stran, ki je bila vzpostavljena z uporabo 
"Story Map Tour storytelling” predloge
in spletne verzije ArcGISa. Ta spletni 
pregledovalnik omogoča
brskanje po osmih pilotnih lokacijah 
projekta BOOSTEE-CE in prikaz infor-
macij za vsako pilotno lokacijo posebej v 
enostavni in pregledni obliki (pojavno 
okno). Pregledovalnik bo služil za 
predstavitev pilotnih aktivnosti v sklopu 
projekta

3D MODELI STAVB IN 
PILOTNE AKTIVNOSTI

3D modeli stavb

Spletni pregledovalnik pilotnih aktivnosti –
zemljevid zgodb

PREIZKUSITE 
SPLETNI PREGLEDOVALNIK



PREBERITE VEČ O
BOOSTEE-CE

Projekt je financiran s strani Evropskega 
sklada za regionalni razvoj v sklopu pro-
grama Interreg SREDNJA EVROPA.

Avtor slike je Jannoon028 - Freepik.com

Kontaktirajte nas!

Poiščite nas na Facebooku: https://www.facebook.com/BOOSTEECE/

Koordinator: Valerija Petrinec - valerija@ezavod.si
                                Polonca Mavrič - polonca.mavric@velenje.si
                                Špela Šeliga - spela.seliga@velenje.si

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/BOOSTEE-CE.html


