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Projekt SAVE AGE: Prva vseevropska delavnica nakazala velike potenciale pri 
varčevanju z energijo 
 

Praga, 28. September 2011 – Partnerji projekta Save Age iz 10 evropskih držav so se zbrali 
v Pragi, da bi predstavili svoje prve ugotovitve. Le 15 mesecev po pričetku projekta so 
zbranim prikazali rezultate meritev in analiz. Glavno sporočilo delavnice se glasi: Vsak 
dom za starejše bi moral preveriti svoje potenciale pri varčevanju z energijo. 

Ob pričetku delavnice je prof. dr. Wilfried Schlüter, predsednik E.D.E. (Evropskega združenja direktorjev 
domov za starejše), izpostavil pomen dela projektne skupine Save Age in potenciale zadanih ciljev. 
Tehnološki napredek in spremembe v vedenju lahko odprejo pot ukrepom za varčevanje z energijo in 
stroški. 

Darko Ferčej, predstavnik vodilnega partnerja projekta, je poudaril pomen energetske učinkovitosti v 
domovih za starejše, saj se njihove energetske potrebe močno povečujejo, hkrati pa tudi hitro narašča 
število starejših ljudi, ki potrebujejo nego. G. Ferčej je tudi opozoril, da so sredstva za investicije nizka in 
da so zato spremembe v vedenju še toliko bolj pomembne. Strateški cilj projekta Save Age je doseči 5 % 
prihrankov pri energiji in znižati emisije CO2 v sodelujočih domovih v obdobju maj 2010 – maj 2013. 
Tekom projekta bo 540 zaposlenih v domovih zaključilo tudi posebno izobraževanje. 

Pedro Esteves, predstavnik partnerjev na Portugalskem, je prikazal rezultate meritev energetske 
učinkovitosti. Za merjenje različnih energetskih porab so priredili posebno računalniško orodje za 
benchmarking, ki je pokazalo, da je ogrevanje največji porabnik energije. G. Esteves je tudi poudaril, da 
se predanost energetski učinkovitosti in zakonodaja v posameznih državah zelo razlikujeta. 

Boris Koprivnikar, predstavnik partnerjev iz Slovenije, je skupaj z energetskim ekspertom poročal o 
informacijskem sistemu za energetski menedžment za domove za starejše v Sloveniji. Prirejeno 
industrijsko orodje za merjenje porabe toplote, vode in energije sedaj analizira in primerja energetsko 
porabo domov in znižuje stroške. Rezultati kažejo, da obstajajo velike razlike med stroški posameznih 
domov, na primer razlike v stroških za elektriko znašajo do 30 %, za ogrevanje pa ponekod kar 100 %. 

Miren Iturburu, predstavnik španskih partnerjev, je poročal o vedenjski analizi na področju energetske 
učinkovitosti v sodelujočih domovih. Analiza je pokazala, da ima predanost energetski učinkovitosti velik 
potencial za širjenje. V domovih primanjkuje informacij in različnih izobraževanj na temo energetske 
učinkovitosti, poleg tega pa obstaja tudi velika potreba po izboljšanju transparentnosti pri nepotrebnem 
zapravljanju z energijo.  

Kent Anderson iz Švedske je povzel študijo o 3.000 zaposlenih v domovih. Poudaril je, da lahko 
motivacija in izboljšanje zavedanja zaposlenih, skupaj z jasnimi vlogami in odgovornostjo, doseže 
merljive rezultate in omogoči več delovnih mest. 
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Sandra Langer iz oddelka za energetski menedžment v Stuttgartu, je predstavila pristop notranjega 
najemanja, na primer na področju novega kontrolnega sistema za ogrevanje, prezračevanje in 
osvetljavo, izolacijo zidov ali zgornjih nadstropij. Največja prednost takšnega modela je fond za posojila, 
ki se obnavlja s povračili. Povračilna doba za toplotno izolacijo zgornjih nadstropij je bila le 4,4 leta.  
 
Kostas Zapounidis, predstavnik partnerjev iz Grčije, je poročal o strategiji in akcijskem načrtu za 
energetsko učinkovitost v domovih za starejše in podal tudi nekaj praktičnih priporočil. Poudaril je 
pomen in potencial vedenjskih sprememb ter investicij, ki temeljijo na meritvah in analizah vseh 
sodelujočih domov za starejše. Že manjše spremembe v vedenju lahko ustvarijo 5 % prihrankov, srednje 
investicije 10 % in večje investicije 25 % prihrankov. Ti prihranki se lahko pričnejo ustvarjati takoj, saj so 
izkušnje iz pregledanih domov pokazale, da obstaja velik potencial za prihranke. 
 
170 udeležencev delavnice je pridobilo izkušnje na več področjih energetske učinkovitosti in njihov 
pozitiven odziv je dokaz, da je projektno delo pomemben prispevek k zmanjševanju porabe energije. 
 
Več informacij: 
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