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SAVE AGE, prvi rezultati in izzivi 

Prvi rezultati 

Projekt SAVE AGE se je pričel v Franciji izvajati v zadnjem četrtletju 2010 s sodelovanjem direktorjev domov za oskrbo in 

nego. Zelo je obetaven, saj so izvajalci dejavnosti zelo naklonjeni trajnostnemu razvoju in iščejo rešitve za optimizacijo 

stroškov poslovanja njihovih ustanov, ki so povezani s porabo energije. Prav zato so se v oktobru 2010  vse pilotne institucije 

vključile v projekt v le nekaj dneh. 

Zasnova projekta, ki vključuje 100 pilotnih institucij v desetih evropskih državah, je posebej dobro sprejeta pri direktorjih, ki 

bodo imeli možnost sodelovati z drugimi izvajalci, ki so v podobni situaciji, in se bodo lahko tako primerjali med sabo in 

diskutirali o najboljših praksah. 

10 revizij pilotnih institucij je pokazalo, da nobena izmed njih ne izvaja rednega nadzora porabe energije. Edina izjema je 

potrditev računa za energijo enkrat letno. Večina institucij je v povprečju starih 20 let (najstarejše so bile zgrajene leta 1928, 

najnovejše pa 2010). Razlike v starosti pa nujno ne pomenijo razlike v porabi energije - ta je odvisna predvsem od interesa 

direktorjev in tehničnega osebja, ki je vključeno pri teh vprašanjih. 

Tudi poraba toplote je konstantno visoka, ne le zaradi nezadostne izolacije, ampak tudi zaradi udobja: starejši so zelo 

občutljivi na temperature. V nekaterih ustanovah lahko temperatura v dnevnih prostorih znaša tudi 26°C. 

Čeprav še nismo dobili vseh zaključkov projekta, že lahko zaznamo dva izziva. 

Dom za oskrbo in nego je energijsko učinkovit 

Posebej izstopa institucija, ki je bila zgrajena 2010, saj je vključila energijska načela (kotel na lesno biomaso, rezervoar za 

hrambo deževnice…) v svojih načrtih, radi pa bi še napredovali pri nadzorovanju porabe energije. 

 

V primeru novogradenj ali obnov ustanov, ko so bile 

upoštevane vse energijske optimizacije med fazo 

načrtovanja, bo le nekaj možnosti za nadaljnje izboljšanje. 

Nujno bo treba vplivati na obnašanje zaposlenih, stanovalcev 

in direktorjev. Vseeno pa je analiza med izvajalci dejavnosti v 

pilotnih domih za oskrbo in nego pokazala, da nobena izmed 

ustanov ne premore načrta za usposabljanje zaposlenih in  

uporabnikov ter  informacij o tem, kako biti vzor na področju 

energetske učinkovitosti. 
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V teh primerih bo poudarek na prepričevanju direktorjev, zaposlenih in stanovalcev, da ravnajo energetsko učinkovito. 
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Zunanje financiranje 

V Franciji je večina ustanov javnih, administrativno in finančno so odvisni od sodelovanja občine, regije, ipd. 

Kar 80% ustanov, ki so bile revidirane znotraj projekta SAVE AGE, je javnih institucij in to je pomembno upoštevati pri ukrepih 

tako za direktorje in zaposlene kot tudi za stanovalce. Premisliti moramo tudi o učinkovitih načinih vključevanja in povečanja 

zavedanja vodstva, da bi reagirali na resnične potrebe institucij. Ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti se namreč 

pogosto ne ujemajo z dejanskimi zahtevami pri delu ustanov. 

Projekt SAVE AGE se osredotoča na analizo raznolikih pogojev v domovih za oskrbo in nego, z namenom zmanjšati porabo 

energije domov v Evropi ob upoštevanju njihovih specifičnih potreb. 

Podpirata nas dva sponzorja: SDEL in GTM. 

 

 

 
 


