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Delavnice o energetski učinkovitosti v Grčiji 

 

V Grčiji so delavnice potekale v dveh delih, predavanju je namreč sledila še 

izdelava akcijskega načrta za izboljšanje energetske učinkovitosti. V prvem 

delu je predavatelj predstavil najboljše razpoložljive tehnike, dobre in slabe 

prakse, primerjavo med različnimi domovi po Evropi, akcijski načrt za 

izboljšanje energetske učinkovitosti in strategijo za učinkovit energetski 

menedžment. Sledila je izdelava akcijskih načrtov za posamezne domove. 

Za lažjo pripravo so organizatorji sestavili priporočila za 7 različnih področij 

(ogrevanje s pomočjo obnovljivih virov, razsvetljava, kuhinja, pranje - 

sušenje, hladilniki, pisarniška oprema, kaj narediti – čemu se izogniti), 

udeleženci pa so potem ugotavljali, kaj lahko storijo v domovih, kjer so 

zaposleni.  

 

 

Da bi določili potrebe posameznih domov, so organizatorji pripravili tudi letake s 

splošnim akcijskih načrtom, ki je sestavljen iz dveh delov: 

 Prvi del predstavlja ocena energetske učinkovitosti in porabe posameznih 

energentov (nič, nizka, srednja, visoka). 

 V drugem delu pa so udeleženci izbrali tri najbolj problematična področja, 

določili pa so tudi predvidene ukrepe. 

 

 

Uvajanje energetsko učinkovitih ukrepov v grških domovih  

 

Grški partnerji nudijo domovom tudi podporo pri varčevanju z energijo. Sodelovanje z direktorji, zaposlenimi in 

stanovalci je prineslo zanimive rezultate in tudi velike prihranke. Podrobnim akcijskim načrtom so sledile tudi 

investicije za izboljšanje energetske učinkovitosti. Osnovni akcijski načrti tako predstavljajo prvi korak do 

energetskih investicij, bolj podrobne študije pa določijo potrebne ukrepe. Tako se je že kar nekaj domov 

odločilo za investicije, od nizkocenovnih pa vse do dražjih.  
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Eden izmed primerov dobrega sodelovanja je Dom Katerini Metropolis. Zaradi vedno višjih cen energentov so 

pripravili akcijski načrt in upoštevali vse slabosti zgradbe. Izkazalo se je, da ima dom veliko možnosti za 

prihranke. Prav tako so analizirali možne finančne vire in dobili podporo grškega programa za razvoj podeželja. 

Odločili so se za nekaj ukrepov iz akcijskega načrta, investicija je znašala 300.000 €. Glavna cilja investicije sta 

bila varčevanje in energetski strošek, ki bi bil enak tistemu pred 30 % podražitvijo določenih energentov v 

Grčiji. 

Investicija je vključevala naslednje ukrepe: 

 Fotovoltaični sistem (20Kw): 39.360 € 

 Obnovljiv sistem za toplo vodo – 

energetsko učinkovit sistem za 

ogrevanje: 46.118,16 € 

 Energetsko učinkovita oprema v 

kuhinji: 46.936,80 € 

 Energetsko učinkovita oprema za 

pranje in sušenje: 59.394,40 € 

 Podporna oprema: 108.190,64 € 

V domu pa so namestili tudi vizualne opomnike, ki bi zaposlene in stanovalce opominjali na varčno vedenje. 

 

 

 

 


