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SAVE AGE – po prvem letu izvajanja programa 

 

Po dobrem letu izvajanja projekta SAVE AGE kaže, da je vsebina projekta zelo zanimiva za domove za starejše, saj 

počasi daje rezultate in uresničuje zadane cilje. V prihodnjih mesecih bo končana analiza trenutnega stanja porabe 

energije v desetih sodelujočih evropskih državah. Ta bo povedala, če so domovi za starejše energetsko varčni, 

kateri so razlogi za energetsko neučinkovitost pri starejših in katere so glavne potrebe ter ovire v evropskih 

domovih za starejše na njihovi poti k izboljšanju energetske učinkovitosti. Najboljše razpoložljive tehnike in dobre 

/ slabe prakse bodo vodilo za tisoče domov, ki se trudijo zmanjšati svojo energetsko porabo. 

 

Ugotavljamo, da največ toplotnih izgub povzroči uhajanje toplote skozi streho, okna in dimnike, poraba energije 

pa je najvišja pri ogrevanju vode, v kuhinjah, pralnicah in pri ogrevanju domov. Bistvenega pomena je zato 

zmanjšanje porabe energije pri ogrevanju, osvetljavi, v pralnicah in kuhinjah domov. Energetske učinkovitosti bi se 

morali najprej lotiti z vzpostavitvijo energetskega nadzornega sistema, razširjanjem informacij o dobrih praksah in 

z varčevalnimi ukrepi. Najboljše investicije na področju izboljšanja energetske učinkovitosti so izolacija strehe, 

zamenjava sistema za ogrevanje vode, zamenjava žarnic ter nadzorni sistem. Nadzor porabe energije in 

primerjava med različnimi domovi bo privedla do tekmovalnosti ter posledično tudi do izboljševanja energetske 

učinkovitosti. 

 

Naslednji pomemben dogodek projekta SAVE AGE bo mednarodni seminar z naslovom “Zmanjševanje stroškov 

energije v evropskih domovih za oskrbo in nego”, ki se bo odvijal v Pragi v hotelu Clairton, 29.9.2011, od 9. do 12. 

ure. Na konferenci bodo predstavljeni prvi rezultati projekta SAVE AGE. Udeležencem bodo na voljo pomembne 

informacije o porabi energije, potrebah in ovirah v domovih glede energetske učinkovitosti ter dobrih / slabih 

praksah pri upravljanju z energijo. Lahko pa bodo prisluhnili tudi predlogom rešitev, kot so informacijski nadzorni 

sistem za energetski menedžment, uspešen primer metod za ozaveščanje o porabi energije, nemški finančni 

model “ revolverskega” finančnega investiranja v izboljšanje energetske učinkovitosti strategije in načrti za 

varčevanje z energijo v prihodnje. Vsi zainteresirani so vabljeni, da sodelujejo na seminarju: 

http://www.saveage.eu/templates/saveage/pdf/reducing_energy_costs_program.pdf 
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