
  

 

 

Projekt Save Age je v zaključni fazi 

 

Ker se projekt Save Age počasi zaključuje, poteka v Italiji vrednotenje vseh podatkov, ki so jih med 

trajanjem projekta zbrali partnerji. 

 

Projektni partnerji so analizirali energetsko porabo v sodelujočih domovih, zaradi zbranih 

podatkov pa lahko sedaj domovom svetujemo kako izboljšati energetsko zavedanje vodstev, 

starostnikov in zaposlenih. Odločili smo se, da razvijemo uporabna orodja, ki bodo pomagala 

domovom tudi po zaključku projekta. Enkratni ukrepi niso primerni za učinkovito zniževanje 

porabe, zato je potrebna vsakodnevna predanost porabnikov, koristno je tudi poznavanje dobrih 

praks na tem področju. Več italijanskih vodstev domov pa je priznalo, da imajo njihova kultura in 

navade velik vpliv na varčevanje z energijo. 

 

Zaradi teh ugotovitev smo se odločili, da bo potrebno mišljenje stanovalcev in zaposlenih 

temeljito spremeniti, zato smo pripravili nekaj pripomočkov, ki opominjajo na varčno porabo in 

poudarjajo pomen posameznika pri varčevanju. 

 

SAVE AGE koledar z dobrimi praksami na področju varčevanja za energijo 

Eden izmed pripomočkov, ki izstopajo, je koledar, ki pritegne vsakogar. Vsak mesec je posvečen 

drugačnemu načinu varčevanja za energijo. 

 

  



  

 

 

Koledar smo poslali 300 italijanskim domom in projektnim partnerjem, da bi jih opomnili, kako 

pomembno in enostavno je varčevanje z energijo. 

 

Vizualni opomniki in pripomočki 

Ker koledar morda ni viden vsem zaposlenim, smo se odločili za izdelavo dodatnih opomnikov, ki 

bodo uporabni za vse zaposlene in stanovalce. Celoten komplet je viden na spodnji sliki, 

sestavljajo pa ga: mapa z nasveti za vodstva domov, poster s predstavitvijo projekta SAVE AGE in 

kratek povzetek poročila o energetski učinkovitosti. Komplet vsebuje tudi priporočljiva vedenjska 

pravila za pisarne, kuhinje, pralnice, zaposlene in stanovalce. Za praktično uporabo pa so pripravili 

še različne pripomočke s praktičnimi nasveti, ki opozarjajo na bolj pereče probleme v pralnicah, 

kuhinjah, itd. 

 

 

 

V kompletu najdemo tudi nalepke in obešanke za vrata in okna. Naša želja je, da bi bili vizualni 

opomniki nameščeni v vseh domovih. V marcu bomo komplete razdelili italijanskim domovom in 

evropskim partnerjem, da skupaj ocenimo možne energetske prihranke. 

 

 

 

 

 



  

 

 

“SAVE AGE” senzor 

Razvili bomo tudi nizkocenovni senzor, ki bo meril porabo energije za različne električne naprave. 

S pomočjo brezžične nadzorne plošče bo senzor opozoril na vsako anomalijo v porabi elektrike. 

 

 

 

Glavni cilj senzorja je opozoriti na učinkovitost naprav, saj vemo, da se z leti oziroma zaradi skritih 

napak energetska učinkovitost pogosto močno poslabša. Dober primer je 3 leta star pralni stroj, 

katerega učinkovitost se lahko zmanjša tudi za 40 % zaradi slabega vzdrževanja. Senzor omogoča, 

da redno spremljamo in nadziramo naprave skozi njihovo življenjsko dobo. Takšen senzor je lahko 

dobra motivacija tudi za nas. 

 


