
  
 
 

 

 

Promoviranje energetske učinkovitosti v portugalskih domovih za starejše 

V sklopu Evropskega tedna trajnostne 

energije in druge Konference za energetsko 

učinkovito ekonomijo je Univerza v Coimbri 

22. junija organizirala delavnico Save Age. 

Cilj konference je pretok informacij med 

različnimi deležniki na področju energetske 

učinkovitosti, kot so raziskovalci, državne in 

lokalne oblasti, nevladne organizacije, 

energetske agencije itd. Delavnico, kjer so 

predstavili nekaj dobrih praks in pilotnih 

projektov na področju  energetske učinkovitosti v domovih, je obiskalo kar nekaj direktorjev in zaposlenih v 

domovih za starejše. Na delavnici sta sodelovala tudi direktor in 

svetovalka Državnega združenja za podporo domovom za 

starejše, ALI. Svetovalka združenja je arhitektka, ki svetuje 

članom združenja pri obnavljanju njihovih domov. Na delavnici 

je predstavila pregled porabe energetskih virov v domovih in 

različne arhitekturne rešitve, s katerimi lahko domovi občutno 

vplivajo na energetsko porabo. Zgradbe je predstavila kot živ 

organizem, ki se rodi in umre. Svetovala je, da analize porabe naj 

ne vsebujejo le analize cenovne učinkovitosti, ampak tudi življenjski cikel z vsemi stroški: ekološkimi, 

družbenimi, človeškimi in energetskimi. 

Energetsko učinkovita obnova: študija primerov 

Zelo zanimiva dobra praksa opisuje obnovo v domu Arganil Misericórdia, kjer so s kombinacijo ukrepov 

želeli znižati porabo energije, promovirati uporabo endogenih virov in prispevati k znižanju energetske 

odvisnosti ter emisij CO2. Najdražji ukrep je bila namestitev novega sistema za ogrevanje, ki je znižal 

energetske stroške za okoli 30% s povračilno dobo enega leta. Sistem temelji na kotlu na biomaso, ki jo 

zagotavljajo okoliški gozdovi in peleti. Ostanke od sečnje iz okoliških domov zbira dom sam. Obnova je bila 

podprta s strani državnih programov in s pomočjo dobrodelnih akcij. 

Družbeni župnijski center Ervedal da Beira je že 

namestil fotovoltaične celice za proizvodnjo energije, 

sončne celice za toplo vodo in kotel na biomaso za 

ogrevanje prostorov ter ogrevanje vode. Namestili 

bodo tudi učinkovit absorpcijski modul za klimatiziranje 

prostorov. Učinek ukrepov na energetske stroške je bil 

zelo pozitiven in je dokaz, da se da z aktivnim 



  
 
 

 

energetskim menedžmentom veliko narediti. Dom Ervedal da Beira je zgleden primer aktivnega in 

ozaveščenega vodstva, ki stanovalcem zagotavlja največje udobje z najboljšo energetsko učinkovito 

tehnologijo. 

Zaključne opombe: 

Pri pridobivanja finančnih sredstev iz državnih vzpodbud in ostalih programov so direktorji domov na 

Portugalskem na splošno zelo aktivni. Zelo jih zanima tudi energetska učinkovitost, vseskozi iščejo načine za 

obnovo dotrajanih sistemov in napeljav. Obstaja tudi politična volja, da se domovom pomaga, ampak 

predvsem na lokalnem nivoju, saj s takšnimi ukrepi lokalnim politikom narašča priljubljenost. Domovi so za 

energetska podjetja zelo zanimivi, kar zadnje čase opažamo tudi na Portugalskem. Vseeno pa na 

Portugalskem primanjkuje finančnih instrumentov in mehanizmov (tako javnih ali privatnih) ter programov, 

ki bi pomagali predvsem socialnim institucijam.  

Glavne potrebe so naslednje: 

 Obnova zgradbe in usposabljanje zaposlenih o energetsko varčni obnovi; 

 Zamenjava oken; 

 Obnova razsvetljave (na Portugalskem zelo razvita industrija, ki jo je treba podpreti); 

 Promocija biomase, ki jo je na Portugalskem dovolj; 

 Vzpodbujanje sprememb v vedenju zaposlenih in stanovalcev. 

 

V portugalskih domovih obstaja zelo velik potencial za izboljšanje energetske učinkovitosti, prav tako pa 

tudi velika potreba po izboljšanju zavedanja in večji količini informacij, saj bi lahko stanovalci in zaposleni s 

spremembami v vedenju lahko veliko dosegli. Predstavljeni primeri dokazujejo, da lahko dom, če je vodstvo 

dobro ozaveščeno o energetski učinkovitosti, doseže občutne prihranke. 


