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Delavnica o varčevanju z energijo v domovih za starejše v regiji Högsby na Švedskem 

 

Energetska agencija jugovzhodne Švedske je v sklopu projekta Save Age pričela z izvajanjem delavnic za 

domove. Prva delavnica je bila organizirana v regiji Högsby, kjer kar trije domovi sodelujejo v projektu Save 

Age, njihova poraba energije pa je že bila podrobno analizirana. 

 

V preteklih dneh so bile organizirane 4 delavnice, udeležilo pa se jih 

je 70 ljudi. Prvi dve delavnici sta se odvijali 21. marca, drugi dve pa 

28. marca. Najbolj pomembno sporočilo delavnic je, da lahko že 

samo s spremembo vedenja zaposleni in stanovalci s skupnimi 

močmi znižajo energetske stroške za vsaj 5 %. Zaposleni in 

stanovalci preostalih 6 domov, ki sodelujejo v projektu Save Age, 

bodo v prihodnjih dneh prav tako sodelovali na delavnicah, katerih 

cilj je izboljšati zavedanje in energetsko vedenje v domovih za 

starejše. 

 

Da bi udeležencem kar najbolje predstavili problematiko energetske učinkovitosti, so se delavnice pričele s 

pregledom stanja okolja ter s predvidenimi posledicami, ki bodo sledile, če ne spremenimo svojega mišljenja in 

vedenja. Nadaljevale so se s primeri enostavnih ukrepov, ki jih lahko uvede vsakdo, prinesejo pa občuten 

prihranek in le malenkostno vplivajo na življenjski standard.  

 

Vseh 70 udeležencev je pokazalo veliko zanimanja za obravnavano tematiko, saj je delavnica predstavila kar 

nekaj praktičnih ukrepov za izboljšanje energetskega vedenja. Del delavnic je bil namenjen vodstvom domov, 

saj naj bi prav oni motivirali svoje zaposlene z izraženo podporo ukrepom za varčevanje z energijo in z orodjem 

za energetski menedžment. Vodstva in zaposleni so skupaj analizirali trenutno stanje in predlagali možne 

ukrepe. Uveljavljanje energetskih ukrepov pa naj bi bila tema rednih sestankov zaposlenih v domovih. 

  

»Zelo zanimiva delavnica, ki me je vsekakor vzpodbudila, da 

premislim o svojih vsakodnevnih navadah. Majhni ukrepi in 

vsakodnevni prihranki povsod po Evropi bodo zagotovo imeli 

pomemben vpliv na naše okolje. Sedaj razumem, da lahko tudi 

sama zelo pozitivno vplivam na trenutno stanje. Že jutri bom 

zase in za moža kupila kolesi!« 

(Citat udeleženke) 


