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 V tej številki… 

Dobrodošli na projektu EduFootprint: Kratka predstavitev projekta 

Novosti na projektu EduFootprint 

o Kick-off srečanje v Trevisu 
o EduFootprint kalkulator 
o Prihodnje aktivnosti in dogodki: kako lahko sodelujete? 

MED Skupnost “Energetsko učinkovite zgradbe”  

Konzorcij 

Kontakt 

EduFootprint 
School Low carbon footprint in Mediterranean cities 

www.interreg-med.eu/edufootprint 



 

 

    Dobrodošli v EDUFOOTPRINT 

 

EduFootprint je 28-mesečni modularni program Interreg MED (M2), ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni 

razvoj.  

Ključni namen projekta je povečati sposobnost lastnikov in upravljavcev javnih stavb v smeri boljšega ravnanja z 

energijo; to bo mogoče doseči ne samo z upoštevanjem neposrednega vpliva energije v stavbah (raba) ampak tudi 

preko posrednih ukrepov (javnega naročanja in celovitega zavedanja ter obnašanja). Aktivnosti bodo usmerjene na 

testiranje in v prenos integrirane energetske strategije v šole preko pristopa LCA (Life Cycle Assessment – 

ocenjevanje življenjskega cikla). Pristop vključuje pregled in implementacijo energetsko učinkovitih praks sladno s 

SEAP (Local Sustainable Energy Action Plans – lokalni akcijski načrti trajnostne energetike). 

Ključni del projekta so transnacionalne aktivnosti, saj bo Edufootprint model testiran  v različnih državah MED. 

Inovativne rešitve, ki bodo vključevale lastnike oziroma avtoritete iz javnega ter privatnega sektorja in končnih 

uporabnikov pa bodo prenesene v sedem MED regij. Področja z manj izkušnjami bodo imela možnost izvajanja 

ukrepov, ki so že dobro preizkušeni in kjer že obstaja predhodno znanje različnih partnerjev. Model bo tudi testiran v 

državah, kjer obstajajo različne oblike javne vključenosti v stavbah. 

Transnacionalni ukrepi so ključnega pomena, ker bo projekt preizkusil model EduFootprint v različnih državah MED in 

bo razširil inovativne rešitve, ki vključujejo javne organe in lastnike, zasebne sektorje in končne uporabnike v sedmih 

regijah MED. Manj izkušena območja bi imela možnost, da bi se na dobro dokazanih temeljih izhajala iz že 

obstoječega znanja drugih partnerjev, model pa bi se testiral v državah z različnimi načini upravljanja javnih zgradb. 

Projektne aktivnosti bodo dale podporo stavbam v MED področju za znižanje rabe energije. Pristop upošteva šole in 

njihov celovit življenjski cikel, zagotavlja multiplikativni vpliv različnih aktivnosti in s tem trajnostno naravnan nizko-

ogljičen način življenja prebivalcev. Dodatno pa še izobraževalno in kulturno rast ter promocijo eko-inovacijskih rešitev 

za različne deležnike v procesu izobraževanja (študente, njihove družine, učitelje, javne institucije ter dobavitelje 

energetskih storitev). 

 

 

 

 

     Novosti na projektu 
EDUFOOTPRINT  

EDUFOOTPRINT Kick-off srečanje v Trevisu 



 

 

30. novembra in 1. decembra 2016 je v Trevisu (Italija) na sedežu vodilnega partnerja potekal prvi uvodni sestanek v 

okviru modularnega projekta EDUFOOTPRINT. 

Srečanje je partnerjem omogočilo, da se bolje spoznajo in pogovorijo o glavnih zadevah, povezanih z zagonom in 

postopki vodenja projekta. 

Na srečanju so partnerji tudi podrobneje dorekli načrt delovnih paketov vezanih na tehnično delo in komunikacijske 

aktivnosti. Na konzorciju je bil prisoten tudi predstavnik horizontalnega projekta MEDNICE, ki vodi MED skupnost 

“Energetsko učinkovite zgradbe”. Partnerjem je predstavil projekt ter skupnost in predvidene ključne točke 

sodelovanja, ki lahko koristijo vsem članom skupnosti. 

 

 

EduFootprint kalkulator: glavno orodje na projektu je prupravljeno 

Ambiente Italia, partner na projektu EduFootprint, je razvil orodje, ki omogoča avtomatsko merjenje ogljičnega odtisa 

šol: EduFootprint kalkulator. 

Kalkulator meri rabo različnih naravnih virov in aktivnosti, ki potekajo v šolah. Podatki se preračunajo v obliko, ki kaže 

na vpliv na okolje in na generiranje odpadkov. Takšno orodje lahko pomaga lastnikom stavb ali pa upravljavcem v 

šolah identificirati različne vplive, ki na okolje povzročajo vsakdanje aktivnosti. Ne gre samo za neposredni vpliv 

stavbe in njenih sistemov, gre za ocenjevanje vseh vplivov, ki jih povzročamo z izobraževalnim procesom (na primer, 

vpliv mobilnosti, porabo vode in hrane in ostalo.  

Kalkulator EduFootprint je Excelova datoteka z različnimi delovnimi listi; EduFootprint nos podatkov je ključen, podatki 

pa se zbirajo po šolah in jih delimo na pet skupin: 

 Poraba v stavbi (električna energija, toplotna 

energija, poraba vode) 

 Poraba izdelkov (papirni izdelki, pisarniški izdelki, 

toaletni in čistilni izdelki, oprema, kemična 

sredstva, ki se uporabljajo v laboratorijih, 

vrtnarstvo) 



 

 

 Mobilnost (notranja vozila, prevoz od doma do šole, izleti) 

 Hrana (kantina, kavarna, razdeljevalni stroji) 

 Končni produkti (odpadki, odpadne vode) 

Ti podatki po metodi ocenjevanja življenjskega cikla samodejno preračunavajo kakšen bo učinek oziroma ogljični odtis 

šole, pri tem pa upošteva celoten življenjski cikel izobraževalne dejavnosti. 

Prva, interna različica kalkulatorja je bila partnerjem na voljo že februarja in so se podučili kako jo uporabljati. V šestih 

tednih so opravili testiranje, s katerimi smo odpravili nekaj napak, iz tega je nastala končna različica 00, ki jo 

uporabljamo v prvi fazi projekta za delo v okviru pilotnih skupin. 

 

Prihodnje aktivnosti in dogodki: kako lahko sodelujete? 

V naslednjih 6 mesecih so načrtovane naslednje projektne aktivnosti: 

• Sodelovanje z izbranimi šolami v različnih sodelujočih regijah pri izračunu njihovega ogljičnega odtisa in 

identifikacija možnih izboljšav 

• Povezovanje z lokalnimi / regionalnimi organi, ki upravljajo z javnimi šolami in univerzitetnimi stavbami ter 

njihovimi energetskimi menedžerji 

• Priprava regionalnih delavnic namenjene ozaveščanju 

• Mreženje v okviru Skupnosti MED (“Energetsko učinkovite stavbe” 

• dejavnosti ozaveščanja 

 

 Ali želite izvedeti več o projektu? 

 Ali menite, da bi vašo šolo zanimalo, kakšen je njen okoljski odtis? 

 Ali ste javni organ / uprava zainteresirani in / ali odgovorni za upravljanje z 

energijo in okoljska vprašanja v javnih zgradbah? 

 ⇒ Ali menite, da je sprememba možna? 

 

Kontaktirajte nas in se nam pridružite na: Twitter 

(@EduFootprint)! 

 

 



 

 

Skupnost MED  
“Energetsko učinkovite stavbe”   

Za programsko obdobje 2014-2020 je program Interreg MED sprejel nov pristop za upravljanje projektov, ki se 

osredotoča na identiteto projekta in na (pričakovane) rezultate, ne pa na procese ali preproste rezultate. 

V tem kontekstu so ustvarili tematske skupnosti na MED projektih, ki omogočajo integriran 

pristop k specifičnim strateškim tematikam v programu, slednji pa spodbujajo povezovanje v 

mreže in sinergije med povezanimi financiranimi projekti ter integriran komunikacijski pristop, 

osredotočen na cilje programa. 

Vsak modularni projekt je del določene tematske Skupnosti projektov, ki se izvajajo v celotnem 

programskem obdobju. EduFootprint je eden od desetih modularnih projektov, ki se ukvarjajo z energetsko 

učinkovitostjo v javnih zgradbah in so zato del skupnosti “Energetsko učinkovite zgradbe”. 

To tematsko skupnost usklajuje horizontalni projekt MEDNICE (programska omrežja MED za inovativno sodelovanje 

na področju energetske učinkovitosti) in pokriva naslednje modularne projekte: EDUFOOTPRINT, TEESCHOOL, 

STEPPING, SISMA, SHERPA, PRIORITEE, NOVE FINANCE, IMPULSE, ENERJ in CESBA MED. 

 

 

MEDNICE Kick-off meeting 

Kick-off srečanje horizontalnega projekta 

MEDNICE je potekal med 7. in 8. 

marcem v Nici (Francija), ki so se ga 

udeležili predstavniki vseh modularnih 

projektov, povabljeni v MED skupnost 

“Energetsko učinkovite zgradbe”.  

V prvem delu prvega dne je bil sestanek 

omejen na partnerje MEDNICE in skupni 

sekretariat Interreg MED. V drugem delu 

prvega dne pa so se zbirali predstavniki 

vseh modularnih projektov, ki sodelujejo 

v MED skupnosti ”Energetsko učinkovite 

zgradbe”. Tovrstno srečanje je predstavljalo odlično priložnost za vzpostavitev medsebojnega sodelovanje in 

povezovanja.  

Drugi dan so predstavniki malih in srednjih ter večjih podjetij in lobijev imeli priložnost sodelovati na dogodku in 

poiskati nadaljnje sinergije s horizontalnimi in modularnimi projekti, kar je dalo še dodatni zagon za uradni začetek 

delovanja MED skupnosti ”Energetsko učinkovite zgradbe”. 

  



 

 

Konzorcij 

Vodilni Partner 

 

Province of Treviso (Italy) 

http://www.provincia.treviso.it/ 

 

Regional Energy and Environment Agency from North Alentejo (Portugal) 
http://www.areanatejo.pt 

 

Institute for Innovation and Development of University of Ljubljana (Slovenia) 
http://iri.uni-lj.si  

 

Euromediterranean Centre for Sustainable Development (Italy) 

http://www.svimed.eu 

 

UET Centre (Albania) 

http://www.uetcentre.org 

 

EGTC Efxini Poli – SolidarCity Network (Greece) 

http:// www.efxini.gr 

 
Andalusian Institute of Technology (Spain) 

http://www.iat.es 

 

Ambiente Italia srl (Italy) 

http://www.ambienteitalia.it 

 

RETE ISIDE, Schoolnet for Environment and Energy Saving (Italy) 

http://www.reteisideambiente.it 

 

  

http://www.iat.es/


 

 

Kontakt 

          Splošni kontakt 

E-mail : edufootprint@gmail.com 

Tel. : +39 0422 656902 

Web site: www.interreg-med.eu/edufootprint 

      @EduFootprint 

 

Italija 

Province of Treviso 

E-mail : europa@provincia.treviso.it  

Tel. : +39 0422 656902 

Web site: http://www.provincia.treviso.it/ 

     @provtreviso 

 

Euromediterranean Centre for Sustainable Development  - SVIMED 

E-mail : e.arrabito@svimed.eu  

Tel. : +39 3466 441286 

Web site: http://www.svimed.eu  

                        @svimed 

 

Ambiente Italia srl 

E-mail : roberto.cariani@ambienteitalia.it  

Tel. : +39 0422 445208 

Web site: http://www.ambienteitalia.it   

     @AI_AIP                @ambienteitsrl 

 

Rete ISIDE, Schoolnet for Environment and Energy Saving 

E-mail : galpigi@gmail.com    

Tel. : +39 3317475600 

Web site: http://www.reteisideambiente.it 

   

Portugalska 

Regional Energy and Environment Agency from North Alentejo - AREANATejo 

E-mail : ana.lacao@areanatejo.pt   

Tel. : +351 245309084 

Web site: http://www.areanatejo.pt  

            @AREANATejo 
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Slovenija 

Institute for Innovation and Development of University of Ljubljana – IRI UL 

E-mail : andreja.burkeljca@iri.uni-lj.si 

Tel. : +386 40416129 

Web site: http://iri.uni-lj.si  

  

Albanija 

UET Centre 

E-mail : kebjana.haka@uet.edu.al  

Tel. : +355 698593601 

Web site: http://www.uetcentre.org  

            @UetCentre 

          

Grčija 

EGTC Efxini Poli – SolidarCity Network 

E-mail : epolis@efxini.gr  

Tel. : +30 2102486041 

Web site: http://www.efxini.gr  

   @eoes.efxini.poli 

       

Španija 

Andalusian Institute of Technology – IAT 

E-mail: edufootprint@iat.es   

Tel. : +34 954 468 010 

Web site: http://www.iat.es  

     @IAT 
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