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Dobrodošli
Topel pozdrav v drugi številki novic projekta EDUFOOTPRINT, ki ga financira Evropska unija preko programa Interreg
Mediterranean z namenom povečanja kompetenc lastnikov in upravljalcev javnih stavb z namenom izboljšanja
upravljanja z energijo v območju MED.
Vsebina novic vas bo seznanil z aktivnostmi, pomembnimi razvojnimi koraki projekta v partnerstvih, dala vpogled v
tehnične vsebine, podroben focus na območja, kjer se bodo odvijale pilotne aktivnosti kot tudi z glavnimi rezultati
povezovalnih aktivnosti znotraj Efficient Buildings Community.

•

Novosti na projektu EDUFOOTPRINT

Aktivnosti s šolskimi skupnostmi
Določanje okoljskega odtisa šol: baseline
Konzorcij je tesno sodeloval z izbranimi šolami v
vsakem pilotnem območju, da bi ocenili njihov odtis na
okolje v šolskih letih 2015-2016 z uporabo
Edufootprintovega okoljskega kalkulatorja, ki je bil
razvit v okviru projekta. V ta namen je bil projektnim
partnerjem, lastnikom šol in upravljalcem z energijo
predstavljen Environmental Footprint Guidelines
(SEFGs), ki je bil vodilo za implementacijo
EduFootprint modela in kalkulatorja v šolah.
Dobljeni rezultati v vsaki šoli so postavili temelje na
podlagi katerih je mogoče izvesti pomembne
izboljšave za zmanjševanje njihovega okoljskega
odtisa.
Za to aktivnost je bila najpomembnejša vključenost
pridruženih partnerjev in pomembnih podpornikov .
Izobraževanje za izobraževalce
V okviru pripravljalnih aktivnosti za pilotni projekt je
Ambiente Italija organizirala in realizirala 6 webinarjev
o različnih temah, ki so se nanašale na EDUFootprint z
namenom izobraževanja lokalnih izobraževalcev na
različnih pilotnih področjih projekta: energetska
učinkovitost zgradb, pristop življenjskega cikla,
fotovoltaika v zgradbah, krožna ekonomija, okoljski
odtis in vzdržna mobilnost.

Do webinarjev lahko dostopate na spletni strani
projekta: https://edufootprint.interreg-med.eu/tutorials/

Prvi koraki k energijskim akcijskim planom v šolah
Ko so bili pridobljeni prvi rezultati okoljskega odtisa šol,
projektni partnerji skupaj s šolami analizirajo glavna
področja izboljšav, da bi za vsako šolo izoblikovali in
implementirali integriran energetski akcijski plan, ki
bazira na pristopu življenjskega cikla. V ta namen so
tehnične izboljšave kot tudi aktivnosti, ki vodijo k
spremembam
vedenja
namenjene
izboljšanju
energetske učinkovitosti in zmanjšanju okoljskega
odtisa.
V okviru projekta so bile izdelane smernice za
monitoring in upravljanje z energetsko učinkovitostjo v
javnih stavbah. Njihov namen je podpora izdelavi
šolskih energetskih akcijskih planov in njihovi
integraciji z odgovarjajočimi lokalnimi SEAP. Ta
dokument je dosegljiv na spletni strani projekta.
Videozgodbe
Številne videe so bili izdelani v sodelovanju z
nekaterimi v projekt vključenimi šolami na Siciliji in v
Ljubljani. Ti videi razlagajo različne vsebine, ki se
nanašajo na glavne teme projekta: okoljski odtis in
energetska učinkovitost v stavbah javnih šol.
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Sestanki konzorcija EDUFOOTPRINT

ga je slovenski partner projekta IRI UL na rektoratu
ljubljanske univerze.

Konzorcij projekta Edufootprinta se je sestal dvakrat
med majem in oktobrom 2017 na svojem drugem in
tretjem koordinacijskem srečanju.
Drugi sestanek projekta in usmerjevalnega odbora je
gostil Exifini Poli 3. in 4. maja 2017 v grški Messini.
Partnerji so razpravljali o poteku aktivnosti in planirali
naslednje. Glavne teme sestanka so bile okoljski
kalkulator, izbira šol, in okolje zainteresiranih strani v
vsaki izmed pilotnih regij. Partnerji so razpravljali tudi o
ovirah in težavah pri izvedbi planiranih aktivnosti
projekta. Privzeli so nekaj možnih rešitev. Na sestanku
so obravnavali tudi prvo poročilo projekta.

Poglavitne teme, ki so bile obravnavane na tem
sestanku so bile končna verzija School Environmental
Footprint Guidelines (SEFGs), umeritve Guideline for
energy efficiency monitor and management in public
buildings, rezultati kalkulatorja za 62 sodelujočih
izbranih šol, rezultati aktivnosti izobraževanja
namenjenega partnerjem, komunikacijski material, ki je
bil razvit in struktura mobilne APP, ki je bila predvidena
v projektu. Partnerji so imeli priložnost obiskati stavbe
ljubljanske univerze, ki so bile vključene v pilotne
aktivnosti.

Tretji projektni sestanek z usmerjevalnim odborom je
potekal 17. in 18. oktobra v Ljubljani (Slovenija). Gostil

Dogodek programa MED: “Mi smo MED – preseči tematske skupnosti”

Več kot sto predstavnikov 68 projektov znotraj MED
Thematic Communities se je srečalo v muzeju
univerze Alicante v okviru dogodka, ki ga je organiziral
Interreg MED program 17. maja 2017.

skupinah predstavljali svoja videnja o delovni
metodologiji med modularnih in horizontalnih
projektov, kapitalizaciji in komunikaciji. Glavni zaključki

Dogodek je predstavljal dan interaktivnih dejavnosti
med predstavniki različnih projektov znotraj tem
programa MED.
Po pozdravnih govorih je zelo živahen sestanek za
prebijanje ledu so sodelujoči združili moči v izvedbi
konkretnih nalog kot je izdelava ptičje hišice, slikanje
grafitov ali tek na skiroju. V nadaljevanju so
horizontalni projekti imeli možnost pokazati v koncizni,
vendar kreativni obliki, s čim se ukvarjajo različni
tematski projekti v okviru MED. Popoldan so sodelujoči
sodelovali pri aktivnosti world café, kjer so v 16

so bili predstavljeni na končnem plenarnem zasedanju.
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Dogodek je omogočil pomemben simboličen trenutek:
podpis memoranduma o sporazumu med modularnimi
projekti,
horizontalnimi
projekti
in
skupnim

sekretariatom, ki je uradno protokoliral zavezo ciljem
Programa in njihovim nalogam.

Focus on the pilot areas: Italy
Veneto - provinca Treviso
Veneto je zelo industrijska in cvetoča regija, ki jo
zaznamuje prisotnost mnogih tovarn, cest, avtov, ljudi
in podjetništva. Okolica Trevisa, kjer je potekal projekt,
je dober primer za to. Veliko otrok hodi v šolo in ima
mnogo šolskih stavb.
Občine vodijo stavbe vrtcev, osnovnih in srednjih šol,
za višje šole pa je odgovorna regija.

8393 študentov, kar je 18,9% srednjih in 12,1% vseh
srednjih šol v provinci.
Projektni partnerji, vključeni v aktivnosti province
Treviso, imenovanega Ambiente Italia, provincial di
Treviso in Rete inside, bodo delovali skupaj na analizi
in razvoju izboljšav za vsako šolo (15), med temi, ki so
vključene v projekt “okoljski kalkulator, posebej še:
-

V pilotni projekt je vključenih 8 občin: Treviso,
Castelfranco Veneto, Silea, Caerano San Marco,
Paese, Godega di S. Urbano, Conegliano in
Valdobbidene. Vse med njimi imajo potrjen SEAP ali
se mu pridružujejo.
15 srednih šol, ki jih predstavljajo učenci srednjih in
višjih šol starih med 11 in 19 iz teh občin je sodelovalo
pri pilotnih aktivnostih projekta. Predstavljalo jih je

poraba energije (električna energija, termalna
energija, poraba vode),
poraba proizvodov (papirni izdelki, izdelki za
pisarne, sanitarni in čistilni izdelki, oprema,
laboratorijske kemikalije, vrtnarjenje),
mobilnost (prevozna sredstva, prevozi dom-šola,
ekskurzije),
hrana (menza, kavarna, prehrambeni avtomati),
odpadki

V ta namen bo izdelan protokol za utrditev definicije
School Energy Action Plans. Čeprav EduFootprint ne
predvideva tega koraka Rete Inside, ki je odgovorna
za testno aktivnost meni, da bo s tem olajšala
prihodnje delo in imela model, ki mu je potrebno slediti.
Do konca novembra bo vsaka šola z podrobno
raziskavo o porabi in nato definirala plan izboljšav.

Sicilija – provinca Siracusa

Pilotno območje je locirano v JV Siciliji v provinci
Siracusa. Vključuje 9 občin, ki so locirane v dolini
Monti Iblei. Skupno število prebivalcev je približno
63000. Glavna aktivnost je povezana s srednjim in
malim podjetništvom. Glede na velikost vključenih
občin je največje mesto Florida tisto, ki ima
pomembnejše večje in manjše družbe. V splošnem se
ta mesta, posebej še Ferla, Palazzolo Acreide, Sortino

in Buccheri nagibajo k turizmu, ki je vezan tudi na
naravni park in nekropolo “Pantalica” (Unesco).
Na okoljskem nivoju je ta skupina občin zelo aktivna
pri prihrankih pri uporabi vode, zmanjševanju in
upravljanju z odpadki in iskanju rešitev za energetske
prihranke. V tem smislu so se odločila za pridružitev
Sustainable Energy Action Plan (SEAP), imenovan
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ATS “Obiettivo Zero Valle degliIblei” (potrjen 2015).
Glavne aktivnosti SEAP so namenjene izboljšavam
energetske učinkovitosti stanovanj, ki je najbolj
energetsko potraten del v sektorja. Zato je bil planirana
info točka za prebivalce in družine, kjer bi lahko
pridobili informacije in si tako olajšali nabavo izvorov
obnovljive
energije.
racionalizacijo
uporabe
energetskih naprav in iskanje možnosti.

Med aktivnostmi, ki jih vodi SVIMED na tem območju,
je predvidena vzpostavitev demonstracijske sobe, da
bi tako lahko šolarji, prebivalci in končni porabniki v
splošnem pridobili razstavno področje, kjer bi bilo
mogoče videti, kako nekatere tehnologije delujejo,
dobili informacije o inovativnih tehnologijah, ki so
namenjene prihrankom energije in učinkovitosti,
izmenjevali knjige o različnih trajnostnih temah in imeli
možnost interakcije z zanimivimi mehanizmi. V
glavnem bo to razstavno območje namenjeno šolarjem
za učne namene.
Med potekom aktivnostmi pilotnega projekta bodo
nekateri razredi vključeni v implementacijo dobrih
praks in aktivnosti za dvigovanje zavedanja, ki morajo
biti izvedene v šolah. Določeni bodo posamezniki
odgovorni za odpadke, posameznik za energijo in/ali
odgovoren za vodo, ki bodo sledili poti do trajnostnega
cilja. Ta jih bo pripeljala do mesečnega nadzora nad
njihovim obnašanjem in tako do nadzora nad porabo.

V tej smeri je cilj projekta EDUFOOTPRINT v skladu z
željo po delovanju na izobraževanju obnašanja
prebivalcev, šolskega osebja, študentov in njihovih
družin z upoštevanjem geografskega položaja občin in
njihove velikosti.

V srednji šoli Palazzolo bodo šolarji posneli amaterske
videe, da bi tako sošolcem posredovali ključna
sporočila, ki se nanašajo na obnašanje in nadzor.

Ferla in Palazzolo Acreide so občine, ki gostijo pilotne
šole: 1 osnovno in 2 srednji, ki so nameščene v 2
stavbah. Obiskuje jih 422 šolarjev in predstavljajo 6%
vseh šolskih zgradb.

A technical approach: OEF
Organizacija Enviromental Footprint (OEF)

Okoljski odtis je učinek, ki ga ima na okolje oseba,
delovna organizacija ali aktivnost na okolje. Na
primer količina naravnih virov, ki jih uporabljajo
in količina škodljivih plinov, ki jih proizvedejo.
Vsaka organizacija bi morala delovati v smeri
ničelnega okoljskega odtisa z ohranjanjem,
obnavljanjem in nadomeščanjem naravnih virov,
ki jih pri svojem delu uporablja.
Priporočilo
2013/79/EU
je
urodno
vpeljalo
metodologijo, ki definira pravila za izračun in evaluacijo
tretjih oseb ter sporočanje vpletenim o okoljskem

odtisu izdelka ali organizacije. Glavni namen je
vzpostaviti skupek indikatorjev, ki so povezani z
najpomembnejšimi dejavniki vpliva
na
okolje
(emisijami toplogrednih plinov, učinkovitost uporabe
virov, porabo vode in podobno), ki jo naj bi jo
organizacija uporabljala, za marketinške potrebe.
Osnovno
metodologijo
predstavlja
določanje
življenjskega cikla z upoštevanjem materialnega in
energijskega tolka, posledične emisije in toka
odpadkov, ki ga proizvede proizvod ali aktivnost
organizacija.
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EduFootprint želi določiti okoljski odtis organizacije,
predvsem pa “izobraževalni servis” z uporabo
EduFootprint kalkulatorja.
Metoda okoljskega odtisa organizacije (OEF) mora
definirati funkcionalno enoto - portfolio izdelka, kar je
termin, ki se nanaša na količino in naravo virov in
postopkov,
ki
jih
ponuja
organizacija
med
pregledovanim časovnim intervalom, ki naj bi bil eno
leto. Ko gre za Edufootprint je je funkcionalna enota
“en študent (ali otrok ali šolar), ki je vpisan v eno šolo
ali univerzo.

Po določitvi postopkov, ki jih je potrebno upoštevati in
oblike njihovih povezav v pregledovani šoli
(izobraževalni postopek z drugimi povezanimi
postopki), je celoten sistem razdeljen na tri module, ki
jih imenujemo upstream, core in downstream.
Upstream modul se nanaša na faze, ki so pred
izobraževalnim procesom, core modul se nanaša na
izobraževalni proces, ki ga zagotavlja v šoli, medtem je
downstream modul povezan z ravnanjem z
proizvedenimi odpadki.

Potem ko so pridobljeni vsi podatki verigi
izobraževalnega procesa in po njihovem vnosu v
kalkulator, šola lahko izračuna svoj okoljski odtis.
Od tu dalje se prične izziv. Potrebno je identificirati
svoje slabosti in posledično določiti specifične
izobraževalne aktivnosti, ki jih je potrebno izpeljati, da
bi dosegli spremembo vedenja ljudi in usmerili šolsko
skupnost k trajnosti.

Samo s takim načinom delovanja se bo okoljski odtis
lahko zmanjšal!

Skupnost MED:
Energetsko učinkovite stavbe:Activities
Dogodek v MEDNICE

Po aktivnostih, ki so se odvijale v okviru kick-off
sestanka MEDNICE in upoštevajoč možnosti dogodka,
ki ga je organiziral Program 16. maja 2017, se je v
Alicanteju (Španija) odvijal dogodek community
buildinga. Na tem dogodku se je predstavilo osem od
desetih modularnih projektov, ki jih je koordiniral
MEDNICE.
Izdelan je bil prikaz interakcij, ki ponazarja vse možne
sinergije med horizontalnimi in odularnimi projekti.
Predstavljena je bila Taskforce Energy Efficiency
Building in pridobljeni so bili vhodni podatki modularnih
projektov, da je bilo mogoče njihov pomen in izdelati
časovni plan aktivnosti.Taskforce FEB bo omogočila
implementacijo različnih aktivnosti in mehanizmov
izobraževanja, ki bodo zagotavljali učinkovito
komunikacijo med partnerji modularnih FEB projektov
in s tem vzpostavitev skupnosti med partnerji
modularnih projektov MED EEB in njihovimi
pridruženimi partnerji.

Letni kongres se je odvijal od 4-6 oktobra v Nici..
Njegov namen je dati MP možnost predstavitve
njihovih rezultatov ali najmanj tekočega dela. Zato je
potrebno, da horizontalni projekti spoznajo stanje
udejanjanja modularnih projektov, kar je tudi eden
izmed
namenov
dvostranskih
srečanj
med
horizontalnimi in modularnimi projekti.
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Prvi EEB kongres: “Izbrati pot za energetsko učinkovitost stavb: pot do politik in praks.

EduFootprint je aktivno sodeloval na prvem kongresu
Energy Efficiency Building Community, ki ga je
organiziral horizontalni project MEDNICE 4-6 oktobra v
Nici, Francija.

Predstavniki projekta so imeli možnost povezave z
ostalimi MED projekti, ki se nanašajo na energetsko
učinkovitost v javnih stavbah z namenom ustvarjanja
sinergij in deljenja znanja in dobrih praks.
Prvi dan je project EduFootprint sodeloval v seriji
okroglih miz, kjer so si različni projekti Efficient
Building Community izmenjali njihove prve rezultate

kot tudi problem, na katere so naleteli ter rešitve za
njih.
Naslednjega dne zjutraj je okrogla miza z govorci
visokega nivoja dodala projektom poglobljen vpogled v
evropske politikre in možnosti financiranja energetske
učinkovitosti. Okroglo mizo so sestavljali Dominique
Ristori, generalni director za energetiko evropske
komisije, Julien Guerrier, director EASME in Pierre
Emmanuel Noel, bančnik EIB.
Po tem sestanku so se sodelujoči lahko učili iz
izkušenj in rezultatov nekaterih dokončanih EU
projektov na področju energetske učinkovitosti javnih
stavb. Popoldan so prisotni sodelovali v zanimivi
praktični delavnici o “notranji kontrakciji”, ki je
inovativni system financiranja ua implementacijo
projektov energetske učinkovitosti v javnih zgradbah.
Na koncu je bil tretji dan organiziran interni sestanek
MEDNICE projekta, kamor so bili povabljeni vsi
modularni projekti Efficient Builbing Community.

Kontakt
Splošni kontakt
E-mail : edufootprint@gmail.com
Tel. : +39 0422 656905
Web site: https://edufootprint.interreg-med.eu
@EduFootprint

This is the second issue of the EDUFOOTPRINT newsletter. If you do not want to receive EDUFOOPRINT
newsletters anymore, please reply to edufootprint@gmail.com writing 'unsubscribe' in the subject line.
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