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Dobrodošli
Dobrodošli v tretji izdaji 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.
V tej izdaji boste izvedeli o najbolj pomembnih aktivnostih in rezultatih projekta kot tudi pomembnih rezultatih EduFootprint
kalkulatorja (emisije CO2 v šolah na območju mediterana) na nekaterih območjih sodelujočih v projektu. Poleg tega boste
našli opise posameznih regij, kjer potekajo pilotne aktivnosti projekta (Slovenija, Albanija in Grčija) in naslednje dogodke
MED Programa (MADE in MED).

•

Novosti projekta EDUFOOTPRINT

Izvajanje energetskega akcijskega načrta v EduFootprint
šolah
Energetski akcijski načrt je orodje, ki vsebuje ukrepe
povezane s posebnimi cilji izboljšanja kot tudi relativni
časovni razpored, odgovornost, sredstva in kazalnike.
Partnerji EduFootprint so predložili en akcijski načrt za
vsako šolo vezan na različne predmete. Razporeditev
različne tematike je prikazano na spodnjem diagramu.

V bistvu vsak energetski akcijski načrt velja eno šolsko
leto. Cilji izboljšanja se vsako leto spremenijo.

Izdelava EduFootprint aplikacije in platforme

Ukrepi temeljijo na različnih vrstah pristopa:
 vedenjski: ugašanje luči, preverjanje števcev
električne energije (povečanje ozaveščenosti šolskih
skupnosti)
 izobraževalni: zbiranje podatkov, ocenjevanje,
komuniciranje in informiranje
 tehnični: zamenjava sistema razsvetljave, vgradnja
pametne inštalacije, nova oprema in naprave, nov
sistem zbiranja odpadkov, itd.
 postopkovni:
sprejetje
postopkov
energetske
učinkovitosti, okoljska merila za javna naročila,
pravila za vzdrževanje in upravljanje laboratorijev,
itd.
Odstotek porazdelitve pristopov, ki jih izvajajo partnerji,
je prikazan v spodnjem diagramu:

Slovenski partner Univerze v Ljubljani, IRI UL, v
sodelovanju z vodilnim partnerjem, Provinco Treviso,
razvija EduFootprint aplikacijo za mobilne telefone in
tablice, ki bo omogočila partnerskim šolam vpogled v
njihove CO2 emisije glede na porabo električne energije,
toplote, papirja in mobilnosti za določeno časovno
obdobje.
Aplikacija bo praktično in privlačno orodje (temelječ na
poenostavljeni verziji EduFootprint kalkulatorja), ki bo
uporabnikom šol omogočilo zavedanje svojega
ogljičnega odtisa in boljše vključevanje v dejavnosti za
zmanjšanje le-tega.
Istočasno Provinca Treviso razvija EduFootprint platformo
za izmenjavo dobrih praks in je dostopna na
http://edufootprint.provinciatreviso.it. Gre za spletno
platformo, ki bo vsebovala gradivo za dokumentiranje
aktivnosti katere bodo šole izvajale za zmanjšanje
svojega ogljičnega odtisa ter tako navdihnile ostale šole
k posnemanju dejanj.
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Platforma bo razdeljena na pet tematskih sklopov. Bo v
angleščini, javna, odprta za prispevke oseb izven
partnerstva ter dostopna vsem uporabnikom. Dobra
praksa naložena na platformo bo v angleščini ali v
materinem jeziku The best practices uploaded in the
platform will be in English or in national languages za
lažjo izmenjavo na lokalni ravni; kakorkoli, vsaka dobra
praksa bo opremljena s kratkim povzetkom v angleščini ,
ki bo vseboval pomembne in kontaktne podatke.

»Storytelling« posnetki
Partnerji projekta EduFootprint skupaj s šolami
pripravljajo »Storytelling« posnetke z namenom
povečanja ozaveščenosti o energetski učinkovitosti in
okoljskem odtisu šolskih stavb in fakultet.
Večina jih bo prikazanih med letnim MED Programme
dogodkom, ki se bo odvijal 18. in 19. aprila v Rimu (Italija).
Posnetke, ki so že na voljo lahko so dosegljivi na spletni
strani: https://edufootprint.interreg-med.eu/what-weachieve/deliverables

Promocijski dogodki
V skladu z načrtom projekta so partnerji na lokalni ali
regionalni ravni organizirali več projektnih promocijskih
dogodkov, s ciljem povečati ozaveščenost o projektu,
njegovih dejavnostih in glavnih rezultatih ter o glavnih
vprašanjih, ki jih obravnava EduFooprint, kot so
energetska učinkovitost, okoljski odtis in trajnost
izobraževanja v javnih šolah in univerzah:

Alentejo (Portugalska): “Energy Efficiency as a Tool for
Development”, 13. december 2017,
Arronches.

Sustainable

Veneto (Italija): “Energy Efficiency 2.0: measurement,
behaviour and CO2 footprint in public buildings”, 7.
februar 2018, Treviso.
Osrednja Slovenija (Slovenija): “Regional Energy
Efficiency workshop”, 19. januar 2018, Ljubljana.
Albanija: “EduFootprint at Tirana International Fair”, 23.
november 2017, Tirana.
Attica Regija (Grčija): “Energy Efficiency in Public
buildings. Pilot action funded through European Projects”,
2. marec 2018, Fyli.
Dva druga promocijska dogodka bosta v marcu in aprilu
potekala v Andalusiji in Siciliji.
Poleg tega je bil projekt prisoten na številnih zunanjih
dogodkih kot so 8. izdaja dnevov Open LivingLab (AugSept 2017 v Krakowovem), konferenca Graspino projekt
(Sept. 2017 v Sieni), odprta učilnica “Energy efficiency
challenges for a local sustainable development:
challenges of social service” na Institutu Politécnico do
Portalegre (Okt. 2017 v Portalegru), ENOVE+ sejem
(Nov. 2017 v Portalegru) ali INTENSSS-PA projektni
workshop (Feb. 2018 v Mariboru).
Več informacij o EduFootprint novicah in dogodkih lahko
najdete na https://edufootprint.interreg-med.eu

EDUFOOTPRINT konzorcijski sestanek
Konzorcij je razpravljal o skupnem pristopu k prenosu
aktivnosti v vseh projektnih regijah in na mednarodni
ravni. G. Francesco Molinari, strokovnjak, ki podpira
projekt v imenu Provincia di Treviso in gospa Emilia
Arrabito iz podjetja SVIMED (partner, ki vodi delovni
paket testiranja), je predstavila ključna vprašanja in
načrtovane aktivnosti za določitev podlage za fazo
testiranja.

Četrti Edufootprint srečanje in Organizacijsi odbor sta
potekala 20. in 21. februarja v Sevilji (Španija). Gostil ju
je Official College of Industrial Engineers of Western
Andalusia (COIIAOC), Španski partner projekta.
Poleg spremljanja in razprave o napredku projektnih
tehničnih aktivnosti s poudarkom na energetskem
akcijskem načrtu šol, je bila posebna pozornost
namenjena fazi testiranja, ki bo sledila v naslednjih
mesecih kot tudi projektni aplikaciji in platformi.
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Konzorcij je imel priložnost spremljati komunikacijske
aktivnosti, koordinator projekta pa je seznanil z
dejavnostmi mreženja, ki se izvajajo v okviru skupnosti

učinkovite stavbe, in naslednjim MED dogodkom, ki bo
potekal 18. in 19. aprila v Rimu. Dotaknili smo se tudi
drugega poročanja.

MED Programme dogodek: "MADE v MED – Oblikovanje prihodnosti Mediterranean"

Celotna MED skupnost, kot tudi odločevalci, politični
predlagatelji, strokovnjaki in mediji so vabljeni k
sodelovanju na naslednji MED Programme dogodek,
MADE v MED: Oblikovanje prihodnosti Mediterranean, ki
bo potekal 18. in 19. aprila v Rimu (Italija)
To je dvodnevni dogodek kjer se bo prvi dan vrtel okoli
koncepta Fablab: "Fabrication Laboratory", predstavljeni
bodo prvi rezultati 90. MED projektov skozi konferenco in

razstavo. Za dopolnitev tega pristopa bo drugi dan
osredotočen na povečanje strateških ukrepov s
PANORAMED projektom, kot tudi z Interreg MED vizijo in
perspektivi po letu 2020.
Več informacij o dogodku je na voljo na:
https://interreg-med.eu/news-events/events/madein-med/

Fokus na pilotna območja: Slovenija, Albanija in Grčija
Slovenija/Ljubljana – Osrednje-slovenska Regija
EduFootprint pilotne aktivnosti v Sloveniji se odvijajo v
petih stavbah Univerze v Ljubljani in jih vodi Inovacijsko
Razvojni Inštitut Univerze v Ljubljani (IRI UL).

sedmino ter daje mestu mladosten in živahen karakter.
Ustanovitelj Univerze v Ljubljani je Republika Slovenija
(RS), vsi uradno odobreni izobraževalni programi in
raziskovalni projekti so financirani s strani slovenske vlade
skladno z zakonom o visokošolstvu, vendar na podlagi
zakona RS vsa sredstva prenaša na Univerzo.
Večina stavb UL se nahaja v Mestni občini Ljubljana
(MOL). MOL je sprejela lokalni energetski koncept (LEK
MoL), ki je skladen s strategijo 20-20-20 in Konvencijo
županov.

Univerza v Ljubljana (UL) je bila ustanovljena leta 1919.
Nahaja se v glavnem mestu Slovenije Ljubljani, ki je
relativno veliko osrednjeevropsko mesto s preko 300.000
prebivalci. Študentska populacija predstavlja več kot eno

Aktivnosti UL se izvajajo v 71 stavbah in skupaj
predtsavljajo 276.615 m2 površine. Od tega je 91 %
starejših od 15 let, nekatere izmed njih so zaščitene s
kulturnovarstvenimi pogoji. 48 stavb je glavnih stavb in
pokrivajo površino 197.761 m2 (71%). Skupna
karakteristika teh »tipičnih stavb UL« je ta, da so ponavadi
večnadstropne: predavalnice, kabineti profesorjev,
administracija in laboratoriji. Celotna letna poraba
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energije stavb UL je približno 60 GWh (57 % za
ogrevanje in 43 % za električno energijo), kar predstavlja
5.2 milliona € (podatki pridobljeni iz bilance UL za leto
2016).
UL se lahko šteje za mikro družbo s stavbami z različnimi
funkcijami in uporabniki, s svojimi energetskimi
značilnostmi. Stavbe so nove in stare (pogosto historične),
katerih večina ima visoko rabo energije. Velika priložnost
UL je da postane prvi primer trajnostnega razvoja z inhouse znanjem. To znanje je lahko pomemben del pri
izvedbi energetsko učinkovitih stavb. Poleg tega je lahko
trajnostni razvoj vključen v izobraževalni proces. Slednje
je bistvenega pomena pri prehodu iz družbe, ki temelji na
fosilnih gorivih, na družbo, ki temelji na obnovljivih virih
energije, saj so današnji učenci jutri ravnatelji, podjetniki,
uporabniki in strokovnjaki.
Za zagotovitev upravljanja zahtevnih interdisciplinarnih
problemov je UL ustanovila Inovacijsko-razvojni inštitut
(IRI UL). IRI UL je skupni rezultat Univerze v Ljubljani (UL) in

deset tehnološko naprednih in uspešnih podjetij kot
neprofitni razvojni in raziskovalni inštitut z misijo, da sproži
ustvarjanje/uresničitve, prenos, širitev in uporabo znanja.
IRI UL je tudi uradni energetski upravljalec za Univerzo za
katero je pripravil in nadzoruje implementacijo
Univerzitetnega trajnostnega energetskega načrta
(SEAP), ter je postavil sistem energetskega upravljanja
javnih stavb UL.
Na pilotnem območju EduFootprint je vključenih 5 stavb s
skupno površino 72.753 m2. Razlikujejo se glede na
energetske karakteristike (od novih do energetsko
učinkovitih ter na drugi strani energetsko neučinkovitih).
Med analizo podatkov je bilo ugotovljeno, da je
kalkulator zelo uporaben za celovito oceno emisij CO2 v
izobraževalnem procesu. Ker CO2 običajno ni najboljša
informacija za motivacijo uporabnikov stavbe, akcijski
načrt IRI UL vsebuje kombinacijo različnih ukrepov, s
katerimi lahko vplivamo na vedenje uporabnikov za
boljšo energetsko učinkovitost.

Albanija
Albanija se naha na jugovzhodnem delu Evrope. Njena
površina je 28,748 km2. velikost populacije je 2.8
millionov prebivalcev, od tega 49,8% ženskih in 50,2%
moških (popis 2011). Glavno mesto je Tirana s 418.495
prebivalci. Skupaj z mestom Elbasan, tretje največje
mesto s 283.822 prebivalci, predstavljata dve mesti na
pilotnem območju tega projekta.

Trenutno ima Albanija nizke vrednosti emisij toplogrednih
plinov s 2,76 ton CO2 na prebivalca v primerjavi z EU kjer
je ta vrednost 9,9 ton na prebivalca vendar se bo
predvidoma vrednost v prihodnjih leti povečala predvsem
zaradi transporta, kmetijstva ter področja odpadkov
(Programme of Cooperation for Sustainable Development
UN Sustainable Development Framework 2017-2021).
12. novembra 2015 je bil sprejet nov zakon o energetski
učinkovitosti, ki zahteva minimalno rabo energije ter
energetske izkaznice stavb, energetske preglede stavb in
industrije, standarde in energijske nalepke za
gospodinjske naprave itd. Poleg tega Zakon o energetski
učinkovitosti stavb iz leta 2016 določa kot zakonodajni
okvir učinkovitost stavb vključno z javnimi stavbami kot
glavno prioriteto. Zahteva minimalno rabo energije v
stavbah tako novih kot obstoječih, šee posebej v javnih
stavbah.
V tem kontekstu pilotne aktivnosti projekta EduFootprint v
Albaniji izvaja IEP (Instituti Europian Pashko) v 5 šolah v
dveh različnih mestih: Tirana in Elbasan. Mesto Tirana ima
v letu 2015 sprejet SEAP, medtem ko mesto Elbasan
računa na Elbasan regionalni akcijski načrt energetske
učinkovitosti (v izvedbi), kateri je bil uveden v letu 2017.

Okoljski problemi so predvsem posledica povečanih
potreb po naravnih virih. Največja skrb je vezana na
onesnženost zraka, emisije toplogrednih plinov, slabo
upravljanje z odpadki, kontaminacija sladkovodnih in
morskih virov ter krčenje gozdov.
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tri (2 srednji šoli in 1 šola z osnovnošolskim in
srednješolskim programom) nahajajo v Tirani. Teh pet šol
skupno vključuje 5.358 učencev.

Dve izmed šol z osnovnošolskim in srednješolskim
programom se nahajata v Elbasanu, medtem ko se ostale

Za razvoj projekta, še posebno za podporo zmanjšanja
okoljskega odtisa šol v pilotnih aktivnostih, je vključenih
kar nekaj pomembnih lokalnih in nacionalnih deležnikov
kot so Občina Tirana (pridružen partner projekta),
Ministrstvo za Energijo in Industrijo, Regionalni Direktorat
za Šolstvo Tirana, Regional direktorat za šolstvo Elbasan,
RCE Albanija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo
za energijo, Ministrstvo za urbani razvoj in FAU – Fakulteta
za arhitekturo in urbanizem.

Grčija – Regija Atika
Občina Fyli se nahaja severovzhodno od mesta Atene v
Regiji Atika in se razprostira na 109.128 km2. V letu 2011
je v občini prebivalo 45.965 prebivalcev.
Občina pogosto privabi pozornost medijev iz vseh delov
Grčije zaradi največjega državnega odlagališča na
geografskem območju. Površina odlagališča meri
4.500.000 m2. Ozračje je nabito z onesnaževalci tako
zaradi samega odlagališča kot tudi zaradi tovornjakov,
ki iz vse regije skozi občino vozijo do odlagališča. Zato je
pri občini ključnega pomena osredotočanje na vse vire
emisij CO2 za izboljšanje tako lokalnih kot tudi
nacionalnih okoljskih razmer.
Občina je podpisala pobudo Konvencije žubanov ter je v
fazi razvoja svojega SEAP.

Glede na to, da skoraj 50% emisij CO2 izhajajo iz javnih
stavb (bodisi v lastništvu ali v upravljajnu občin) se je
lokalni organ odločil, da testira Edufootprint
Metodologijo z ocenjevalnim pristopom življenskega
cikla v 4 šolah in hkrati našel dodatno državno
financiranje za izvajanje ukrepov na več občinskih
stavbah za izboljšanje energetske učinkovitosti v
vrednosti 2.500.000 evrov.
Štiri šole (2 osnovni 2 srednji šoli) iz Fyli vklučene v pilotne
aktivnosti projekta EduFootprint predstavljajo 9% vseh
javnih šol v občini in štejejo 1.020 učencev, na območju z
10.600 učenci.
EGTC EFXINI POLI je EduFootprint partner, ki je
odgovoren za projektne aktivnosti v Grčiji. Za pilotne
aktivnosti je bila večina podatkov za prvo fazo določitve
okoljskega odtisa zbrana s strani Občinske tehnične
pisarne, ki je skrbnik teh stavb.
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Tehnični pristop
Rezultati EduFootprint kalkulatorja: emisije CO2 v šolah mediteranskega območja Slovenija, Albanija
in Grčija
Projekt Edufootprint predvideva izračun odtisa v povezavi
z »izhodišče«. To je povezano s šolskim letom 2015 –
2016. En izmed glavnih ciljev projekta je zmanjšanje
vrednosti odtisa, ki ga proizvede izobraževalni sistem
vsake sodelujoče šole po obdobju usposabljanja ter
izveenih tehničnih posegih.

je prikazana v naslednjem grafu.

Podatkovna analiza naj bi pomagala partnerjem (tudi v
prihodnje) pri prepoznavanju problemov na katere bi se
osredotočili z namenom zmanjšanja okoljskega odtisa
brez da bi zmanjšali izobraževalne storitev (v smislu
zmanjšanja števila ekskurzij na račun znižanja emisij
CO2!).
Potrebno je poudariti, da je potrebno kalkulator izpolniti
v celoti, da lahko poda točne rezultate kot je le mogoče.
Če podatki manjkajo je posledično izračunan okoljski
odtis nižji ali celo napačno predstavljen. Definiranje
izhodišča omogoča partnerjem identifikacijo manjkajočih
podatkov, ki jih je potrebno zbrati.
Analiza okoljskega odtisa v povezavi z izhodiščem za
slovenski izobraževalni sistem (Univerza v Ljubljani) je
predstavljena v grafu.

Značilno za preliminarno fazo je bilo težavno zbiranje
podatkov: ni šolskega upravljalca (pravzaprav
ustanovitev upravljalske ekipe je en izmed identificiranih
izboljšav).
Med obdobjem testiranja je partner zbral informacije iz
različnih oddelkov občin in šol preko stalnih kontaktov in
srečanj. Nekateri podatki ne bodo na voljo vendar vsi
vključeni deležniki sodelujejo. Manjkajoči podatki v
prvem obdobju so bili toplotna energija, poraba papirja
in količina različnih odpadkov. Mobilnost je vezana na
šolske ekskurzije vendar ta rezultat ni negativen, ker
pripomore k izboljšanju storitev, ki jih šola nudi učencem.
Glede Grčije so zbrani podatki: toplotna energija,
električna energija, poraba vode, poraba papirja,
prevoz od šole do doma in obratno ter hrana razdeljena
v šolskih menzah; ostali podatki niso bili na voljo.

Kalkulatorji slovenskega izobraževalnega sistema so
izpolnjeni skoraj v celoti: manjkajo podatki o ekskurzijah,
ki pa za univerzitetni nivo nimajo smisla. V stavbi FKKT se
nahaja Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in je
največja (skoraj 14.150 m2) in je zato posledično najbolj
energetsko potratna.
Analiza okoljskega odtisa v povezavi z izhodiščem za
albanski izobraževalni sistem (pet šol vključenih v projekt)
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Učinkovite stavbe MED skupnosti: Aktivnosti
Potekal je letni kongres energetsko učinkovite stavbe
(“Choosing the route to Energy Efficiency in Public

Buildings in the Med area: a pathway to policies and
practices”), med 4. in 6. oktobrom 2017 v Nici (Francija),
izvedene so bile aktivnosti mreženja med modularnimi
EEB MED projekti in MEDNICE, izmenjava znanja in
izkušenj s ciljem kreiranja sinergij in doseganja širšega
vpliva v MED regiji.

MEDNICE, skupaj s prispevkom EEB modularnih
projektov, je tesno sodelovala s programom MED pri
soorganizaciji seje Področje podnebnih sprememb
Fablab-a (“Fabrication Laboratory”) prvi dan letnega
dogodka programa MED: “Narejeno na MED:
Oblikovanje prihodnosti Sredozemlja” v aprilu 2018. Na
tej seji bodo prikazani rezultati in dosežki projektov EEB.

Kontakt
Splošni kontakt
E-mail: edufootprint@gmail.com
Tel.: +39 0422 656905
Spletna stran: https://edufootprint.interreg-med.eu
@EduFootprint
To je tretja številka EDUFOOTPRINT novic. Če ne želite prejemati EDUFOOPRINT novic, prosimo, da na naslov
edufootprint@gmail.com pošljete sporočilo z naslovom 'unsubscribe'.
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