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V zadnji številki…
Dobrodošli
Novosti pri zadnjih aktivnostih projekta EduFootprint
Ključni rezultati EduFootprint
Izkušnje EduFootprint:
-

Žive izkušnje.
Okoljski, socialni in ekonomski preizkušeni vplivi testnega modela
EduFootprint.

EduFootprint po maju 2019
Učinkovite stavbe MED združenja
Projektni kontakti

Dobrodošli
Dobrodošli v zadnji številki novičnika projekta EDUFOOTPRINT.
V peti izdaji povzemamo najnovejše projektne dejavnosti, izpostavljamo ključne rezultate projekta in navajamo
nekaj namigov o nadaljevanju koncepta projekta in platforme po zaključku. Izpostavljamo še neposredne izkušnje
določenih lokalnih oblasti in izobraževalnih centrov, ki so sodelovali na projektu in smo z njimi opravili intervjuje,
ter pregled ocene okoljskih, socialnih in ekonomskih vplivov modela EduFootprint.

•

Novosti pri zadnjih aktivnostih projekta EDUFOOTPRINT

Aktivnosti prenosa EduFootprint

 Portugalska-Španija: Energetska učinkovitost v
šolah na območju Mediterana.

V zaključni fazi projekta je bil poudarek na prenosu
modela EduFootprint in rezultatov na lokalni,
nacionalni in transnacionalni ravni.
V ta namen so partnerji skladno z začetnimi
strategijami, katerih namen je prenos rezultatov na
različna pilotna območja in tudi na transnacionalni
ravni, organizirali in sodelovali pri več dogodkih in
usposabljanjih na lokalni, regionalni in nacionalni
ravni. Informacije o teh dogodkih so na voljo na
spletni strani projekta (https://edufootprint.interregmed.eu/news-events/events/).
Še posebej pomembni so bili dogodki v okviru
transnacionalnega prenosa, ki smo jih organizirali v
tem obdobju:
Italija-Slovenija: Energetsko in poklicno usmerjanje –
energetska učinkovitost, raziskave in usposabljanje

26.03.2019, Castelo de Vide, Portugalska

Ta dogodek je bil namenjen predvsem predstavitvi
izkušenj in glavnih rezultatov projekta EduFootprint
javnim organom in šolskim skupnostim, zlasti na
Portugalskem in v Španiji, ter izmenjavi dobrih praks
glede energetske učinkovitosti in ozaveščanja za
zmanjšanje okoljskega odtisa šol. Sodelovale so tudi
nekatere sorodne projektne pobude, ki so delile
svoje
izkušnje
(CLIMACT
(www.climact.net),
CLIMADAPT
in
GaME
(www.ganhaamelhorescola.pt)).
 Grčija-Albanija: Zmanjšanje ogljičnega odtisa v
šolah na območju Mediterana

23.11.2018, Sant’Artemio, Italija

Ta dogodek je bil pomemben za lokalne menedžerje,
tehnike, ter neodvisne izvajalce v zvezi z možnimi
ukrepi za energetsko učinkovitost in, kar zadeva šole,
v zvezi s priložnostmi tekom učnega procesa v okviru
projekta EduFootprint in karierno orientacijo ter stik
z zaposlovanjem.

Grške in albanske zainteresirane skupine so se
zbrale, da bi izmenjale izkušnje o energetski
učinkovitosti v šolah, obvestile o pilotnih aktivnostih
in orodjih, ki so bili izdelani v okviru projekta, in so
jim na voljo. V okviru razprave so se dotaknili
financiranja ukrepov za energetsko učinkovitost.
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Ocena okoljskih, socialnih in ekonomskih vplivov
modela EduFootprint
Po zaključku testnih aktivnosti projekta s šolami /
univerzami je Ambiente Italia s prispevki partnerjev
izvedla oceno okoljskih, socialnih in ekonomskih
učinkov preizkušenega modela EduFootprint.
To poročilo zaključuje, da je projekt EduFootprint
pozitivno vplival na vključene regije. Kar zadeva vpliv
na okolje, je merjenje okoljskega odtisa pomagalo
šolskim

organizacijam

pri

• Ambiente e Sicurezza magazine
(https://www.ambientesicurezzaweb.it) – Junij
2019
Španija:
• Ciudad sostenible magazine (številka 36)
(http://www.ciudadsostenible.eu) – Marec 2019
Portugalska:
• Ambiente magazine (številka 80)
(https://www.ambientemagazine.com) – Marec
2019

opredelitvi

najpomembnejših področij za izboljšanje z vidika
življenjskega cikla in načrtovanja nekaterih ukrepov
za zmanjšanje odtisa.
Poleg tega so ti ukrepi privedli do pomembnih
pozitivnih socialno-ekonomskih vplivov, saj so
naslednji najpomembnejši vplivi na lokalne
skupnosti:
✓ Trajnostno upravljanje za oblikovanje politike
✓ Podpora za rast lokalnih skupnosti (udeležba
študentov, učiteljev in ostalih deležnikov)
✓ Ozaveščenost o podnebnih spremembah
✓ Krepitev izobraževalne skupnosti
Podrobnejše informacije najdete v nadaljevanju
novičnika.
Članki v strokovnih revijah
V strokovnih revijah je bilo objavljenih kar nekaj
tehničnih člankov, ki so prikazani v nadaljevanju:

Slovenija:
• Revija EGES (http://www.e-m.si/eges) – December
2018
• Revija EOL (številka 134-135)
(http://www.zelenaslovenija.si/revija-eol-) –
December 2018
Grčija:
• Energia magazine (https://energia.gr/) 30. maj
2019 (https://bit.ly/2QMbwiB)
Promocijski dogodki in članki
Poleg dogodkov, ki so bili organizirani s ciljem
prenosa modela in orodij EduFootprint na lokalni,
regionalni in transnacionalni ravni, je konzorcij
predstavil projekt na nekaterih promocijskih
dogodkih in objavil nekaj člankov, kot so:
-

National Activism Day in Tirana, Albanija
(Oktober 2018)

-

M'illumino di Meno 2019, Italija (Februar 2019)

-

• Provincial Education Office website (Treviso)
(http://www.istruzionetreviso.it) – 03.Maj.2019

Green School Awards, Provinca Treviso, Italija
(Februar 2019)

-

• Orizzonte Scuola magazine
(https://www.orizzontescuola.it) – 27.April.2019

SBE19 Sustainable Built Environment Conference
in Scilla, Italija (Maj 2019).

-

Ingeniería Industrial magazine (Španija), številka
261, December 2018.

Italija:
• Quale Energia magazine
(https://www.qualenergia.it) – Maj 2019

EduFootprint konzorcijski sestanek
Peti projektni sestanek in sestanek upravnega
odbora je potekal 25. in 26. septembra 2018 v Tirani
(Albanija).

Gostitelj sestanka je bil Evropski inštitut Pashko (IEP)
in partnerji računali na sodelovanje odgovorna
oseba za projekt, gospod Nicolas Garnier.
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To srečanje je potekalo dan po praznovanju
transnacionalnega dogodka Portugalska-Španija v
Castelo de Vide. Z vidika končnega datuma projekta
(maj 2019) se je konzorcij sestal, da bi skupaj ocenil
dosežene rezultate, pripravil sklepe in načrtoval
preostale dejavnosti in poročila.

Srečanje je bilo osredotočeno predvsem na rezultate
izvajanja akcijskih načrtov v šolah in univerzitetnih
stavbah glede na EduFootprint kalkulator. Aktivnosti
za prenos projektnih orodij so bile načrtovane tudi za
naslednje obdobje.
Video desiminacije srečanja je
https://youtu.be/P3A6ME11em0

na

voljo

na:

Zadnji projektni sestanek in sestanek upravnega
odbora je potekal 27. marca 2019 v Castelo de Vide
na Portugalskem. Sestanek je gostil AREANATejo.

To je bil zelo ploden in zadovoljiv sestanek, ki je
partnerjem omogočil, da so razmišljali in načrtovali
drugi del projekta v prihodnosti.

Konferenca Učinkovite stavbe in obnovljiva energija MED Skupnosti

Projekt EduFootprint je sodeloval na skupnostni
konferenci Efficient Buildings & Renewable Energy
MED, ki je potekala 18. in 19. oktobra 2018 v Ljubljani
(Slovenija), ob podpori in prisotnosti generalnega
direktorja EU za energijo.

lokalnih vlad, nacionalnih organov, politike, podjetij,
industrije in nevladnih organizacij.

Ta dvodnevna konferenca je združila različne
modularne projekte Interreg MED iz dveh tematskih
skupnosti ter strokovnjake s področja energetske
učinkovitosti stavb in obnovljivih virov energije,
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Ob otvoritvi dogodka je zelo zanimiv motivacijski
govor pripravila gospa Lučka Kajfež Bogataj,
slovenska veleposlanica za podnebne spremembe Medvladni forum o podnebnih spremembah.

Evropsko komisijo, pa tudi s skupino akterjev na
visoki ravni v EU.

V prvem dnevu dogodka so potekale različne delovne
skupine in usposabljanja. Projekt EduFootprint je bil
gostitelj enega od teh izobraževanj z naslovom
„Tehnologija, postavljanje ciljev in vedenjski dregljaji:
1000 načinov za varčevanje z energijo v javni
zgradbi“.
Drugi dan se je osredotočil na kapitalizacijo
rezultatov projektov z gospo Anne Charlotte
Bournoville, vodjo enote za mednarodne odnose in
širitev - generalnim direktorjem za energijo,

V teh dveh dneh so imeli projekti priložnost, da
predstavijo svoje rezultate strokovnjakom in
strateškim institucijam ter izmenjujejo mnenja o
njihovem tehničnem pristopu in njihovem prispevku
k regulativnemu okviru.

K
Ključni rezultati EduFootprint

Izkušnje EduFootprint
Izkušnje v živo
Številne zainteresirane skupine iz mest in šol/univerz nam sporočajo svoje izkušnje s projektom EduFootprint in/ali
njihovo mnenje o dejavnostih in rezultatih.

5

Silea
Ga. Rossella Cendron, županja občine Silea

To je prava dodana vrednost projekta. Naša šola se
je odločila, da se bo osredotočila na količino
proizvedenih odpadkov z analizo, poročanjem,
načrtovanjem posebnih zbirališč za posebne potrebe
študentov, razmišljanjem o ponovni uporabi
materialov in kampanji ozaveščanja za celotno šolo
in za meščane s PRIPOVEDNIM VIDEOM in
organizacijo razstave z nekaterimi inovativnimi
izdelki, ustvarjenimi v okviru "Ponovne uporabe".
Priložnost za učenje in razmišljanje za vse meščane.
V našem primeru so v projektu sodelovali učenci
nižjih srednjih šol: to je pobuda, ki nam omogoča
izkoriščanje koncepta vzajemnega izobraževanja.

V lokalnih razmerah moramo eksperimentirati z
inovativnimi modeli upravljanja z energijo, ki nam
pomagajo ustvariti nove pristope k cilju zmanjšanja
proizvodnje
ogljikovega
dioksida
za
SEAP.
Metodologija in orodja, ki jih je razvil projekt
EduFootprint, sta nam omogočila, da skupaj sledimo
poti v naši šoli, da bi se približali drugačnemu
konceptu izračuna porabe energije z okoljskim
odtisom in pristopom LCA.
Po mojem mnenju so projektna orodja operativna in
zlasti MOBILNA APP, ki omogoča poenostavljen
izračun odtisa, je na voljo za vsako ciljno skupino in
uporabnika od študentov do učiteljev, ne le za
občinske
tehnike.
Velika
dodana
vrednost
proizvedenih orodij je, da so na voljo celotni
skupnosti uporabnikov in ne samo tistim, ki jih
uporabljajo profesionalno. To omogoča, da postane
tema energetske učinkovitosti medsektorska
izobraževalna vrednost.

Občina namerava skupaj z vodstvom šole in učitelji
spodbujati tutorstvo z starejšimi učenci iz treh
osnovnih šol naše občine za prenos vrednot in orodij,
pridobljenih pri projektu EduFootprint, morda v
poenostavljeni ali prilagojeni obliki gleda na starost.
Na ta način zagotavljamo razširjanje modela in orodij
EduFootprint.
Zagorje ob Savi
G. Matej Drobež, v.d. direktor občinske uprave občine
Zagorje ob Savi

Model in orodja razvita v okviru projekta se nam zdijo
zanimiva. Všeč nam je, da so bile v projekt vključene
šole iz občine Zagorje ob Savi, saj je občina
nenazadnje pridruženi partner projekta.

Še posebej je treba poudariti, da je šolski energetski
akcijski načrt in integrirani list SEAP omogočil, da je
predanost uprave prepričljiva in daje konkretne
razsežnosti doseženim rezultatom, uporabljeni
metodologiji in sprejetim obveznostim.
Ukrepi, ki se izvajajo v okviru projekta Edufootprint,
so eksperimentalne narave in kot taki potrebujejo
nadaljnjo fazo prenosa: poleg pozitivnih rezultatov, ki
jih učenci izmerijo v vplivu okoljskega odtisa šole, ki
ga pridobijo z izvajanjem sprememb v vedenju, je
pomembno, da se načrt vključi v SEAP, da bi ga lahko
uporabili kot referenčni model tudi v drugih šolskih
stavbah. Skupaj z zmanjševanjem proizvodnje
ogljikovega dioksida, ki je končni rezultat, sem
naklonjena pomembnemu izobraževalnemu ukrepu,
ki so ga ustvarila orodja EduFootprint.

Občina Zagorje ob Savi si aktivno prizadeva
vključevati svoje šole v okoljsko odgovorne projekte.
Orodja, ki smo jih razvili tekom projekta, smo
uspešno testirali na naših šolah. Za Občino so
podatki iz kalkulatorja zanimivi saj, saj nam pokažejo
čemu se je treba bolj posvetiti, da se zniža okoljski
odtis. Na primer, odpadki so pomembni, vendar smo
ugotovili, da je raba energije še pomembnejša.
Rezultati na eni izmed šol so pokazali, da je
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uporabnikom,
oziroma
otrokom
pomembna
trajnostna mobilnost, saj so izpostavili pomanjkanje
kolesarnic. V prihodnje načrtujejo povečanje števila
slednjih.
Aplikacija je ustrezna za osnovno komunikacijo z
vidika okoljskega odtisa. Šole si lahko pomagajo s
kalkulatorjem, da oblikujejo svoje kampanije za
zniževanje vpliva na okolje. To v veliki meri že delajo,
saj imamo kar nekaj šol, ki imajo naziv eko šola,
preostale pa si ta naziv prizadevajo pridobiti. Za
same energetske managerje je kalkulator deloma
uporaben zato, ker je njihov fokus na energiji in ne
na ostalih vidikih (odpadki, mobilnost). Kot pa je
pokazal izračun za naše šole, se moramo ukvarjati z
znjiževanjem energije v času obratovanja, saj je tam
največji vpliv.

dejavnosti so primeri, ki jih učenci prenesejo domov,
kar ima za posledico multiplikacijski učinek.
Energetski upravitelji v grških šolah dejansko ne
obstajajo. Model EduFootprint pomaga direktorjem
in učiteljem, da igrajo vlogo energetskega upravitelja.

Ker je na občinskem svetu sprejet lokalni energetski
koncept

moramo

redno

izvajati

aktivnosti

iz

akcijskega načrta. Kalkulator in ostala orodja,
predvsem pa aplikacija, ki smo jo razvili v sklopu
projekta, nam koristijo pri udejanjanju akcijskih
načrtov iz lokalnega energetskega koncepta.
Kar se tiče promocije oziroma širjenja orodij na
ostale šole v naši občini, so vse osnovne šole
uporabile ta kalkulator, saj imamo podatke za tri
matične osnovne šole. To so OŠ Tone Okrogar, Ivana
Skvarče in Ivana Kavčiča. Kar bi še lahko v prihodnje
nadgradili, so izračuni za podružnične šole, ker ima
vsaka matična šola vsaj še eno podružnico.
Prav gotovo pa je orodje zanimivo tudi v širšem
pogledu. Prizadevali si bomo promovirati orodja v
regiji in tudi preko kontaktov z drugimi lokalnimi
skupnostmi v Sloveniji, recimo preko interesnih
združenj s katerimi smo povezani. Promocijo
Edufootprint orodij lahko spodbudi samo zavedanje,
da se okoljski vpliv ne nanaša zgolj na onesnaženje
zraka in energijo, kar je sicer lokalna specifika zaradi
hudega onesnaževanja v pretekli zgodovini.
Občina Messini
G. Nikos Chondros, podžupan odgovoren za izobraževanje

Model EduFootprint s poudarkom na spremembi
vedenja, pomaga pri odpravljanju vrzeli med ukrepi
za energetsko učinkovitost in trajnostjo. Nemogoče
je doseči trajnost, če nam ne uspe zagotoviti, da se je
vedenje ljudi spremenilo, in ljudje resnično skrbijo za
varčevanje z energijo tako v šoli kot doma. Šolske

Menim, da je pomembnost tovrstnih ukrepov, da bi
prispevala k zmanjšanju CO2 v mestu in k izvajanju
lokalnih PACE, očitna. Dejavnosti na področju
energetske učinkovitosti neposredno vplivajo na
emisije CO2.
Mestna občina Messini ima SEAP, ki opisuje cilje za
zmanjšanje emisij CO2, vendar ni nobene
specializacije v intervencijah, ki se bodo izvajale v
javnih šolskih stavbah, da bi prispevale k tem ciljem.
Dejavnosti EduFootprint se lahko zdaj vključijo v
posodobitev občinskega SEAP in se uporabijo tudi za
ostale šole na tem območju.
Vpliv na emisije CO2 je trenutno nizek, saj je število
vključenih šol majhno, vendar se pričakuje, da bo
dolgoročni učinek zelo pomemben. Kot sem povedal,
se vedenjske spremembe prenesejo tudi domov.
Najpomembnejši dejavnik je iskanje pravega sklada
za večje posege v šolske stavbe in reševanje velikih
težav, s katerimi se sooča šolska stavba. Te
intervencije je treba združiti z idejami modela
EduFootprint za dosego multiplikacijskega učinka, ki
smo ga omenili prej. Končno, dejavnik uspeha je
vsekakor tesno sodelovanje učiteljev in upraviteljev
šol z lokalno upravo, da bi ohranili usklajenost med
različnimi dejavnostmi in ključnimi sporočili, ki jih
posredujemo učencem.
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Treviso

menedžerje je mogoče pridobiti z
kalkulatorja okoljskega odtisa.

izvajanjem

Ga. Susanna Picchi, direktorica šole I.S. GIORGI FERMI

V projektu EduFootprint z navdušenjem sodelujemo
že od samega začetka in aktivno smo sodelovali z
drugimi šolami Rete Iside (Mreža šol za varčevanje z
energijo in okoljem) ter z lokalnimi institucijami, zlasti
z Provincia di Treviso in z Ambiente Italia za
implementacijo kalkulatorja okoljskega odtisa.
Zbirali smo podatke za testno fazo kalkulatorja, nato
pa se je vsak inštitut osredotočil na specifični sektor,
ki ga je treba izboljšati. Naš inštitut se je osredotočal
na zmanjšanju uporabe plastike. Aktivnosti, ki so se
izvajale v šoli in na seminarjih, na katerih so
sodelovali naši učenci in učitelji, so bili zelo zanimivi
ne samo za vključene razrede, temveč tudi za celotno
šolo in so bili povezani z drugimi projekti o okoljski
trajnosti, ki jih Inštitut izvaja že vrsto let. kot projekt
zelenih šol. Izvedli smo informacijsko kampanjo z
orodjem za pripovedovanje zgodb.

Projekt nam je dal priložnost za izmenjavo dobrih
praks z drugimi šolami glede energetske
učinkovitosti in za dvig ozaveščenosti za zmanjšanje
okoljskega odtisa šol ter za usposabljanje učiteljev.
V akcijskih načrtih, ki so bili oblikovani v skladu z
analizo izobraževalnega procesa LCA, smo ugotovili,
da velik del potrebnih posegov vključuje obnašanje
ljudi v stavbah in ne le naložbe in tehnični ukrepi.
Zato je treba razumeti, kako vplivati in, kjer je
potrebno, spremeniti obnašanje uporabnikov stavb.
Podpora lokalnih uprav je bistvena tako za izvajanje
tehničnih ukrepov kot tudi za ozaveščanje lokalne
skupnosti.

Skratka, zelo smo veseli, da smo sodelovali v projektu
EduFootprint, ker smo pridobili pomembno
bogastvo informacij in orodij, ki nam bodo omogočili,
da v prihodnjih letih nadaljujemo delo na področju
trajnosti.
Če bi lahko izvedli drugo fazo projekta, bi priporočal
nadaljevanje dejavnosti razširjanja, ki bi vključevale
vse šole na tem območju, pa tudi lokalne skupnosti.
Sousel
G. Nuno Santos (Občinski tehnik)

V občini Sousel verjamemo, da sta pristop in orodja,
razvita v okviru projekta EduFootprint, zelo
pomembna tako za "naše" šole (na regionalni ravni)
kot na nacionalni ravni, saj omogočajo enostavno
spremljanje poraba energije v stavbah, s čimer se
olajša izračun ekološkega odtisa šol in pomoč
lastnikom in upravljavcem pri ocenjevanju
energetske učinkovitosti javnih stavb (neposredna
poraba) in drugih vplivov na okolje (posredna
poraba). Aplikacija je zelo interaktivna in popolna, kar
zadeva šolsko realnost.
Lokalni energetski akcijski načrti predstavljajo
srednjeročne in dolgoročne zaveze ter zastavljene
cilje za doseganje zmanjšanja emisij CO2 in
spodbujanje vse bolj trajnostnih praks, obenem pa
spodbujajo energetsko učinkovitost in uporabo
obnovljivih virov energije. Tako ob upoštevanju vrste
informacij, ki se zbirajo v okviru ukrepov projekta
EduFootprint (podatkov o porabi energije in vode v
stavbah, porabi proizvodov ter ravnanju z odpadki),
lahko sklepamo, da (AA-SEAP), zlasti v zvezi z zavezo
za izboljšanje energetske učinkovitosti v šolskih
kompleksih, je dosežen potencial za zmanjšanje
emisij CO2.

Da bi olajšali aktivno vključevanje inštituta,
verjamemo, da je uporaba aplikacije EduFootprint
lahko koristna za študente in učitelje za
eksperimentiranje z nastankom ogljičnega odtisa v
šolah. Pomembne informacije za energetske
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Na koncu menim, da je izmenjava izkušenj med
šolami zelo pomembna za spodbujanje uporabe
modela EduFootprint v drugih šolah in regijah, saj
posnemanje uspešnih ukrepov v šolah / občinah /
regijah prispeva k njihovemu večjemu učinku ter
večjim in boljšim rezultatom na globalni ravni. Na ta
način prispevamo k večji ozaveščenosti na ravni šole,
saj je izobraževanje ključ do potrebne spremembe
mentalitete in odnosa v družbi. Prepričani smo, da se
z replikacijo modela in orodij EduFootprint aktivira
večje število akterjev za ustvarjanje individualnih in
kolektivnih okoljskih vrednot, politik in praks.
Šolski center Arronches
Ga. Ana Pedreira, učiteljica

Izkušnje v EduFootprintu so bile zelo pozitivne,
predvsem zato, ker so učencem dali priložnost, da
razmislijo o okoljskih vprašanjih ob upoštevanju
obstoječega stanja, namesto bolj splošnega in
abstraktnega pristopa (npr. Prekomerna uporaba
plastičnih materialov po svetu). Glavna prednost je
natančno opozarjanje na možnost lokalnega
delovanja, razumevanje, kaj lahko vsak od nas
konkretno stori, namesto da bi razmišljal o majhnem
vplivu, ki ga ima vsak od nas na okoljska vprašanja na
globalni ravni. Pomanjkljivost je natančno iskanje
negativnih stališč do te možnosti intervencije, ki
postane bolj ali manj pomembna glede na vsako
šolsko skupnost.
Po naših izkušnjah predlagam drugim šolam, da
dvignejo ozaveščenost o temi in se posvetujejo o že
izdelanih gradivih pred začetkom uporabe orodij
projekta.

Tako kot na vseh področjih je razumevanje lokalne
uprave glede teh vprašanj in pripravljenost za
dodelitev sredstev in virov bistvenega pomena, saj
obstaja potreba po potrditvi prizadevanj za uvedbo
pomembnih sprememb na vseh področjih.
Seville
Ga. Esperanza Caro, Generalna direktorica urada za
gospodarstvo in trgovino, regionalna vlada Andaluzije.

Po mojem mnenju in glede na izkušnje in rezultate
sodelovanja v šolah v Sevilli, so model in orodja,
razvita v projektu, zelo učinkovita in uporabniku
prijazna za izračun okoljskega odtisa šol, določitev
področij za izboljšanje in izvajanje ukrepov za
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in povečati
njihovo energetsko učinkovitost in trajnost. Zaradi
potrebe po vključevanju različnih akterjev šolskih
služb in lokalnih oblasti je ta dejavnost zelo privlačna
tako za storitve izobraževanja kot za lokalne uprave.

Tehnične službe lokalnih oblasti se lahko zanesejo na
tovrstna podporna orodja za načrtovanje in
enostavno spremljanje učinkovitosti energije in virov
v javnih šolah.
V Sevilli so ukrepi tega projekta vključeni v posebne
ukrepe naših PACES in so prispevali k njihovi
implementaciji. Tudi v majhnem deležu je bil na
splošno oblikovan z ukrepi za blažitev podnebnih
sprememb, saj so bile z izračunom ogljičnega odtisa
šol, šole sposobne določiti svoje emisije toplogrednih
plinov in oblikovati skupne energetske akcijske
načrte za njihovo zmanjšanje.

Kar zadeva model in orodja, razvita v okviru projekta
EduFootprint, menim, da so koristni za energetske
menedžerje in šole, čeprav jih je težko uporabiti v
manjših krajih / situacijah. Za drugo fazo projekta
EduFootprint predlagam, da poskušamo iz pristopa k
lokalnim problemom narediti prehod na širša
vprašanja.

Po drugi strani pa je pomembna tudi izobraževalna
narava projekta in njegova ozaveščenost. Ljudje
(večinoma učenci), ki se izobražujejo o novih
navadah, s prispevkom k zmanjšanju emisij
toplogrednih plinov in prilagajanju na podnebne
spremembe, bodo postali veliko bolj predani
državljani in bodo sodelovali pri vseh tistih ukrepih
za zmanjšanje emisij CO2.
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Definicije in/ali pregledi lokalnih PACE lahko
izkoristijo izkušnje in rezultate pri takšnih ukrepih, saj
prispevajo k zmanjšanju emisij CO2 v javnih stavbah
v mestih in temeljijo na izkušnjah na nadnacionalni
ravni.

stavbi, pri čemer je bilo resnično cenjeno
izobraževanje, s katerim so se vrednote in orodja,
naučena v projektu EduFootprint, prenesla na druge
razrede in učitelje.

Nazadnje, po mojem mnenju, lahko spodbujanje
uporabe modela in orodij EduFootprint v drugih
šolah v Sevilli zahteva, po eni strani, usklajeno
ukrepanje med različnimi lokalnimi in regionalnimi
oddelki, zato je zavezanost javne uprave k pravičnem
dodeljevanju sredstev nujno. Po drugi strani pa je
zelo pomembna tudi možnost, da računamo na
podporo šol in organizacij, ki vedo, kako izvajati
model in orodja EduFootprint, saj poznajo ne le
orodja, ampak tudi lokalne razmere.
Občina Palazzolo Acreide
Ing. Riccardo Messina, svetnik, odgovoren za javna dela v
občini Palazzolo Acreide.

Občina Palazzolo Acreide je bila zelo zadovoljna, da
je sodelovala pri projektu EduFootprint, ker so
ukrepi, ki se izvajajo v sinergiji s šolami,
eksperimentalne narave in so kot taki vključevali
veliko študentov in učiteljev v sodelovanju z
občinskim osebjem.

Šole, ki nameravajo uporabiti model, naj najprej
pripravijo svoje učence, da se osredotočijo na
nekatera vprašanja v razredu, tako da so že
pripravljeni na lažje soočanje z ukrepi. Tako imajo
razvite dejavnosti velik vpliv!
Naša šola se je osredotočila na ukrepe energetskega
akcijskega načrta za zmanjšanje količine papirja,
odpadkov in zamenjavo halogenskih sijalk v vseh
razredih z LED lučmi. Učenci so preučili učinek
svojega delovanja na vsakodnevno šolsko življenje in
to je bila zelo dobra vaja k boljšemu razumevanju
učinkov njihovih dejanj.
IC Valle dell’Anapo Ferla
Prof. Daniela Frittitta in Prof. Aldo Aprile

Naša šola je začela projekt Edufootprint s pilotnim
razredom in sicer zadnjem razredom osnovne šole,
zdaj pa so ti učenci že dijaki v srednji šoli. Zanimivo je
opaziti njihove spremembe v vedenju pri
vsakodnevnih dejanjih.
Občina namerava posodobiti trenutni SECAP z
drugimi
dejavnostmi
povezanimi
z
orodji
EduFootprint, mobilno APP in kalkulatorjem, ki jih je
mogoče prenesti v druge javne stavbe. Pomembno
je, da se načrt vključi v SECAP, da bi ga uporabili kot
referenčni model tudi v drugih šolskih stavbah.
IC V. Messina di Palazzolo Acreide
Prof. Egizia Sipala, vodja šole “IC V. Messina”, ter Prof. Itria
Mirona in Prof. Domenica Pisani, učiteljici.

Šola je vključena v projekt od začetka. Aktivnosti
razvite v okviru projekta so bile zelo koristne za
učence in učitelje. Obstajala je tudi možnost za razvoj
drugačnega pristopa k zmanjšanju CO2 v šolski

Naša šola se je osredotočila na pilotne ukrepe za
zmanjšanje količine papirja, odpadkov in spremljanje
mobilnosti od doma do šole ter v sodelovanju z
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občino Ferla in Svimed zamenjali luči v telovadnice z
LED razsvetljavo.
Lani je bila naša šola nagrajena, v okviru evropskega
tedna zmanjševanja odpadkov (EWWR), ki se praznuje

vsako leto zadnji teden novembra, s prvo nagrado in
menimo, da lahko različni projekti s podobnimi težavami
in ukrepi pripomorejo k boljšemu spreminjanju vedenja
naših učencev ter posledično zmanjšanju emisij
ogljikovega dioksida.

Okoljski, socialni in ekonomski vplivi testnega modela EduFootprint
Na okoljske in energetske odločitve vplivajo
družbene in ekonomske spremenljivke, kot so
prepričanje, vrednote, skriti stroški, posredni
ekonomski vplivi, znanje. Po drugi strani pa
vprašanja etike, družbenih norm, izobraževanja,
komunikacijskih procesov in razširjene odgovornosti
vplivajo na energetsko in okoljsko upravljanje na
vseh ravneh.
Pravilno merjenje družbenega in gospodarskega
vpliva bi lahko pomenilo, da je pristop, ki temelji na
interesnih skupinah, najprimernejša rešitev za izbiro
med meritvami, povezanimi s socialnimi in
ekonomskimi vplivi. Iz teh razlogov so se partnerji
projekta MED EduFootprint odločili oceniti ne samo
okoljski odtis, temveč tudi socialne in ekonomske
vplive projektnih ukrepov.

Ocena je bila izvedena z uporabo pristopa Life Cicle
Thinking, ki vključuje okoljski LCA (ocena
življenjskega cikla) glede na energetske in druge
bilance virov ter oceno ekonomskega in socialnega
življenjskega cikla (S-LCA) z analizo dosegljivih
posrednih gospodarskih vplivov in socialnih stroškov
in koristi.
Okoljski vplivi projektnih ukrepov so bili ocenjeni s
standardizirano metodo imenovano »Okoljski odtis
izobraževalne storitve«, ki jo je učenec dobil v vsaki
izobraževalni ustanovi. Reprezentativni kazalniki
vplivov na okolje so: ogljični odtis (globalni vpliv, kg
CO2eq/študent), emisije trdnih delcev (lokalni vpliv,
kg PM2,5/študent), emisije kislosti (globalni vpliv, mol
H + eq/študent), izčrpavanje vode (lokalno) in
globalni vpliv, (m3 vode eq/študent).
Tabela 1 prikazuje mediano, najnižjo in najvišjo
vrednost za vsako ciljno območje, vključeno v projekt
v obdobju september 2017-avgust 2018. Treba je
opozoriti, da se lahko vrednosti odtisa delno
pojasnijo z velikostjo izobraževalnih organizacij
(velikost stavbe).

Tabela 1 - Okoljski odtis v izobraževalnih organizacijah na ciljnih območjih - (vrednosti za obdobje 2017/18, mediana, najnižje
in najvišje vrednosti za testirane organizacije).
Ciljno območje
Albanija
Osnovna in nižja
srednja šola

Španija
Osnovna šola

Grčija
Osnovna in nižja
srednja šola

Italija
Srednja šola (območje
Veneto)

Študenti (#)

kg CO2eq/štud

kg PM2,5/štud

*mol H+ eq/štud

m3 vode eq/štud

1049,20

132,82

0,12

0,72

0,06

min

696,00

119,90

0,06

0,50

0,02

max

1303,00

216,17

0,14

0,85

0,09

median

372,33

379,63

0,29

4,12

1,62

min

158,00

177,17

0,12

1,35

0,19

max

650,00

652,32

0,46

5,72

2,93

median

143,00

487,43

0,26

8,17

0,28

min

40,00

223,10

0,12

2,48

0,11

max

420,00

1046,88

0,53

15,46

0,86

median

795,71

2550,36

1,17

19,72

1,50

min

302,00

765,66

0,28

3,72

0,52

max

1512,00

6116,90

3,44

51,36

2,71

median

299,10

1048,92

0,46

5,95

1,15

median
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Ciljno območje
Italija (območje
Veneto in Sicilija)
Nižja srednja šola
Portugalska
Vrtec in osnovna šola

Slovenija
Fakultetne stavbe

Študenti (#)

kg CO2eq/štud

kg PM2,5/štud

*mol H+ eq/štud

m3 vode eq/štud

min

123,00

649,51

0,29

3,48

0,26

max

628,00

4519,02

2,49

37,45

2,99

median

163,50

800,36

0,41

5,68

5,18

min

18,00

369,39

0,32

3,37

0,07

max

475,00

1837,56

0,97

12,67

7,10

median

2699,40

2225,61

1,25

17,94

1,75

min

1322,00

1137,35

0,84

8,70

0,49

max

4609,00

2790,00

1,90

26,93

2,87

* H + mol: je merska enota učinka, ki povzroča kisli dež, izražen v vodikovih ionih (H +), ki povečajo kislost zgornjega dela atmosfere; vir so emisije žveplovega
dioksida, klorovodikove kisline, fluorovodikove kisline, amonijaka in dušikovih oksidov, ki izhajajo iz procesov izgorevanja.

Osnovne in nižje srednje šole kažejo nižje kazalnike
kot stavbe, v katerih se nahajajo srednje šole, razen
fakultet (v projektu je bilo testiranih pet slovenskih
fakultetnih stavb). Če analiziramo nižje ali višje
vrednosti, lahko ugotovimo, da je lahko okoljski odtis
visok in nizek, ne glede na omejeno število
študentov; odvisno je od izbire, ki so jo lastniki ali
upravljavci stavb sprejeli glede trajnosti, zato
postanejo odločilni za raven okoljskega odtisa.

Toda ti rezultati so del problema. Gospodarski in
socialni vplivi so zagotovo tako pomembni kot
okoljski. Toda kako lahko izmerimo te vplive? Metoda
S-LCA ima tri korake:
1) opredelitev socialnih žarišča; so procesne enote,
ki se nahajajo na testnem območju, kjer je bil projekt
izveden in ki predstavljajo tveganje ali priložnost v
povezavi z ekonomsko in socialno temo, ki nas
zanima; v projektu EduFootprint so ekonomske in
socialne teme zanimive za gospodarsko rast za
lokalno skupnost, vplive na okoljske globalne teme,
pogoje delavcev in dodano vrednost v dobavni verigi;

zbiranja podatkov o procesih, povezanih z
dejavnostmi šolskih energetskih akcijskih načrtov
(ukrepi za izboljšanje, kot so tehnične rešitve, ukrepi
spremljanja in upravljanja, izobraževalne dejavnosti
v fazi testiranja) projekta Edufootprint. Slika 1
prikazuje ekonomski in socialni proces.

Slika 1 – Deležniki, ekonomske in socialne teme in
indikatorji.

Kar zadeva okoljski odtis, so bili ekonomski in socialni
vplivi merjeni s kvalitativnimi in polkvantitativnimi
kazalniki.
Zadnja faza je bila ocena vplivov s sistemom
točkovanja, ki so ga določili rezultati testne faze in
akcijskih načrtov (glej sliko 2).

2)
opredelitev
najpomembnejših
kategorij
deležnikov, povezanih z gospodarskimi in socialnimi
žarišči; ta faza je omogočila izbiro štirih kategorij
vplivov: lokalna skupnost, družba, delavci in
vrednostna veriga;

Slika 2 – Ekonomski in socialni proces točkovanja

3) dodeljevanje ekonomskih in socialnih podatkov
za posamezne kategorije deležnikov, ki izhajajo iz

Povzetek rezultatov ocenjevanja so prikazani na sliki
3.
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lokalnimi oblastmi, število ukrepov za ozaveščanje in
spremembo vedenja.

Slika 3 – Ekonomski in socialni vpliv EduFootprint ukrepov

Ugotovimo lahko, da se najvišje vrednosti nanašajo
na učinke za lokalne skupnosti, kar zadeva število
vključenih študentov in izobraževalnega osebja,
izvedene lokalne politike, aktivno sodelovanje z

Obstaja nekaj pozitivnih učinkov povezanih s celotno
družbo, zlasti za posredne gospodarske učinke, ki
izhajajo iz zmanjšanja emisij ogljika in emisij v zrak,
zmanjšanja stroškov energije in izvajanja inovativnih
rešitev. Poleg tega vključevanje delavcev v akcijske
načrte na splošno kaže pozitivne učinke (število
vključenih delavcev, ur izobraževalnih dejavnosti in
ur usposabljanja).
Nazadnje, nižje ocene zadevajo vpliv na vrednostno
verigo zaradi nekaj postopkov zelenih javnih naročil,
izvedenih v fazi testiranja.

EduFootprint po maju 2019
Čeprav se projekt EduFootprint zaključuje konec maja 2019, bo njegov pristop in njegova glavna orodja preživela
in bo na voljo tudi po tem datumu.

Na eni strani bodo točke za lokalno
energetsko pomoč uporabnikom na
različnih pilotnih območjih (Alto
Alentejo, Andaluzija, Sicilija, Veneto,
Slovenija, Albanija, Peloponez in
regija Attica) zagotovile podporo občinam in drugim
interesentom, ki želijo uvesti model in orodja
EduFootprint.
Na drugi strani bo platforma
EduFootprint živa tudi po koncu
projekta. Vzdržuje in gosti jo Rete Iside
(šolsko omrežje za okolje in varčevanje
z
energijo).
Poleg
trenutnih
funkcionalnosti platforme bo oblikovan tudi
rezerviran prostor kjer bo na voljo kalkulator, ki ga
bodo potencialni uporabniki lahko prenesli (ob
identifikaciji).

Dogovori, sklenjeni z občinami projekta,
bodo
spodbudili
in
olajšali
implementacijo
modela
in
orodij
EduFootprint v drugih šolah na tem
območju ter omogočili upoštevanje
rezultatov lokalnih SECAP (Trajnostni energetski in
podnebni akcijski načrti).
Aplikacija EduFootprint bo na voljo za
prenos in uporabo predvsem v
izobraževalne namene.

Drugi del EduFootprint avanture je v načrtovanju...
Ne zamudite!!

Učinkovite stavbe MED skupnosti
Projekt EduFootprint se konča v maju 2019 in ekipa
konzorcija je zelo vesela, da je sodelovala v skupnosti
Efficient Buildings MED.

Sodelovanje projekta EduFootprint v skupnosti
Efficient Buildings MED je konzorciju omogočilo, da
vzpostavi povezave in sodelovanja z drugimi projekti
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in EU organizacijami, ki so ustvarile sinergije in
obogatile izvajanje projekta ter vključile skupen
pristop za energetsko učinkovitost v javnih stavbah
Mediterana. Prav tako je utrl pot prihodnjim
zavezništvom na tem področju.

Vso srečo vsem projektom v njihovih zadnjih korakih
in… Se vidimo kmalu!

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