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  O PROJEKTU DECARB 

Podnebni in energetski okvir EU 2030 določa tri ključne cilje za leto 2030: 

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 40 % (glede na leto 

1990), vsaj 27-odstotni delež obnovljivih virov energije in izboljšanje 

energetske učinkovitosti za vsaj 27 %. Premogovni sektor v EU 

zagotavlja delovna mesta približno 240.000 ljudem.  

Projekt DeCarb naslavlja reševanje izzivov, ki združujejo 

energetsko tranzicijo z ustvarjanjem gospodarske rasti in novih 

delovnih mest v premogovno intenzivnih regijah EU.    

“Združevanje 

energetske tranzicije z 

rastjo in ustvarjanjem 

delovnih mest v 

premogovno 

intenzivnih regijah EU” 
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  AKTIVNOSTI TRETJEGA SEMESTRA 

Časovno izvajanje projekta DeCarb je doseglo prvo polovico faze 1. Vsi partnerji so bili aktivni ter si izmenjevali in 

pridobivali izkušnje. Osrednje dejavnosti tretjega semestra so zajemale nadaljnje sodelovanje z deležniki in zaključek 

tematskih študij v okviru aktivnosti A1.1, A1.2, A1.3, in A1.4.  Izdelana so bila poročila o poteku aktivnosti, ki so 

bila posredovana deležnikom in drugim ključnim akterjem. 

V tretjem semestru se je konzorcij partnerjev DeCarb odpravil na študijski obisk o obnovi zemljišč, ki je potekal 

novembra 2019, v Cottbusu, Brandenburg (Nemčija). Gostujoča organizacija, Ministrstvo za gospodarske zadeve, 

delo in energijo Brandenburg, je opravila študijo obnove zemljišč v rudarskih regijah in jo posredovala partnerjem. Ker 

ima Nemčija bogate izkušnje z obnovo zemljišč, so lahko partnerji z izmenjavo izkušenj pridobili pomembno znanje, 

ki so ga kasneje prenesli organizacijam svojih deležnikov. V okviru študijskega obiska so imeli partnerji tudi sestanek 

organizacijskega odbora o dosežkih projekta.   

Obenem je v tretjem semestru projektni partner KSSENA (iz Slovenije) razvil in predstavil Metodologijo za organizacijo 

in izvedbo dogodkov socialnega dialoga. V četrtem semestru vsak partner te dogodke tudi organizira.    

  SREČANJE STROKOVNJAKOV V STARI ZAGORI 

Strokovnjaki za politično učenje so se 26. in 27. februarja zbrali v Stari Zagori,  Bolgarija, na strokovnem posvetovanju, 

da bi razpravljali o temi "Prihodnost premogovnega okraja Stare Zagore" s pomočjo gospodarske diverzifikacije in 

zmanjšanja okoljskega odtisa proizvodnje električne energije.  

Predstavili so se različni deležniki iz 

termoelektrarn, rudarskih družb, 

lokalnih in regionalnih oblasti, združenj, 

gospodarske zbornice ter poslovnih in 

raziskovalnih organizacij. Na 

strokovnem posvetovanju so 

strokovnaki  obravnavali politične izzive 

in oblikovali specifične predloge na 

področju: a) socialno-ekonomske 

diverzifikacije, b) tehnoloških rešitev za 

proizvodnjo čiste električne energije in c) možnosti financiranja.   

  ŠTUDIJSKI OBISK ENERGETSKEGA SRCA BOLGARIJE  

Delegacija Generalnega direktorata za energetiko in predstavništva 

Evropske komisije se je v Bolgariji sestala na dvodnevnem študijskem 

obisku, na katerem se je srečala s predstavniki različnih organizacij v 

energetskem,  civilnem, okoljskem in sindikalnem sektorju, delodajalci, 

župani in predstavniki lokalnih skupnosti.  

Cilj delegacije je bilo iskanje rešitev, s katerimi bo Bruselj podpiral 

načrte za doseganje popolne podnebne nevtralnosti do leta 2050. 

Ta cilj bo zahteval dodatne omejitve glede emisij toplogrednih plinov in 

zaprtja elektrarn na premog, ki trenutno proizvajajo več kot 40 % 

električne energije porabljene v Bolgariji.  

Strokovnjaki so se srečali z Regionalno agencijo za gospodarski razvoj Stara Zagora in se podrobneje seznanili s 

projektom DeCarb ter njegovimi rezultati. Razpravljali so o pomenu projekta za regijo in velikem izzivu 

dekarbonizacije.  

Avtor fotografij: Ivan Donchev, Greenpeace 

  

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1580818808.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1580819055.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1580819494.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1580819578.pdf
https://mwae.brandenburg.de/de/bb1.c.477963.de
https://mwae.brandenburg.de/de/bb1.c.477963.de
http://kssena.si/sl/
https://www.szeda.eu/en/
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  ENERGETSKA STRATEGIJA ROMUNIJE DO 2030 

Vizija energetske strategije Romunije je povečanje energetskega 

sektorja v smer trajnosti.  

Razvoj energetskega sektorja je del razvojnega procesa Romunije, 

kjer rast pomeni izgradnjo novih zmogljivosti, nadgradnjo in 

posodobitev proizvodnih, transportnih in distribucijskih kapacitet 

energije in spodbujanje rasti domače rabe s ciljem povečevanja 

energetske učinkovitosti. Nacionalni energetski sistem bo tako 

varnejši in stabilnejši. 

  WEBINAR: DIGITALIZACIJA IN INDUSTRIJA V ČASU SOCIALNEGA 

DISTANCIRANJA 

Energynomics in AHK Romania sta 5. maja organizirala webinar na temo prilagajanja industrijskih dejavnosti 

digitalizaciji. Avtomatizirane in digitalizirane rešitve omogočajo ohranjanje delovne funkcionalnosti družbe brez 

ogrožanja zdravja in upoštevanje 

ukrepov socialnega distanciranja, ki 

so jih uvedle oblasti.   

Na zasedanju je potekala diskusija, 

na kateri so govorci odgovarjali na 

vprašanja, ki so bila postavljena 

med razpravo.  

 

  TRETJI SESTANEK DELEŽNIKOV V COTTBUSU 

Ministrstvo za gospodarske zadeve, delo in energijo 

Brandenburg je 11. februarja 2020, v Cottbusu, gostilo 3. 

sestanek deležnikov. Začetna tema je zajemala oceno 

študijskega obiska vseh partnerjev projekta DeCarb v 

Brandenburgu, ki je potekal v začetku novembra 2019.  

Regionalni deležniki so bili aktivno vključeni v teme 

glede ohranjanja in obnove narave ter post-rudarskih 

krajin. Na ta način se lahko postavijo pomembne spodbude 

za nadaljnjo izmenjavo evropskih izkušenj s projekti dobrih 

praks.  

Ostale teme, o katerih so udeleženci razpravljali, so 

zajemale napredek strukturnih sprememb v Lusatiji, možnosti financiranja regije, posodobitev in izvajanje 

Regionalnega energetskega koncepta, nove projektne ideje in koncepte o obnovljivih virih energije in inovativnih 

tehnologijah za shranjevanje. 

Za konec so deležniki še enkrat poudarili prednosti izmenjave.  
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   KOMUNALNO PODJETJE AALBORG UTILITY NAČRTUJE ŠTEVILNE 

NIZKOOGLJIČNE PROJEKTE  

Komunalno podjetje občine Aalborg, Aalborg Utility, ima v teku ogromno projektov, ki se nanašajo na doseganje 

nizkoogljičnega gospodarstva. Eden takšnih projektov, ki bo trajal vsaj še naslednjih osem let, je postopno opuščanje 

premoga v kombinirani termoelektrarni toplarni Nordjyllandsværket. Danes premog pokriva 50 odstotkov oskrbe s 

toploto, začrtani cilj pa predvideva njegovo postopno ukinitev do leta 2028. Tako postopno opuščanje premoga 

kot tudi rušenje obstoječih blokov na Nordjyllandsværket se je že začelo in se danes dobro izvaja.    

Ko velikih gora premoga in blokov elektrarn za 

njegovo predelavo ne bo več, bo območje 

namenjeno uresničitvi vizije podjetja Aalborg 

Utility za mešanico energije v prihodnosti. 

Poleg geotermalnih objektov in toplotnih črpalk 

bo ustanovljen nacionalni preskusni center za 

energijo.  

Del načrtov oskrbe z energijo v prihodnosti 

vključuje tudi sezonske hranilnike toplote in 

geotermalno energijo. Predvideva se izgradnja 

dveh hranilnikov toplote, vsak s kapaciteto 

500.000 m3 vode.   

Poleg sezonskih hranilnikov toplote uspešno potekajo aktvinosti na področju geotermalne energije, saj je podjetje 

Aalborg Utility konec poletja 2019 objavilo razpis za gradnjo geotermalnega objekta v velikosti 10 enot po 10 MW, s 

skupno zmogljivostjo približno 100 MW.  

Avtor fotografij: Michael Koch, Nordjyllandsværket.   

 

 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ SE PRIPRAVLJA NA SOSEŽIG 

NENEVARNIH ODPADKOV 

Termoelektrarna Šoštanj, ki proizvede približno tretjino vse električne energije v Sloveniji, se pripravlja na projekt 

sosežiga nenevarnih odpadkov. Projekt je poimenovan SO-EN: Sosežig za Energijo. Projekt SOEN pomeni 

korak naprej k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, kar je skladno s strategijo EU v smeri brezogljične družbe, 

hkrati pa tudi strateško usmeritev vodstva termoelektrarne, ki načrtuje postopno opuščanje rabe fosilnih goriv. 

Sosežig odpadkov bo potekal na osnovi trdnih predelanih goriv, znanih po 

kratici SRF (Solid Recovered Fuel). SRF je trdno alternativno gorivo, 

pripravljeno iz predhodno sortiranih in predelanih odpadnih snovi, ki se 

uporablja za pridobivanje energije v tovarnah za sežig ali sosežig. Gorivo SRF 

se proizvaja iz izključno nenevarnih odpadnih materialov, ki bi se odloženi razkrajali več let, zato njegova uporaba 

zagotavlja samozadostnost na poti do krožnega gospodarstva brez odpadkov. 

V Termoelektrarni Šoštanj je možen sosežig do 160.000 ton SRF letno, kar je enako 215.000 tonam fosilnega goriva, 

hkrati pa zmanjšanje emisij CO2 znaša 156.000 ton. Slovenija strateško še nima rešenega vprašanja termične 

obdelave predelanih odpadkov, zato predstavlja Termoelektrarna Šoštanj najprimernejšo rešitev za energetsko izrabo 

alternativnega goriva SRF.  
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  UDELEŽBA MLADIH ŠTUDENTOV NA ENERGETSKEM DNEVU V 

BADAJOZU 

Študenti inštituta Albarregas iz Méride so se 10. marca odpravili v Badajoz, kjer so se seznanili z različnimi 

infrastrukturnimi objekti in proizvodnjo obnovljive energije za lastno rabo.  

Dogodek je vodila energetska agencija AGENEX, ki je 

predstavila upravljanje in spremljanje infrastrukture ter 

ustvarjanje prihrankov energije za stavbe javne uprave. Poleg 

tega so bile  predstavljene tematske študije projekta DeCarb 

kot izmenjava izkušenj med različnimi regijami za razvoj 

inovativnih politik, ki spodbujajo trajnostni energetski prehod. 

Predstavljeni so bili tudi drugi projekti EU Interreg pri katerih 

sodeluje AGENEX (RESINDUSTRY – vključevanje 

obnovljivih virov energije v industrijski sektor in 

ENERSELVES – politični instrumenti za lastno rabo energije 

v stavbah).  

Avtor fotografij: AGENEX  

 SESTANEK DELEŽNIKOV V MERIDI ZA PRAVIČNO TRANZICIJO 

V Extremaduri, Španija, je 13. februarja potekal sestanek 

deležnikov projekta DeCarb.  

Dogodek je potekal v Méridi, glavnem mestu regije, kjer se je 

zbralo 20 udeležencev z različnih področij, kot so javni in 

zasebni sektor, akademije in organizacije civilne družbe.  

Po dveh osrednjih govorih o finančnih instrumentih za 

povečanje vključevanja obnovljivih virov energije v različnih 

proizvodnih sektorjih so udeleženci razpravljali o izboljšanju 

različnih političnih instrumentov energetskega prehoda za 

pripravo prihodnjih razpisov. 

Avtor fotografij: AGENEX 

 

 

http://www.agenex.net/es/
https://www.interregeurope.eu/resindustry/
https://www.interregeurope.eu/enerselves/
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 PARTNERSTVO  

 

Stara Zagora Regional Economic 

Development Agency (BG) 

 

Lodzkie Region (PL) 

 

Eszak-Alfold Regional Energy 

Agency Nonprofit Ltd. (HU) 

 

South-West Oltenia Regional 

Development Agency (RO) 

 

Ministry for Economic Affairs and 
Energy, State of Brandenburg 
(DE) 

 House of Energy (DK) 

 

Regional Association of Local 
Governments of Western 

Macedonia (GR) 

 
Zavod Energetska agencija za 

Savinjsko, Šaleško in Koroško (SI) 

 
Extremadura Energy Agency (ES) 

 

  O NAS   

Projekt DeCarb je sofinanciran s strani 

medregionalnega programa INTERREG Evropa/ 

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)  

 

 

 

  STOPITE V STIK Z NAMI   

E-pošta: decarbproject@gmail.com   

Splet: https://www.interregeurope.eu/decarb/ 
 

  SLEDITE NAM  

 
https://www.facebook.com/DeCarb.Project/  

 
https://twitter.com/DecarbProject  

 

 

https://www.szeda.eu/en/
https://www.szeda.eu/en/
https://www.lodzkie.pl/
http://www.enerea.eu/index.php/en/
http://www.enerea.eu/index.php/en/
https://www.adroltenia.ro/
https://www.adroltenia.ro/
https://mwae.brandenburg.de/de/bb1.c.477963.de
https://mwae.brandenburg.de/de/bb1.c.477963.de
https://house-of-energy.dk/
https://www.peddm.gov.gr/
https://www.peddm.gov.gr/
https://www.peddm.gov.gr/
http://kssena.si/sl/
http://kssena.si/sl/
https://www.agenex.net/es/
mailto:decarbproject@gmail.com
https://www.interregeurope.eu/decarb/
https://www.facebook.com/DeCarb.Project/
https://twitter.com/DecarbProject
https://www.interregeurope.eu/decarb/

