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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 ČETRTEGA SEMESTRA 

V četrtem semestru nadaljujemo s procesom spoznavanja politične zakonodaje. Srečanja zainteresiranih strani, 

študijski obiski in izmenjava izkušenj med partnerji, zaradi trenutne situacije s COVID-19, predstavljajo poseben izziv, 

vendar je to partnerjem omogočilo, da so lahko pri organizaciji spletnih dogodkov, hibridnih konferenc (na kraju 

samem in na spletu) in ustvarjanju bogatih vsebin bolj kreativni.  

V petem semestru sta bila predvidena dva študijska obiska, v Sloveniji in na Madžarskem, oba na temo CCS in 

tehnologije čistega premoga. Takšnim temam je s strani partnerjev in deležnikov v regijah sodelujočih držav 

namenjena velika pozornost. Oba dogodka sta bila uspešno organizirana preko spleta na kraju samem in sta bila tudi 

posneta, da ju lahko delimo z vami.  

Naslednji večji dogodek, ki bo organiziran v regijah partnerjev, bo socialni dialog o novi mešanici energetskih virov, ki 

bo omogočil konstruktivno diskusijo o zelenem dogovoru, pravičnem prehodu, dekarbonizaciji ter blažitvi družbenega 

in gospodarskega vpliva v premogovno intenzivnih regijah. Partner AGENEX je takšen dogodek že organiziral in delil 

izkušnje z ostalimi partnerji. Medtem so partnerji projekta DeCarb vložili veliko truda v prepoznavanje dobrih praks za 

razogljičenje, ki jih je potrebno dodati na projektno platformo Policy Learning Platform. Vse dobre prakse bodo 

objavljene tudi na DeCarb spletni strani. 

   NOV PROJEKT SHRANJEVANJA ENERGIJE NA DANSKEM 

Dansko komunalno podjetje Aalborg Forsyning namerava ustvariti 

eno največjih trajnostnih zalog energije na svetu. Projekt, ki se bo 

izvajal v mestu Aalborg, bo prvi takšne razsežnosti in bo lahko 

zagotavljal toplo vodo, kadarkoli jo bodo potrebovali.   

V projektu bosta postavljena dva zalogovnika za shranjevanje tople 

vode, vsak s prostornino 500.000 m3, kjer se bo shranjevala drugače 

izgubljena odvečna energija, ki nastane pri delovanju vetrnic, 

industrijski proizvodnji, sežiganju odpadkov itd. Z novo trajnostno 

naravnano rabo energije bodo zmanjšali rabo vode, saj 2.500 

gospodinjstev na leto porabi kar 1 milijon m3 vode. 

   GREEN HUB NA DANSKEM V MESTU AALBORG 

“Green Hub Denmark” bo postalo preizkusno območje in inkubator 

za okolju prijazne rešitve. Med drugim se bodo na območju 

vzpostavile cone, kjer bodo zasebna podjetja lahko postavila 

testne objekte za raziskave in razvoj novih tehnologij za oskrbo. 

Medtem se bodo v pristanišču mesta Aalborg izvedle investicije v 

razvoj trajnostnega industrijskega parka, s poudarkom na 

industrijski simbiozi, trajnostni proizvodnji toplote, elektrike in 

hlajenja ter krožni proizvodnji, kjer se odpadna energija ponovno 

uporabi in odpadki reciklirajo.   

Partnerji, ki sodelujejo pri “Green Hub Denmark”, so mesto Aalborg, Aalborg Forsyning (komunalna služba Aalborg), 

pristanišče Aalborg, Konfederacija danske industrije (DI), Univerza Aalborg in mnogi drugi. V projekt bo do leta 2030 

vloženih približno 670 milijonov EUR, rezultat pa bosta izboljšanje in učinkovitejša implementacija trajnostnih 

rešitev. Medtem naj bi “Green Hub Denmark” v 10 letih ustvarila 5.000 novih delovnih mest. Dodatno Konfederacija 

danske industrije ocenjuje, da je mogoče v naslednjih nekaj letih s poudarkom na zeleni tranziciji ustvariti še 

približno 30.000 novih delovnih mest. 

Slika: Rambøll 

Slika Rahbek Media na Unsplash 

 

https://aalborgforsyning.dk/
https://unsplash.com/@rahbek_media?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/aalborg?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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  POSODOBITEV ZAKONODAJE ZA ZAPIRANJE RUDNIKOV PREMOGA V 

ROMUNIJI 

Ministrstvo za gospodarstvo v Romuniji je objavilo 

osnutek sklepa vlade o odobritvi dodelitve državne 

pomoči v višini 110 milijonov lejev (22,6 milijona EUR) za 

lažje zaprtje nekonkurenčnih rudnikov premoga v 

kompleksu Energetic Hunedoara - S.A. podjetje "v 

insolventnosti" Lonea in Lupeni, v dolini Jiu, za leto 2020. 

Dodeljena sredstva bodo pokrila stroške, ki bodo nastali 

zaradi izplačila zaposlenih, ki bodo izgubili službo, 

stroške poklicne prekvalifikacije, stroške, ki bod nastali 

zaradi podzemnega zaprtja ter stroške povezane z 

obnovo nekdanjih rudarskih dejavnosti. 

                                                                                                          

Državna pomoč je v celoti podprta iz državnega proračuna, preko proračuna Ministrstva za gospodarstvo, energetiko 

in poslovno okolje, odobrenega za leto 2020. 

Vir: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/230933 

  ENEREA JE ORGANIZIRALA DIALOG O NOVI MEŠANICI ENERGETSKIH 

VIROV  

ENEREA je 16. septembra organizirala dialog o novi 

mešanici energetskih virov. Glavne teme so bile 

potreba po obnovitvi okolja in melioracije ter možnosti 

uporabe zemljišč po zaprtju rudnikov. 

Predavanje je začel Dr. Róbert Vass, ki je predstavil 

geološke vzroke za nastajanje nahajališč premoga in 

šote v severno osrednjem pogorju in okrožju Szabolcs-

Szatmár-Bereg. Predavanje je bilo osredotočeno na 

trajnostno rudarjenje, saj globalna oskrba z energijo in 

surovinami temelji na rudarstvu. Leta 2018 je rudarstvo 

predstavljajo 7 % svetovnega BDP, od tega 40 % 

energije iz premoga.  

Dr. Falus je predstavil situacijo na Madžarskem na 

področju premoga, rudnikov premoga ter zdaj zaprtih 

nahajališč premoga, kjer so nastale t.i. krajinske rane: 

rudarski odpadki, žlindra in pepel. Potrebno je oceniti 

stanje takšnih območij, jih urediti in zagotoviti varnost.    

Raziskava in ocena stanja sta zapleteni, saj je potrebno 

upoštevati velikost in naklon območja, kemijsko-

mineralno sestavo podtalnice in situacije uhajanja 

vode. 

Naslednja govornika sta bila Ms. Siskáné in Dr .Beáta 

Szilasi, tema predavanja pa je bil družbeno-ekonomski 

vpliv zaprtja premogovnih dejavnosti.  

Vir: https://energyindustryreview.com/  

Vir : ENEREA 

Vir : ENEREA 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/230933
https://energyindustryreview.com/
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Podanih je bilo nekaj primerov dobrih 

praks, na primer prerazporeditev 

nekvalificirane delovne sile v 

avtomobilski in gradbeni sektor. 

Dogodek je poudaril pomembno vlogo 

usposabljanja in krepitve zmogljivosti 

za izboljšanje zaposlitvenih možnosti. 

Na koncu je dr. Lajos Szalontai 

spregovoril o ekonomskih alternativah 

postopnemu opuščanju ogljično 

intenzivnih področij.  

Ciljna skupina dogodka so bili 

državljani in širša javnost. Zastopana 

je bila tudi javna uprava ter 

predstavniki lokalnih skupnosti, podjetij, okoljskih organizacij, regionalnih agencij in univerz. 

 VIRTUALNI ŠTUDIJSKI OBISK NA PODROČJU POTENCIALOV 

»ČISTEJŠEGA PREMOGA«, ZAJEMA OGLJIKOV IN TEHNOLOGIJ 

SKLADIŠČENJA 

28. oktobra je ENEREA organizirala virtualni študijski obisk 

namenjen razpravi o potencialu "čistejšega premoga" ter 

tehnologijah zajemanja in shranjevanja ogljika. Zaradi Covid-19 je 

dogodek potekal preko spleta.  

S pozdravnim nagovorom je dogodek začel Róbert Orosz, 

generalni direktor organizacije ENEREA. V nadaljevanju je Róbert 

Vass, z Inštituta za turizem in geografijo Univerze v Nyíregyháza, 

predstavil trenutne razmere in prihodnost premogovništva na 

Madžarskem. 

Predstavitev je nadaljeval György Falus, nekdanji vodja oddelka 

za geologijo in geoinformatiko madžarske rudarske in geološke 

službe, ki je predstavil trenutne in prihodnje možnosti skladiščenja 

ogljika.  

Po kratkem premoru je Róbert Orosz predstavil znanja na področju 

čistih tehnologij premoga pridobljena na podlagi razpisov, na 

katera se prijavlja splošna javnost in gospodarski subjekti. Dr. 

Lajos Szalontai, izredni profesor Univerze v Miskolcu, pa je 

nadaljeval s temo o tehnologijah čistega premoga in priložnostih 

za regije, ki jih pokriva projekt DeCarb.  

 

 

 

 

 

Vir : ENEREA 

Vir : ENEREA 
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  ENERGETSKI PREHOD V EXTREMADURI: KLJUČNA VLOGA SOLARNE 

SAMOZADOSTNOSTI 

15. oktobra je organizacija AGENEX sodelovala na zasedanju 

Energetski prehod v Extremaduri: ključna vloga lastne solarne 

samozadostnosti. Zasedanje je bilo osredotočeno na analizo 

prehoda tako v Extremaduri kot tudi v celotni Španiji. Na 

dogodku je bil podrobno predstavljen tudi pravni vidik 

samozadostnosti in informacije o razpoložljivih javnih regionalnih 

nepovratnih sredstvih. V nadaljevanju je strokovna skupina 

sprožila razpravo o izzivih, s katerimi se sooča družba 

Extremadura, zlasti na področju pravičnega prehoda na nizko-

ogljično energijo, kar je močno povezano z vsebino projekta 

DeCarb. 

Ta razprava je bila del zaključne konference projekta 

ENERSELVES, kjer so bili predstavljeni ključni dosežki projekta 

z osredotočenostjo na PEIEC (regionalni načrt za energijo in 

podnebje), ki je bil nedavno odobren kot načrt za doseganje 

podnebne nevtralnosti v regiji do leta 2030.  

 

 EVROPSKI ZELENI PREHOD PO COVID-19 IN BOLGARSKA ENERGETSKA 

TRANZICIJA 

Evropska komisija je zastavila nov 

načrt za pot v zeleno prihodnost 

Evrope, z ambicioznim ciljem popolne 

podnebne nevtralnosti do leta 2050.  

Na konferenci so govorili o prihajajočih 

spremembah, o tem, kakšni bodo 

stroški zelene ponudbe na evropski in 

nacionalni ravni, o potrebi po 

pravičnem energetskem prehodu 

Bolgarije, o izzivih, ki jih je potrebno 

obravnavati, in o potrebnih ukrepih za 

uspešen prehod. 

Konferenca je bila namenjena vsem 

zainteresiranim vladnim institucijam, 

mednarodnim organizacijam, 

nevladnemu sektorju, energetskemu 

sektorju in civilni družbi. 

Organizatorji so se poskušali odzvati na okrepljena pričakovanja javnosti glede konkretnega dialoga o glavnih 

problemih družbenega razvoja, ki so bili nedavno napovedani tudi na politični ravni. Na konferenci je govorila dr. 

Rumyana Grozeva iz Agencije za regionalni gospodarski razvoj Stara Zagora, ki je predstavila trenutni regionalni 

razvoj na področju procesov energetskega prehoda in izkušnje, pridobljene z izvajanjem projekta DeCarb.  

Podrobnosti o konferenci so dostopne tukaj, predstavitve pa so na voljo tukaj. 

 

Vir: AGENEX 

Vir: SZREDA 

https://www.interregeurope.eu/enerselves/events/event/3844/promoting-self-consumption-throughout-europe/
https://www.emi-bulgaria.com/en/concept
https://www.emi-bulgaria.com/bg/news
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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  

Email: decarbproject@gmail.com   

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

 

  SLEDITE NAM  

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

 
https://twitter.com/DecarbProject  

 
www.linkedin.com/company/decarb-project  

 

 

https://www.szeda.eu/bg/
https://www.szeda.eu/bg/
https://www.lodzkie.pl/
http://www.enerea.eu/en/
http://www.enerea.eu/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://www.energycluster.dk/
https://www.peddm.gov.gr/
https://www.peddm.gov.gr/
http://kssena.si/sl/
http://kssena.si/sl/
http://www.agenex.net/es/
mailto:decarbproject@gmail.com
https://www.interregeurope.eu/decarb/
https://www.facebook.com/DeCarb.Project/

