
POVZETEK

• V analiziranem obdobju od 17. 11. do 23. 11. 2020 smo v

slovenskih tiskanih, elektronskih in spletnih medijih zasledili 155

najbolj aktualnih objav s področja obnovljivih virov energije.

• Osnova za statistiko objav so frekvenčni izpisi, pridobljeni iz

podatkovnih baz objav s ključnimi besednimi zvezami povezanimi

z obnovljivimi viri energije.

• Vir podatkov: Press Clipping d.o.o.

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
PREGLED AKTUALNIH OBJAV V MEDIJIH
17. 11. 2020 – 23. 11. 2020
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• Sončna energija

• Obnovljivi viri energije

• Biomasa

Top 7 medijev Število objav

Finance 15

www.oe.finance.si 12

www.sta.si 11

www.delo.si 7
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www.nas-stik.si 7

Delo in dom 6

Družina 5

Ostali mediji 92

Teme v medijih

Mediji
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76 objav

Obnovljivi viri

• Energetika Maribor 

prejemnik nagrade za 

najboljše energetske 

projekte. 

• Strokovna konferenca 

Energetika in pravo 20, ki 

bo potekala v sredo, bo 

osrednjo pozornost 

namenila spremembam 

energetske zakonodaje.

• Državni sekretar na 

ministrstvu za 

infrastrukturo je na seji 

povedal, da je zdaj v 

postopku sprejem 

zakona o spodbujanju 

rabe obnovljivih virov 

energije.

14%32%

72 objav

Sončna energija

• Sončna elektrarna za 

samooskrbo predstavlja 

lasten brezplačen vir 

energije za pokritje 

domačih potreb po 

električni energiji v njeni 

predvideni življenjski dobi 

30 let in več.

• Razlogov, zakaj je dobro 

imeti svojo sončno 

elektrarno, je veliko. Eden 

od teh je zagotovo v 

znižanju računa za 

elektriko.

• Evropska komisija je 

predstavila strategijo EU 

za energijo iz obnovljivih 

virov na morju.

31 objav

Biomasa

• V občini Loški Potok so 

za ohranitev delovnih 

mest in finančnih 

sredstev vzpostavili 

sistem daljinskega 

ogrevanja na lesno 

biomaso.

• Projekt BB-Clean

predstavlja nove 

tehnologije na področju 

kurjenja lesne biomase, 

pravilno kurjenje, 

monitoring emisij trdih 

delcev.

• Evropski investicijski 

sklad bo 1. decembra 

objavil razpis za projekte, 

ki zmanjšujejo emisije. 

Cilj je spraviti pilotne 

projekte na množični trg.

31 objav

Vetrna energija

• Velika Britanija bo z letom 

2030 prepovedala prodajo 

avtomobilov z motorjem z 

notranjim izgorevanjem, 

do takrat pa želi med 

drugim za štirikrat 

povečati delež vetrne 

energije.

• Evropska komisija je 

predstavila strategijo 

izkoriščanja obnovljivih 

virov energije na morju, s 

katero gredo v smeri 

podnebne nevtralnosti EU. 

Bruselj želi do leta 2030 

moč proizvodnje energije 

na morju (vetrna energija 

na morju) s sedanjih 12 

gigavatov dvigniti na 60, 

do leta 2050 pa na 300.

Število objav po dnevih
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Ostale teme

• Geotermalna energija

(12 objav)

• Vodna energija (6 objav)
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