
POVZETEK

• V analiziranem obdobju od 2. 12. do 8. 12. 2020 smo v slovenskih

tiskanih, elektronskih in spletnih medijih zasledili 165 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
2. 12. 2020 – 8. 12. 2020
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Obnovljivi viri

• Priprave na zasedanje 

Evropskega sveta o 

aktualnem stanju 

pogajanj med Unijo in 

Združenim kraljestvom.

• Slovenija je na lestvici 

Climate Change

Performance Index 2021 

nazadovala na zadnje 

mesto v EU.

• Kranj je dobil strategijo 

na področju energetike –

cilj je povečanje izrabe 

obnovljivih virov energije.

• Delež energije iz 

obnovljivih virov v bruto 

končni rabi energije je bil 

v letu 2019 za 0,8 

odstotne točke večji kot v 

letu 2018.
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Sončna energija

• Na strehi osnovne šole 

GEN-I postavila prvo 

skupnostno sončno 

elektrarno.

• Želja po elektrifikaciji 

železnice z uporabo 

sončnih elektrarn in 

polnilnic ob postajah.

• GEN-I bo kot prva v 

Sloveniji svojim 

odjemalcem z januarjem 

začela ponujati električno 

energijo, pridobljeno 

izključno iz okolju prijaznih 

virov brez CO2.

27 objav

Biomasa

• Komunala Slovenj 

Gradec je prejemnik 

nagrade za družbeno 

odgovornost Horus na 

različnih področjih. 

Največ pozornosti 

trenutno namenjajo 

področju energetike, saj 

so pričeli z gradnjo 

kotlarne, s katero se 

bodo občani že 

naslednje leto ogrevali 

na lesno biomaso.

• Lufthansa Cargo in 

Schenker sta minuli konec 

tedna opravila prvi ogljično

nevtralni polet v zgodovini. 

Družbi bosta vložili denar 

za pogozdovanje ter 

napovedali sta, da bodo 

kerozin iz biomase 

dodajali tudi v gorivo na 

ostalih letih.

17 objav

Vetrna energija

• Petrol povečuje vlaganja v 

obnovljive vire energije. Z 

njihovimi vetrnimi 

elektrarnami proizvedejo 

za 35.000 povprečnih 

gospodinjstev 

nizkoogljične energije.

• V bolj zeleno smer se 

premika tudi Velika 

Britanija, ki je nedavno 

prižgala zeleno luč za 

postavitev največje vetrne 

elektrarne na svetu, ki bo 

proizvedla za kar 6 

milijonov domov energije.

Število objav po dnevih
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Ostale teme

• Geotermalna energija

(5 objav)

• Vodna energija (6 objav)
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