
POVZETEK

• V analiziranem obdobju od 23. 12. do 29. 12. 2020 smo v

slovenskih tiskanih, elektronskih in spletnih medijih zasledili 105

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
23. 12. 2020 – 29. 12. 2020
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• Obnovljivi viri energije

• Sončna energija

• Vetrna energija

Top 7 medijev Število objav

EGES 12

www.nas-stik.si 7

www.sta.si 4

www.delo.si 4

Top 7 medijev Število objav

www.vecer.si 4

Večer 3

Finance 3

Ostali mediji 68

Teme v medijih

Mediji

30%

45 objav

Obnovljivi viri

• Združene države Amerike so 
največji proizvajalec 
toplogrednih plinov za 
Kitajsko: ampak se 
spreminjajo v nizkoogljično 
družbo

• Delež obnovljivih virov 
energije v prometu je bil leta 
2019 v EU povprečno 8,9-
odstoten, kažejo podatki 
evropskega statističnega 
urada

• Poljsko, ki okrog 80 odstotkov 
električne energije proizvede 
iz fosilnih goriv, čaka v 
prihodnjih letih težak prehod 
na okolju prijaznejše vire 
energije
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49 objav

Sončna energija

• Vlada je obravnavala predlog 
sprememb uredbe o 
samooskrbi z električno 
energijo iz obnovljivih virov 
energije, ki se nanašajo na 
sončne elektrarne na strehah 
večstanovanjskih stavb 

• Telemach na strehi svoje 
poslovne stavbe na več kot 
3.000 kvadratnih metrih 
postavil sončno elektrarno

• Sončna elektrarna na strehi 
Gospodarske zbornice 
Slovenije

• Dravske elektrarne Maribor 
dejavnost proizvodnje el. 
energije širijo še na solarno 
proizvodnjo električne 
energije

28 objav

Biomasa

• Propadel je projekt največje 
žage. Poleg centra na 
Gomilskem so načrtovali še 
peletarno in kogeneracijo 
na lesno biomaso v Šoštanju 
ter proizvodnjo palet in 
lesene embalaže v Letušu

• Energetsko izkoriščanje 
biomase z neposrednim 
zgorevanjem v zadnjih nekaj 
letih ponovno doživlja 
oživitev

• Čeprav velja lesna biomasa 
za ekološko prijazno, pa 
lahko ugotovimo, da z 
neustreznim načinom 
kurjenja okolju povzročimo 
veliko škode, ki se nam 
vrača v obliki številnih 
respiratornih, krvožilnih in 
srčnih bolezni

26 objav

Vetrna energija

• Sveženj predlogov za 
pospešitev zelenega prehoda 
v Italiji in Manifest za vetrno 
energijo, ki ga je pripravilo 
Nacionalno združenje za 
energijo vetra (ANEV)

• Sprejet je sklep o izvedbi 
državnega prostorskega 
načrtovanja za polje vetrnih 
elektrarn Mislinja.

• Družba Siemens bo elektriko 
za pirolizo vode pridobivala 
iz vetrne elektrarne v 
provinci Magellanes, kjer so 
razmere izjemno primerne 
za vetrne elektrarne

Število objav po dnevih
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Ostale teme

• Geotermalna energija
(3 objave)

• Vodna energija (1 objava)
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