
POVZETEK

• V analiziranem obdobju od 25. 11. do 1. 12. 2020 smo v

slovenskih tiskanih, elektronskih in spletnih medijih zasledili 164

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
25. 11. 2020 – 1. 12. 2020
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Obnovljivi viri

• Energetika Evropska 

komisija je našo državo 

pozvala k naložbam in 

reformam za spodbujanje 

rabe obnovljivih virov 

energije ter v podporo 

energetski učinkovitosti 

in trajnostnemu prometu

• Ministrstvo za 

infrastrukturo je pripravilo 

predlog Zakona o 

vzpodbujanju rabe 

obnovljivih virov energije

• Upravno sodišče glede 

akcijskega načrta za 

obnovljive vire ugodilo 

Društvu za preučevanje 

rib Slovenije
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Sončna energija

• Dvom, ali je sončno 

elektrarno smiselno imeti 

tudi pri vas doma, je 

najverjetneje odveč

• Glede na predlog zakona 

o spodbujanju učinkovite 

rabe energije bo moral 

lastnik sončne 

elektrarne plačati 

omrežnino za vso iz 

omrežja prejeto električno 

energijo

• Izgradnja velike sončne 

elektrarne ob pretočni 

akumulaciji HE Brežice

35 objav

Biomasa

• Povpraševanje po 

sojinem dizelskem gorivu 

bi se lahko v Evropski 

uniji zaradi njene slabe 

politike o biogorivih 

povečalo za štirikrat

• Na prvi pogled se lepo 

sliši, da v Evropi narašča 

raba biogoriv, a je to v 

resnici zaskrbljujoče, saj 

je večina sestavljena iz 

rastlinskih olj

• Na začetku trase tretje 

razvojne osi v Gaberkah 

ogromen gozdni posek 

vključujoč odstranitve 

vseh debel, panjev s 

koreninami in biomase

26 objav

Vetrna energija

• V Bohinju ureditev vetrne 

elektrarne na Orožnovi 

koči

• Prebivalci Kalš proti 

gradnji vetrne 

elektrarne pri Šmartnem 

na Pohorju

• Povečanje zmogljivosti 

evropskih vetrnih elektrarn 

na morju s sedanjih 12 

GW na najmanj 60 GW do 

leta 2030

• V nekaterih državah 

poudarjajo vetrno 

energijo, Slovenija pa 

izpostavlja našo jedrsko 

energijo, s katero želimo 

nadaljevati

Število objav po dnevih
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• Geotermalna energija
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