
POVZETEK

• V analiziranem obdobju od 27. 10. do 2. 11. 2020 smo v

slovenskih tiskanih, elektronskih in spletnih medijih zasledili 172

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
27. 10. 2020 – 2. 11. 2020
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• Obnovljivi viri energije

• Sončna energija

• Biomasa

Top 7 medijev Število objav

Svet 24 Plus 7

www.oe.finance.si 6

www.nas-stik.si 6

Kvadrati 5

Top 7 medijev Število objav

www.dnevnik.si 5

IRT 3000 4

Avto fokus 4

Ostali mediji 135

Teme v medijih

Mediji

33%

71 objav

Obnovljivi viri

• Slovenija se je zavezala, 

da bo po Direktivi o 

spodbujanju uporabe 

energije iz obnovljivih 

virov delež energije iz 

obnovljivih virov v bruto 

končni porabi energije do 

leta 2020 povečala na 25 

odstotkov

• Obnovljivi viri 

energije imajo svoj 

prostor tudi v slovenski 

energetski politiki, ki se v 

veliki meri spodbuja skozi 

subvencije Eko sklada

• Obn. viri energije zaradi 

vremenskih vplivov niso 

kontinuirani, zato je 

shranjevanje el. energije 

v času presežne proizv. 

izjemnega pomena

17%32%

69 objav

Sončna energija

• Dva odstotka površine 

naše države bi morali 

pokriti s sončnimi 

elektrarnami, da bi na leto 

proizvedli vso elektriko, ki 

jo porabimo

• V nerazvitem delu sveta 

se pospešeno postavljajo 

omrežja na sončne 

elektrarne

• Sončne elektrarne, naj bi v 

naslednjem desetletju 

rasle s povprečno 13-

odstotno letno stopnjo ter 

dosegle tretjinski delež pri 

pokrivanju naraščajočih 

potreb

38 objav

Biomasa

• Raba biogoriv narašča, 

vendar pa je to v resnici 

zaskrbljujoče, saj je 

večina biogoriv 

sestavljena iz rastlinskih 

olj 

• Odpadna biomasa je 

postala surovina za 

izdelavo novega izdelka, 

vrečke iz stebel 

paradižnika podjetja 

Paradajz

• Nova rastlina slanuša, ki 

uspeva v slanem okolju, 

je užitna, uporabljajo pa 

jo tudi za izdelavo 

kozmetike ter biogoriv

24 objav

Vetrna energija

• V naslednjih nekaj 

desetletjih lahko 

pričakujemo močno rast 

izkoriščanja vetrne 

energije na morju

• Vetrne elektrarne močno 

onesnažujejo okolje s 

posebnim hrupom, ki je 

zdravju škodljiv in 

katerega vir je v vrtenju 

krakov

• Po 30 letih razvoja 

imajo vetrne elektrarne še 

vedno težave s 

tribološkimi vprašanji

Število objav po dnevih
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Ostale teme

• Geotermalna energija

(11 objav)

• Vodna energija (5 objav)
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