
POVZETEK

• V analiziranem obdobju od 3. 11. do 9. 11. 2020 smo v slovenskih

tiskanih, elektronskih in spletnih medijih zasledili 163 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
3. 11. 2020 – 9. 11. 2020
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• Sončna energija

• Obnovljivi viri energije

• Biomasa

Top 7 medijev Število objav

Finance 18

EOL 12

www.oe.finance.si 10

www.sta.si 7

Top 7 medijev Število objav

www.nas-stik.si 6

www.napovednik.com 6

www.zurnal24.si 5

Ostali mediji 99

Teme v medijih

Mediji

35%

79 objav

Obnovljivi viri

• Nepovratne finančne 

spodbude občanom za 

nove naložbe rabe 

obnovljivih virov energije.

• 22. Dnevi energetikov

• Okoljsko srečanje 2020

• S 4.11.2020 je ZDA 

izstopila iz pariškega 

podnebnega sporazuma.

• Biden želi zmanjšati 

odvisnost ZDA od fosilnih 

goriv ter okrepiti rabo 

obnovljivih virov energije.

• 63 milijonov evrov za 

izboljšanje kakovosti 

zraka v Mariboru, Celju in 

Murski Soboti.
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75 objav

Sončna energija

• Slovenski softver

Steklarne Hrastnik 

povezuje proizvodnjo 

vodika in sončno 

elektrarno.

• GEN-I Sonce inovativni 

poslovni model.

• Dolgoročna podnebna 

strategija Slovenije do leta 

2050.

• Maribor želi postati 

energetsko samooskrbno 

mesto. Najbolj se omenja 

prenova stavb z rabo 

sončne energije.

• Ob HE Brežice načrtujejo 

tudi postavitev sončne 

elektrarne.

37 objav

Biomasa

• V podjetju Paradajz so iz 

stebel paradižnika, 

odpadne biomase, 

izdelali nov produkt – bio

vrečke.

• Steklarna Hrastnik 

prejela priznanje za 

najbolj okolju prijazen 

postopek in najbolj okolju 

prijazno podjetje -

ogrevanje na lesno 

biomaso v Lenartu.

• Spodbude za naložbe 

URE in OVE za 

nepovratna sredstva.

14 objav

Vetrna energija

• DEM lani predstavile 

projekt izgradnje polja 

vetrnih elektrarn na 

Maclju. Prve študije že 

čez eno leto.

• Za prvo vetrno elektrarno 

smo potrebovali kar 12 let.

• Analiza proizvodnje 

električne energije v 

tretjem letošnjem četrtletju 

v evropskih državah je 

pokazala, da gre zasluge 

pripisati predvsem dobrim 

rezultatom vetrnih 

elektrarn.

Število objav po dnevih
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Ostale teme

• Geotermalna energija

(22 objav)

• Vodna energija (1 objava)
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