
POVZETEK

• V analiziranem obdobju od 30. 12. 2020 do 5. 1. 2021 smo v

slovenskih tiskanih, elektronskih in spletnih medijih zasledili 112

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
30. 12. 2020 – 5. 1. 2021
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• Obnovljivi viri energije

• Sončna energija

• Biomasa
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Obnovljivi viri

• Po oceni so lani v skupini 

HSE z nakupom 

emisijskih kuponov 

prispevali več kot 65 

milijona evrov v Sklad za 

podnebne spremembe. 

Sredstva iz sklada za 

podnebne spremembe se 

v obdobju 2020-2023 

med drugim namenjajo 

razvoju obnovljivih virov 

energije.

• Po podatkih evropskega 

statističnega urada 

Eurostat, je leta 2019 

delež energije iz OVE za 

potrebe ogrevanja in 

hlajenja v povprečju 

znašal že 22,1 odstotka, 

kar je bilo za 0,9 odstotka 

več kot leto prej.
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39 objav

Sončna energija

• Postavitev sončne 

elektrarne načrtujejo na 

strehah zdravstvenega 

doma v Ajdovščini. 

Predvideno je, da bi se na 

tem objektu v 

samooskrbno skupnost 

vključilo do 30 

uporabnikov, lastnikov 

stanovanj v bližnjih 

stanovanjskih blokih.

• Družba HESS se je 

odločila za gradnjo velike 

sončne elektrarne na 

degradiranem območju ob 

brežiški hidroelektrarni.

16 objav

Biomasa

• Evropska komisija 

priložnost za 

zmanjševanje izpustov v 

kmetijstvu vidi v 

proizvodnji bioplina in 

okrepitvi funkcije gozdov 

kot ponorov ogljika. 

Zaradi naravnih ujm in 

velike izgube lesne 

biomase so se gozdna 

zemljišča v letih 2014-

2018 iz ponora ogljika 

spremenila v neto 

povzročitelja ogljičnih

izpustov.

• V občini Cirkulane 

nameravajo urediti 

sistem daljinskega 

ogrevanja na lesno 

biomaso.

26 objav

Vetrna energija

• Britanska vlada želi, da bi 

do leta 2030 vetrne 

elektrarne v letni bilanci 

proizvodnje električne 

energije dosegle 30-

odstotni delež.

• Velika Britanija poleg 

vetrne energije pri 

doseganju brezogljične

energetike stavi tudi na 

jedrsko energijo in 

uporabo biomase, ki naj bi 

odtehtale za 

zmanjševanje rabe 

premoga v 

termoelektrarnah.

Število objav po dnevih
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Ostale teme

• Geotermalna energija

(14 objav)

• Vodna energija (5 objave)

• Biogorivo (2 objavi)
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