
POVZETEK

• V analiziranem obdobju od 10. 11. do 16. 11. 2020 smo v

slovenskih tiskanih, elektronskih in spletnih medijih zasledili 143

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
10. 11. 2020 – 16. 11. 2020
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• Sončna energija

• Biomasa

• Obnovljivi viri energije
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Obnovljivi viri

• Litijionski akumulatorji so 

bistveno prispevali k 

revoluciji prenosnih 

elektronskih naprav. 

Omogočajo mobilnost 

brez škodljivih izpustov in 

shranjevanje energije 

iz obnovljivih virov 

energije

• Dnevi energetikov, 23. in 

24. novembra 2020

• Hibridne toplotne črpalke 

uporabljajo še več 

obnovljivih virov iz 

okolice

• Javna obravnava Zakona 

o spodbujanju rabe 

obnovljivih virov energije

21%34%

74 objav

Sončna energija

• Agencija za energijo je 

zaključila postopek izbora 

projektov proizvodnih 

naprav za proizvodnjo 

elektrike iz OVE in v SPTE 

za vstop v podporno 

shemo – prevladujejo 

sončne elektrarne

• Naložba v lastno sončno 

elektrarno se splača vsem 

gospodinjstvom, ki na letni 

ravni porabijo približno 

5000 kWh elektrike

• Francosko gradbeno 

podjetje Eiffage bo gradilo 

120 milijonov evrov vredno 

solarno elektrarno v 

Španiji, v vrednosti več kot 

120 milijonov evrov

45 objav

Biomasa

• Povpraševanje po 

sojinem dizelskem gorivu 

bi se lahko v Evropski 

uniji zaradi njene slabe 

politike o biogorivih 

povečalo za štirikrat, 

ugotavlja nova neodvisna 

študija

• Biogorivo iz soje je 

dvakrat bolj škodljivo za 

podnebje kot fosilni dizel

• Spletna 5. Konferenca 

Nove tehnologije v 

kmetijstvu

• Marjan Kejžar iz Sorice 

je zasnoval in izdelal 

postrojenje za pretvorbo 

lesne biomase v toplotno 

in električno energijo

25 objav

Vetrna energija

• Hrvaška se ubada z 

domnevno škodljivimi 

pogodbami, ki jih je vlada 

podpisala z vlagatelji 

v vetrne elektrarne pri 

Kninu

• Predlog za postavitev 12 

metrske vetrne elektrarne 

na saniranem plazu Slano 

blato

• Energija vetra je v 

ospredju. Med čistimi 

elektrarnami, po moči 

najbolj prevladujejo vetrne 

elektrarne.

Število objav po dnevih
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Ostale teme

• Geotermalna energija

(10 objav)

• Vodna energija (3 objave)
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