
POVZETEK

• V analiziranem obdobju od 16. 12. do 22. 12. 2020 smo v

slovenskih tiskanih, elektronskih in spletnih medijih zasledili 194

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
16. 12. 2020 – 22. 12. 2020
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• Obnovljivi viri energije

• Sončna energija

• Biomasa
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Obnovljivi viri

• Dravske elektrarne letos 

s tretjo najboljšo 

proizvodnjo električne 

energije v zgodovini. V 

DEM veliko pozornost 

namenjajo razvoju novih 

naprav za proizvodnjo 

električne energije iz 

obnovljivih virov.

• Slovenija bo nacionalne 

podnebne-energetske 

cilje za letos dosegla na 

dveh področjih: pri 

učinkoviti rabi energije in 

zmanjšanju izpustov.
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86 objav

Sončna energija

• DEM želijo postaviti 30-

megavatno sončno 

elektrarno na dovodnih in 

odvodnih kanalih HE 

Zlatoličje in Formin.

• Hotel Mons bo štiri 

milijone kilovatnih ur 

elektrike proizvedel sam z 

novo sončno elektrarno na 

2900 kvadratnih metrih 

njihove strehe.

• V avstrijski prestolnici 

nameravajo do konca 

naslednjega leta na vsako 

šolo, kjer je to tehnično 

mogoče, postaviti svojo 

sončno elektrarno.

62 objav

Biomasa

• Priložnosti v krožnem in 

podnebno nevtralnem 

gospodarstvu in družbi. 

Predstavitev podjetja 

AlgEn: glavna usmeritev 

podjetja sta razvoj 

sistemov za gojenje in 

uporabo 

visokokakovostne algne

biomase za prehransko 

in nutricevtično uporabo 

alg.

• Komunala Slovenj 

Gradec je prejela 

nagrado za družbeno 

odgovornost HORUS. 

Glavni trajnostni projekt 

Komunale je nova 

kotlarna na obnovljivi vir 

energije, to je na lesno 

biomaso.

23 objav

Geotermalna energija

• V občini Lendava 

pripravljajo projekt 

napredne geotermalne 

elektrarne.

• Raziskovalni projekt je 

predviden v naselju 

Čentiba v občini Lendava. 

Izgradnja pilotne 

geotermične elektrarne 

predstavlja novo razvojno 

pot, ki bo v primeru 

pozitivnih rezultatov vodila 

do novih razvojnih 

možnosti Lendave, 

Pomurja kot tudi 

Slovenije.

Število objav po dnevih
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Ostale teme

• Vetrna energija

(16 objav)

• Vodna energija (3 objave)

http://www.pressclipping.si/
mailto:prodaja@pressclip.si
mailto:press@pressclip.si

