
POVZETEK

• V analiziranem obdobju od 9. 12. do 15. 12. 2020 smo v

slovenskih tiskanih, elektronskih in spletnih medijih zasledili 212

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
9. 12. 2020 – 15. 12. 2020
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10. 12. 2020

• Obnovljivi viri energije

• Sončna energija

• Biomasa

Top 7 medijev Število objav

www.sta.si 19

www.delo.si 11

www.nas-stik.si 9

Naš stik 9

Top 7 medijev Število objav

Delo 8

www.rtvslo.si 7

Finance 6

Ostali mediji 143

Teme v medijih

Mediji

32%

98 objav

Obnovljivi viri

• Agencija za energijo je 

objavila osmi javni poziv 

za vstop k prijavi 

projektov proizvodnih 

naprav za proizvodnjo 

elektrike iz obnovljivih 

virov energije

• Petrol na Hrvaškem gradi 

svoj prvi vetrni park brez 

finančnih podpor za 

proizvodnjo električne 

energije iz obnovljivih 

virov energije.

• Vlada je izdala odločbo o 

prevladi javne koristi 

energetike - obnovljivih 

virov energije nad javno 

koristjo ohranjanja 

narave v zvezi s 

postopkom izdaje gradb. 

dovoljenja za HE Mokrice

14%34%

104 objave

Sončna energija

• Energija, ki jo sonce 

oddaja na zemljo, je kar 

15.000 krat večja kot tista, 

ki jo človek porabi. Glede 

na to, da sončna 

energija ne onesnažuje 

okolja in je brezplačna, bi 

jo bilo smotrno izkoristiti v 

največji možni meri

• Nova sončna elektrarna v 

kitajskem Datongu ima 

zelo zanimiv dizajn v obliki 

velikanske pande, ki meri 

248 hektarjev

• Na strehi osnovne šole v 

Budanjah je GEN-I 

postavila prvo 

samooskrbno OVE 

skupnost v Sloveniji

42 objav

Biomasa

• Projekt za Dravo Natura 
2000, na šestih hektarjih 

bodo poskrbeli za 

selektivno odstranitev 

lesne biomase

• Komunalno podjetje 

Slovenj Gradec bo v novi 

ogrevalni sezoni vso 

toploto pridobilo iz 

obnovljivih virov, in sicer 

65 odstotkov z 

lesno biomaso in 35 

odstotkov iz odpadne 

toplote na kogeneraciji

• Trajnostne biomase na 

svetu ni dovolj, da bi z njo 

zadostili povpraševanju po 

tekočih gorivih, možnost 

za proizvodnjo zelenega 

vodika in ogljikovega 

dioksida iz ozračja pa je 

skoraj neomejena

48 objav

Vetrna energija

• Gradnja vetrne elektrarne 

se tudi z ekonomskega 

vidika bolj splača kakor 

gradnja premogovne 

termoelektrarne

• Občina Loški Potok bo 

predvidoma do konca leta 

pridobila gradbeno 

dovoljenje za postavitev 

prve vetrne elektrarne

• Z ljudsko iniciativo želijo 

krajani Kalš neposredno 

odločati o morebitni 

gradnji prve male vetrne 

elektrarne v njihovem 

naselju

Število objav po dnevih
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4%

11 objav

Ostale teme

• Geotermalna energija

(9 objav)

• Vodna energija (2 objavi)

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

