
 

 

 

 

 

 

Evropski sončni dnevi 2013 
 

Namen projekta je z večjim številom dogodkov pritegniti pozornost javnosti za okolju prijazno 
sončno energijo in opozoriti na obsežne priložnosti za posameznike in gospodarstvo. 

Projekt se v Sloveniji letos med 1. in 19. majem pod koordinacijo podjetja ApE - Agencije za 

prestrukturiranje energetike odvija ţe šesto leto zapored. K izvedbi Evropskih sončnih dnevov 2013 so 

pripomogli še Eko sklad, Borzen, Energija plus, Elektro Maribor, Dravske elektrarne Maribor in Fakulteta 

za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Vse informacije o projektu so organizatorjem, obiskovalcem in 

ostalim zainteresiranim na voljo na nacionalni spletni strani projekta http://www.ape.si/wwwesd/.  

K sodelovanju smo preko elektronske pošte pisno povabili vsa energetska podjetja, ki so včlanjena v 

energetsko zbornico, vsa podjetja, ki se ukvarjajo z montaţo sončnih elektrarn in solarnih sistemov za 

toploto, vse slovenske občine, vse srednje, osnovne šole in vrtce. O poteku dogodkov in aktualnih 

tematikah s področja izrabe sončne energije smo, v zadnjem mesecu, posredovali 7 informacij za javnost, 

ki so jih številni mediji povzeli v krajših in daljših informacijah. 

V sklopu projekta je do sedaj 25 organizatorjev prijavilo preko 30 dogodkov v Osrednjeslovenski, 

Jugovzhodni, Savinjski, Koroški, Gorenjski, Podravski in Goriški regiji. Med organizatorji so pedagoške 

ustanove, občine, podjetja in lokalne energetske agencije. vrtci: Vrtec Galjevica, Vrtec Otona Ţupančiča 

in OŠ Stopiče - Vrtec Stopiče; osnovne šole: OŠ Šentjernej, OŠ Ledina, OŠ Črna na Koroškem - PŠ 

Ţerjav, OŠ Matije Valjavca, OŠ Alojzija Šuštarja, OŠ Ob Dravinji, OŠ Oskarja Kovačiča, PŠ Rovtarske 

Ţibrše in OŠ Majšperk - POŠ Ptujska Gora; srednja šola: ŠC Nova  Gorica SPLŠ - Strojna šola; fakultete:  

Fakulteta za energetiko UM, Fakulteta za elektrotehniko UL; občine: Slovenske Konjice, Vojnik in Miren 

Kostanjevica; podjetja: Energetika projekt, Gorenjske elektrarne, Sico in ZRP-Zeleni razvojni preboj; 

agencije: Lokalna energetska agencija Gorenjske in Goriška lokalna energetska agencija. Tematika 

dogodkov je skupna, njihove vsebine pa so raznolike, saj so prilagojene udeleţencem. Vzgojitelji/ce v 

vrtcih za najmljaše pripravijo ustvarjanje na temo Sonca, osnovnošolci izdelujejo sončne ure, pečice, 

grelce za vodo in se prek različnih metod izobraţujejo o obnovljivih virih energije, za dijake in študente so 

pripravljena predavanja in delavnice, občine za svoje občane organizirajo svetovanja, oglede postavljenih 

sistemov, predstavitve lokalnih energetskih projektov in podjetij, podjetja pa predstavijo svoje izdelke in 

storitve. 

Pozitivno je, da sta Evropske sončne dneve podprli Eko sklad in Borzen, ki sta v imenu drţave nosilca 

spodbujanja solarnih sistemov za toploto in sončnih elektrarn. Zelo pozitivno je tudi, da so projekt podprla 

tri energetska podjetja iz področja Elektro Maribor, kjer je bilo na električno omreţje priključenih največ 

sončnih elektrarn. Nikakor pa ni dobro, da so se od aktivne finančne podpore ali organizacije dogodkov in 

s tem lastne promocije, izvzela vsa ostala slovenska energetska podjetja, z izjemo Gorenjskih elektrarn. 

Veliko teh podjetij je »aktivno in nekritično pomagalo napihovati sončni balon«. Ali se lahko energetska 

podjetja, v drţavni lasti, postavijo v pozicijo, da je njihova odgovornost le oskrba z energijo, gospodarski 

razvoj in delovna mesta pa niso njihova stvar?  
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Franko Nemac 

Direktor ApE 

http://www.ape.si/wwwesd/

