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Evropski sončni dnevi so mednarodni projekt, ki se odvija hkrati v več krajih. Njegov
namen je pritegniti pozornost javnosti za okolju prijazno energijo ter spodbuditi
povečanje proizvodnje elektrike in toplote iz sonca. Že vrsto let se sončni dnevi
izvajajo v Nemčiji, Švici in Avstriji, v obdobju 2008-2009 pa se širijo tudi v Francijo,
Španijo, Portugalsko, Nizozemsko in Slovenijo. Letos bo pod enotnim imenom EU
Solar Days, hkrati organiziranih več tisoč različnih dogodkov namenjenih za
izobraževalne namene dijakom, študentom in strokovnjakom ter vsem tistim, ki želijo
pridobiti informacije o učinkoviti izrabi sončne energije.
Uporaba sončne energije za proizvodnjo tople vode ali elektrike spodbuja ljudi, da se
na lastne oči prepričajo o učinkovitosti tehnologij, ki delujejo. Sodelovanje pri
tovrstnih projektih vsekakor ugodno vpliva na ugled in kaže na okoljsko ozaveščenost
organizatorja, čemur vedno večji pomen pripisuje tudi širša javnost.
V želji po množični udeležbi na prireditvah vam želimo ustvarjalnega duha pri
izpeljavi dogodkov.

Janez Podobnik
minister

Agencija za prestrukturiranje energetike je v svojem mednarodnem projektu izrazila
veliko angažiranost slediti cilju, da za en ali dva dni »Solar Day« postane »socialno
gibanje«, ki se prenese preko cele države, na katerem bo imelo tisoče ljudi možnost

pridobiti informacije o sistemih sprejemnikov sončne energije in sončnih elektrarn.
Povečanje prisotnosti informacije o sončni energiji v medijih za določen čas,
povečevanje javne ozaveščenosti skozi informacije in nasvete na različnih javnih
mestih in izgrajevanje partnerstev z ostalimi organizacijami ter promoviranje dogodka
bo dogodek osončilo iz več smeri.
Letni dogodek organizacije Evropskega sončnega dne v naštetih državah je že
vzpostavljen in 3.000 aktivnih dogodkov v vseh državah udeleženkah projekta, bo na
voljo več različnih vrst promocije sprejemnikov sončne energije in sončnih modulov
za proizvodnjo električne energije, ki bodo omogočili mnogim skupnostim, regijam,
šolam in podjetjem vključitev v projekt kot aktivnim udeležencem. Dogodki kot so
vodeni ogledi javnih in privatnih lokacij, izobraževalne prireditve, dnevi odprtih vrat,
razstave, javna predavanja vzpodbujajo k aktivnemu in dejavnemu ter odgovornemu
ravnanju na ravni vse EU z namenom povečevanja ozaveščenosti o sončni energiji kot
neizčrpnem viru energije, ki jo lahko uporablja vse več ljudi. Prepričani smo, da bodo
dogodki nadvse zanimivi za širšo javnost.
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