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EVROPSKI SONČNI DNEVI: VABILO NA DAN ODPRTIH VRAT
Ravne na Koroškem, 11. maj 2009 – Koroško podjetje SONEL d.o.o. sodeluje v
letošnjih EU Sončnih dnevih s tremi dogodki – Dan odprtih vrat Sončne elektrarne
Kresnik v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, Dan odprtih vrat Sončne elektrarne Mežner
na Javorju v Črni na Koroškem ter z delavnico za tretješolce in podelitvijo knjižic
Zemlja je naša prijateljica vsem učencem tretjih razredov OŠ Prežihovega Voranca
na Ravnah na Koroškem.
Dogodki:
1. DAN ODPRTIH VRAT – Mikro sončna elektrarna KRESNIK 36,08 kWP, postavljena v
septembru 2008.
Opis dogodka: vsi, ki jih zanimajo izkušnje ob postavitvi sončnih elektrarn, tudi v zvezi s
pridobivanjem nepovratnih sredstev in delovanjem sončne elektrarne, so prijazno vabljeni na
ogled Mikro sončne elektrarne Kresnik. Posebnost elektrarne je prvi inštaliran centralni
razsmernik v Sloveniji. Za strokovno razlago delovanja, svetovanje in odgovore na vprašanja v
zvezi z investicijo bodo poskrbeli strokovnjaki podjetja SONEL. Kot investitor pa vam bo svoje
izkušnje predstavil gospod Andrej Kresnik, ki je že med prvimi v Sloveniji pričel razmišljati o
postavitvi sončne elektrarne in kot eden izmed naprednejših kmetov v regiji svojo dolgoletno
idejo tudi realiziral.
Lokacija dogodka:
Kmetija Kresnik, Šmartno pri Slovenj Gradcu 16, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Čas trajanja dogodka:
petek, 15.5.2009 od 10h- 16h , sobota, 16.5.2009 od 10h – 16h
2. DAN ODPRTIH VRAT - Mikro sončna elektrarna Mežner 24,66 kWP, postavljena v
oktobru 2008. Opis dogodka: vsi, ki jih zanimajo izkušnje ob postavitvi sončnih elektrarn, tudi
v zvezi s pridobivanjem nepovratnih sredstev in delovanjem sončne elektrarne, so prijazno
vabljeni na ogled Mikro sončne elektrarne Mežner. Zaradi visoke nadmorske višine (1100 m) je
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elektrarna še posebej zanimiva za ogled. Kmetija Mežner je daleč okrog poznana tudi po svojih
ekoloških dobrotah. Zaradi izjemne lokacije je ogled sončne elektrarne lahko tudi krasen izlet
za celo družino. Za strokovno razlago delovanja, svetovanje in odgovore na vprašanja v zvezi
z investicijo bodo poskrbeli strokovnjaki podjetja SONEL, kot investitor pa vam bo svoje
izkušnje predstavil gospod Franc Stopar.
Lokacija dogodka:
Ekološka kmetija Mežner, Javorje 27, 2393 Črna na Koroškem
Čas trajanja dogodka:
petek, 15.5.2009 od 10h- 16h , sobota, 16.5.2009 od 10h – 16h

3. EU SONČNI DNEVI V OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA, Ravne na Koroškem
Skupaj z učitelji tretjih razredov smo pripravili kratke delavnice na temo izkoriščanja sončne
energije. Koordinatorica projekta na šoli je gospa Jasna Bezjak Završnik. Vsakemu učencu
tretjega razreda bo podjetje SONEL ob tem podarilo izvod knjižice Zemlja je naša prijateljica.
Podjetje SONEL si je kot posebej pomembno nalogo zadalo pozitiven doprinos k osveščanju
naših najmlajših, zato smo skupaj s podjetjem Kyocera ter podjetjem Beseda B in B pripravili
izdajo drobne knjižice z naslovom ZEMLJA JE NAŠA PRIJATELJICA, v kateri je na prijazen in
razumljiv način predstavljena sončna energija in pomembnost varovanja okolja.

******************************
O PODJETJU SONEL:
Podjetje SONEL d.o.o. je mlado koroško podjetje, ki je v letu 2006 med prvimi v Sloveniji
pričelo z aktivnostmi na področju sončnih elektrarn. V letu 2007 so postavili prvo mikro sončno
elektrarno na Koroškem, v letu 2008 pa so postavili 5 sončnih elektrarn.
Podjetje Sonel, d.o.o., s sedežem na Ravnah na Koroškem je mlado koroško podjetje, ki je v
letu 2006 med prvimi v Sloveniji pričelo z aktivnostmi na področju izkoriščanja sončne
energije. Njihova primarna dejavnost je izvedba sončnih elektrarn po sistemu na ključ svetovanje, izdelava projektne dokumentacije, izdelava študij izvedljivosti, izbira optimalne
konfiguracije vgradnih elementov, dobava, montaža, vodenje upravnih postopkov ter
sodelovanje z elektrodistribucijskimi in inšpekcijskimi službami. V letu 2007 so postavili prvo
sončno elektrarno na Koroškem, v letu 2008 so postavili 5 sončnih elektrarn. V svojih projektih
uporabljajo samo vrhunske komponente vodilnih svetovnih proizvajalcev - solarne module
japonskega proizvajalca Kyocera in švicarske razsmernike SolarMax, za oboje so tudi uradni
distributerji in zastopniki. Več o podjetju in referencah lahko preberete na spletni strani
www.sonel.si
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