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Zadeva: posredovanje vabila k sodelovanju 
 

Posredujemo vam vabilo k sodelovanju v svetovni akciji opozarjanja na ekološke probleme prevelike rabe 

elektrike. Možnosti za varčno rabo energije so še neizkoriščene, zato pozivamo tudi Občino Krško, naj ob 

tem dogodku premisli, kje se električna energija ki jo plačuje občina, porablja neracionalno. 

Prosimo, da poziv k akciji posredujete vsem zaposlenim. 

 

Krško, 19.3.2008                                                 Zeleni krog Krško, www.zelenikrog.org 

 

 

 

Zadeva: Vabilo k sodelovanju v svetovni akciji “EARTH HOUR“: 60 MINUT PREDAHA ZA 
MODRI PLANET: Ugasnimo luči in ozavestimo moč svojih dejanj 
(sobota 29. marca 2008 od 20. do 21. ure) 
 
Spoštovani, 
 
Vabimo vas, da se pridružite globalni kampanji 60-minutnega ugašanja luči „Earth Hour“, ki bo 
potekala po vsem svetu v soboto, 29. marca 2008, med 20. in 21. uro. Earth Hour je kampanja, ki 
je bila lansko leto prvič in zelo uspešno izpeljana v avstralskem Sydneyju. Tam je 31. marca 2007 
okrog 2,2 milijona ljudi in 2100 organizacij za eno uro ugasnilo luči, kar je v tisti uri povzročilo 
padec porabe električne energije v mestu za 10,2 odstotka. Letos pobuda prerašča v globalni 
dogodek, v katerem uradno sodeluje več kot 20 svetovnih mest, med njimi Kopenhagen, Toronto, 
Chicago, Melbourne, San Francisco in Tel Aviv. Želimo si, da bi k opaznemu znižanju porabe 
električne energije v uri kampanje čim bolj množično prispevala tudi Slovenija. 
 
V akciji lahko sodelujete zelo enostavno, s tem da: 
- sprejmete odločitev o ugašanju luči in električnih ter elektronskih naprav, ki niso potrebne 

varnost ljudi in premoženja, v soboto, 29. marca 2008, med 20. in 21.  
- uro, 
- svoje sodelovanje prijavite v globalno mrežo pri Earth Hour: http://www.earthhour.org/sign-up,  
- k sodelovanju povabite svoje sorodnike, prijatelje in znance.  
 
Za morebitna vprašanja se obrnite na Katarino Višnar, katarina@umanotera.org, tel: 0590 71334. 
S preprostim dejanjem ugašanja luči in električnih ter elektronskih sporočamo, da je skrajni čas za 
odločno ukrepanje, če želimo ublažiti globalno segrevanje in preprečiti katastrofalne posledice. 
Za vaš prispevek k uspešnosti te svetovne akcije se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo. 
 
S spoštovanjem, 
Vida Ogorelec Wagner 
direktorica 

 


