Snužejski veter
Ne bomo se ozirali na one,
ki prodajajo za skledo leče svoje prepričanje,
tudi na one ne, ki ga sploh nimajo.
Le za resnost in poštenost sobojevnikov nam gre.
Tudi ne moremo nikomur izmed njih
obljubljati raznih ugodnosti, ki jih sami nimamo.
Tudi ne pravimo: mi smo, ki vas vodimo
v obljubljeno deželo Pravice.
Ne mi, ampak vsi, ki se bodo borili
za poštenost, odkritosrčnost in načelnost
v življenju, pripomorejo k razvoju.
Srečko Kosovel
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Umestitev 30–40 vetrnic, visokih nad 100 m, v naš
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Zakaj vetrne elektrarne (VE)?
Evropska Direktiva
D
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goriv in zmanjšanje
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končne energije do leta 2020.
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Kolikšen % še potrebujemo za doseganje zaveze
25%?
ca. 4
Po zadnjih objavljenih podatkih potrebujemo še cca.
4,7% OVE.

So VE za izpolnjevanje zaveze EU zavezujoče?
Ne, zavezujoč je samo skupni procent OVE, torej 25%. Kako oz.
z. s katerimi obnovljivimi viri
se bo ta cilj doseglo, je stvar države.
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Zakaj je lokac
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Zaradi bližine RTP postaje Divača in bližine avtoceste.
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Zakaj je v interesu države, da spodbuja takšen način pridobivanja
vanja elektrike?
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Kompleksna problematika okoli pridobivanja energije
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proizvajalcem vetrnih
upravljanje oz. manipuliranje s trgom.

Ali bo cena za elektriko na položnicah, če bomo imeli
im VE nižja in zakaj?
Cena bo višja zaradi subvencij in »zelenega« davka. Vetrna elektrika je tako skupaj več kot
rike.
še enkrat dražja od borzne cene elektrike.

Kaj se dogaja po posameznih evropskih
pskih državah?
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Danska VE umika na morje.
Poljska je sprejela moratorij na VE.
Nemčija je zaradi zgrešene energetske politike v resnih težavah; kljub številnim
VE je število izpustov CO2 porastlo.
Anglija je sprejela predpis o minimalni oddaljenosti VE od stanovanjskih objektov
glede na velikost vetrnic; po teh predpisih bi morala biti ta velikost na Griškem
polju in v Senožeških Brdih 2.000 m
V Ital
Italiji je VE maﬁja izrabljala za pranje denarja.
V Franciji jje na podlagi vložene tožbe sodišče odredilo odstranitev nekaj VE.

V naslednji številki:
• posegi ob umestitvi VE in njihovi vplivi na naravo;
bližin VE;
• izpovedi ljudi, ki živijo v bližini
varčna raba energije
• učinkovita in varčn
Viri: Evropska direktiva 2009/28/ES
Slovenski Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE)
Aquarius – celovit pregled potencialno ustreznih območji za izkoriščanje vetrne energije
Državni prostorski načrt za park vetrnih elektrarn Senožeška Brda – analiza smernic
Okoljsko poročilo za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
http://www.mladina.si/94133/potrebujemo-novo-nuklearko/
CI Brkini

Prikaz razmerij med človekom, borom in vetrnico v merilu
ilu 1:250
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V današnjem času razvoj ne pomeni vedno več in več
materialnih dobrin, niti vedno več potrošnje in porabe.
Ugotovili smo že, da je to kot balon, ki ga ne moremo v
nedogled napihovati.
Z relativno malo truda se lahko doseže velik prihranek energije, kar ne koristi
samo gospodinjstvu, ampak pomembno vpliva tudi na varovanje okolja.

