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Snužejski veter

"Ne pišem, da učim,
marveč, da vzbujam tudi Vam misli."
Srečko Kosovel

Vse, kar slišimo in preberemo …

Pravijo da:

Resnica je:

►

Zaradi energije, pridobljene iz vetrnih elektrarn (VE), Nemčija opušča jedrsko energijo.

►

Zaradi slabe kvalitete oz. nestalne energije, ki jo proizvajajo VE, Nemčija gradi nove
termoelektrarne.

►

V Nemčiji imajo cca. 15.000 vetrnih turbin, ki so ponos in zgled uporabe zelene energije.

►

V Nemčiji deluje več kot 400 društev in iniciativ, ki se borijo proti VE zaradi njihovih
negativnih vplivov na ljudi in živali.

►

Zelena energija = čista energija.

►

Temelj vetrnih turbin, torej beton, v zemlji ostane za vedno. Elise vetrnih turbin so iz
nerazgradljivega materiala, zato jih je po odsluženem obdobju treba skladiščiti.

►

Glede umestitve VE v Sloveniji potekajo vsi postopki skladno z zakonodajo.

►

V Sloveniji nimamo zakonodaje glede VE. Prav tako nimamo zakonodaje glede vplivov
nizkofrekvenčnih zvokov in infrazvoka na ljudi in živali.

►

VE se gradijo z namenom znižanja izpustov CO2 v ozračje.

►

Zaradi nestalnosti vetra morajo biti v stalni polni pripravljenosti drugi, zanesljivi
proizvajalci energije, zato se izpusti CO2 na račun VE ne zmanjšajo. Največji
onesnaževalec ozračja je promet.

►

V Sloveniji moramo imeti vetrne elektrarne zaradi zaveze EU.

►

Slovenija se je EU res zavezala glede obnovljivih virov energije, toda teh je več vrst:
sončna, hidro, biomasa, vetrna.

►

Neto ﬁnančni učinek pridobivanja električne energije iz VE je pozitiven.

►

Pridobivanje električne energije iz VE ima pozitiven neto ﬁnančni učinek samo s
subvencijami. Subvencije pa bomo plačevali vsi z višjimi položnicami za elektriko pri
postavki zelena energija.

►

Senožeška Brda imajo dobre vetrne pogoje za VE.

►

VE potrebujejo enakomeren in stalen veter, kakršen je na odprtih morjih ali prostranih
ravnicah.

►

VE za občino pomeni napredek in razvoj.

►

VE neokrnjeno naravo spremenijo v industrijsko polje s turbinami, cestami in daljnovodi.
Cene nepremičnin v okolici se drastično znižajo oziroma se nepremičnin ne da prodati.

