ZAHTEVAJTE NOV NEP

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci!

Naše predloge in pozive poskušamo vključiti v razpravo o NEP že pol leta, vendar
ugotavljamo, da jih vlada ni vključila v predlog NEP, ki ga sedaj obravnava državni zbor.
Zaradi tega se obračamo na vas. NEP je tudi v naših očeh pomemben dokument in zato
želimo aktivno podpreti njegovo nastajanje, vendar se nam v trenutni obliki ne zdi primeren
za zagotavljanje učinkovite energestke politike. Pozivamo vas, da predloženi NEP vrnete
na vlado, ki naj dokument revidira v luči zgornjih komentarjev ob bolj odprti debati.
S to protestno akcijo pred poslopjem Državnega zbora RS zahtevamo da aktivno
podprete odločitev o trajnostni razvojni usmeritvi Slovenije in zato zavrnete
predlagano Resolucijo o Nacionalnem energetskem programu!
Koalicija za boljši NEP

Ogrožanje redkih živalskih in rastlinskih vrst in degradacija krajine? NE, hvala!

Medtem ko vlada poskuša skozi pralament spraviti NEP, ki ogroža samostojno
energetsko prihodnost Slovenije, se na terenu nadaljuje nasilje kapitala nad okoljem s
pripravami za:
• izgradnjo verig vetrnic po kraških robovih,
• doinstalacijo HE Moste z razvrednotenjem nadaljnjih štirih kilometrov Save Dolinke
pri Bledu in Vrbi, s projektom brez narodnogospodarskih koristi,
• izgradnjo tranzitnega daljnovoda ob robu Julijskih Alp (Videm – Tolmin – Kranj).

,

Slovenija se je z vstopom v EU in podpisom mednarodnih pogodb zavezala, da bo aktivno
prispevala k zmanjšanju onesnaževanja in rabe neobnovljivih naravnih virov. Predloženi
NEP je dokument, ki še naprej daje podporo energetskim dinozavrom in monopolom izven
javnega nadzora. Če bo vladni predlog sprejet, Slovenija ne bo imela jasnih ciljev in
prioritet ter zadostnih kapacitet in instrumentov za zmanjšanje energetske intenzivnosti,
zmanjšanje odvisnosti od uvoza tekočih goriv za ogrevanje, zmanjševanja negativnih
okoljskih vplivov energetskih dejavnosti ter okolju in naravi sprejemljivo rabo obnovljivih
virov energije. To bo pomenilo, da bo Slovenija imela velike težave pri izpolnjevanju svojih
obveznosti znotraj EU, sprejem predloženega NEP pa bo potrdil med drugim tudi
naslednje:
• podaljšanje delovanja rudnika Trbovlje-Hrastnik za dve leti (do 2009) in nadaljnje
obratovanje Termoelektrarne Trbovlje 2, v nasprotju s sprejetimi obveznostmi za
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov,
• odpiranje opcije izgradnje jedrske elektrarne skupaj s Hrvaško na ozemlju Republike
Hrvaške, po enakem (slabem) dogovoru kot za JE Krško,
• omejevanje energetske izrabe lokalno razpoložljive in poceni lesne biomase za
ogrevanje naših domov,
• nesmiselne elektro-investicije namenjene pretirani samozadostnosti in tranzitu
električne energije čez Slovenijo.
Gradnja novih kapacitet za proizvodnjo elektrike, ki naj bi razrešile problem mrkov, ter
postavitev nove jedrske elektrarne kot možnost za pokrivanje naraščajočih potreb po
elektriki sta primera strokovno neutemeljenih določil predloženega NEP.

Še eno "Krško"? NE, hvala!

Področje energetike je eno od ključnih področij vsake države. Danes se boste odločali o
Resoluciji Nacionalnega Energetskega Programa (NEP), na osnovi katerega se bo
področje energetike urejalo v naslednjih 10 letih. Ta program je zaradi tega eden od
osrednjih strateških dokumentov naše države. Dosedanji rezultati okoljske in energetske
politike so nezadovoljivi in ker smo upravičeno zaskrbljeni, da se bodo osnovne smernice
dosedanje neučinkovite energetske politike skozi predloženi NEP ohranile tudi v
prihodnosti, na vas naslavljamo poziv, da v sodelovanju z nami zagotovite, da bo
nastajajoči nacionalni energetski program spremenil dosedanje trende v energetiki in nam v
prihodnosti omogočil okolju in družbi prijazen, ter politično neodvisen in ekonomsko
samostojen energetski sistem.
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, Preprečite razprodajo Slovenije energetskim in momopolistom! , Več premoga in klimatskih sprememb ? NE, hvala ,

ZA UČINKOVITO, OKOLJSKO IN SOCIALNO ODGOVORNO GOSPODARJENJE Z ENERGIJO!

