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Spoštovano  vodstvo stranke!

Pismo  je  namenjeno  vsem  političnim  strankam,  katere  se  bodo  s  svojimi
kandidati udeležile državnozborskih volitev 13.7.2014. V prilogi vam pošiljamo
naš vprašalnik,  kateri  bo izrazil  vaš pogled na energetsko neodvisnost naše
države  in  vaše  poznavanje  predmetne  tematike.  Prosimo  vas  tudi  za
posredovanje  vašega  politično  -  delovnega  programa,  s  katerim  boste
nagovarjali volilce za njihove glasove. Vprašalnik z odgovori in vaš program,
nam prosim posredujte na sedež našega Združenja v Kranju.

Združenje za energetsko neodvisnost  Slovenije  je ustanovilo  deset občanov,
delujočih na področju energetike v slovenskem prostoru. Energetsko prihodnost
vidmo v vedno večji  rabi  domačih trajnih  in  obnovljivih  energetskih  virih,  s
končnim ciljem v popolni energetski neodvisnosti naše države. Prepričani smo,
da je pot v energetsko in prehransko neodvisnost temelj naše bodoče razvojne
poti,  saj  omogoča  konkurenčnejše  gospodarstvo  in  nova  delovna  mesta.
Istočasno nadomešča vsakoletne visoke izdatke za uvožena fosilne energente z
rabo domačih energentov. Sočasno z opuščanjem rabe fosilnih energentov pa
prispevamo z zmanjševanjem toplogrednih emisij k izboljšanju našega okolja. 

Večina držav sveta je podpisalo Kyotski protokol. Člani Evrospke zveze držav so
sprejele Direktivo 2009, po kateri  so se države članice obvezale, da do leta
2020 nadomestijo 20% rabe fosilnih energentov. V pripravi je obveza, da se do
leta 2030 poveča ta število  na 30%. S prvimi izvedenimi projekti po svetu je
nesporno dokazano, da že sedanja tehnologija in tehnološke rešitve omogočajo
nadomeščanje  fosilnih  energentov.  Med  drugim  je  tudi  dokazano,  da  raba
trajnih in obnovljivih energetskih virov zmanjšuje tekoče energetske izdatke, ki
se pokažejo po pokritju investicijskih vložkov ter omogočajo posamezniku in
družbi ustvarjanje prihrankov. V nadaljevanju se ti prihranki  lahko porabijo za
nadaljnji  razvoj.  S  takšnim  prehodom  v  energetsko  neodvisnost  bo  celotna
družba  sčasoma  prešla  tudi  v  drugačno  razdelitev  kapitala,  ker  ne  bo  več
odvisna od fosilnih energentov.

Ustanovitelji Združenja za energetsko neodvisnost Slovenije (ZENS) so s takšno
vizijo pristopili k ustanovitvi in zadostili vsem pravno upravnim formalnostim za
sodno registracijo. V teku je še postopek za pridobitev statusa NVO in delovanja
v javnem interesu.  Združenje ni  zaprti  krog,  pač pa sprejema pridružene in
podporne člane z namenom delovanja na strokovnem in tudi eksperimetalnem
področju na področju energetike. Nesporno ugotavljamo, da takšne asociacije v



državi nimamo, da pa je nujno potrebna in naše Združenje  je začetek takšnega
delovanja.

Verjamemo,  da  ste  se  potrudili  s  pripravo  svojega  delovno  promocijskega
gradiva. Naše Združenje želi ugotoviti, koliko ste z delčkom vašega programa
približali našemu delovnemu programu k poti v energetsko neodvisnost naše
države. Istočasno nam bo kazalo k iskanju prave poti za naše delovanje.

Po  prejemu  vašega  gradiva  in  odgovorov  na  naš  vprašlnik  bomo  pripravili
sporočilo za javnost. V njem bomo povzeli,  kako smo kot država pripravljeni
pristopiti k izpolnjevanju sprejtih obvez po Direktivi 2009.

Več o Združenju boste izvedeli z obiskom naše spletne strani www.zens.si . 

V Kranju,20.6.2014 

                                                 Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije
                                                  v.d. direktor mag. Tomaž Terček univ.dipl.ing.str
l.r.
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