SPOROČILO ZA MEDIJE

Za ohranitev kmetijskih zemljišč!

Ljubljana, 8. Junij 2012 – Predlagane spremembe Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki jih je v
parlamentarno proceduro vložila skupina 40-ih koalicijskih poslancev, so nesprejemljive zaradi
ukinjanja edinega mehanizma zaščite kmetijskih zemljišč pred krčenjem in nenadzorovano
pozidavo – nadomestila za spremembo namembnosti. Kot poudarjajo nevladne organizacije in
strokovnjaki, predlagane spremembe zato ogrožajo prehransko varnost prebivalcev Slovenije in
prihodnjih generacij. Državljane pozivajo, naj svoj glas za zaščito kmetijskih zemljišč prispevajo s
podpisom poziva spletne skupnosti Tretji člen na www.tretjičlen.si. S tem bodo poslance pozvali,
naj zavrnejo tako skrajšani postopek za sprejem zakona kot sam predlog zakona.
Zakon o kmetijskih zemljiščih potrebuje izboljšave, vendar predlog sprememb njegovih slabosti ne
odpravlja, ampak zgolj izničuje varovanje kmetijskih zemljišč. Poglavitni cilj spremembe zakona mora
biti ohranjanje oziroma povečanje obsega najkakovostnejših kmetijskih zemljišč in ne ukinitev njihove
zaščite. To je osnovni pogoj za izboljšanje izjemno nizke stopnje prehranske samooskrbe in za
zavarovanje prehranske varnosti sedanjih in prihodnjih rodov. Kot pravi Renata Karba, vodja projekta
Tretji člen, so se k temu v svojih volilnih programih izrecno zavezale skoraj vse parlamentarne
stranke.
Kot poudarja strokovna vodja Inštituta za trajnostni razvoj Anamarija Slabe, je skrb vzbujajoče
dejstvo, da je Slovenija na samem repu EU po obsegu kmetijskih površin na prebivalca, poleg tega pa
s srhljivo hitrostjo izgubljamo najkakovostnejša kmetijska zemljisča. »V letu 2010 smo pozidali 7 ha
kmetijskih zemljišč na dan. Tako smo vsak dan izgubili eno povprečno veliko kmetijo,« opozarja
Anamarija Slabe.
Po besedah dr. Marine Pintar iz ljubljanske Biotehniške fakultete so rodovitna tla neobnovljivi naravni
vir, ki je osnova za prehransko varnost države. Posegi v Zakon o kmetijskih zemljiščih morajo zato
temeljiti na resni analizi njegovih učinkov, ki doslej očitno še ni bila opravljena, ter na skrbnem
premisleku o možnih rešitvah.
Dr. Aleš Mlakar iz združenja strokovnjakov Odgovorno do prostora pravi, da so v združenju trdno
prepričani, da je veljavni zakon eden redkih, ki je postavil varstvo okolja v prostorsko načrtovalski
koncept. Varstvo kmetijskih zemljišč se po njihovem mnenju najbolje udejanja preko prostorskega
načrtovanja in njegovih mehanizmov, katerih pomemben del je tudi obstoječe nadomestilo za
spremembo namembnosti.
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