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CI za zaščito Senožeških Brd, Laže 29, 6224 Senožeče

Brkini so eno od redkih še zelo ohranjenih področij v Sloveniji, ki se lahko ponašajo z neverjetno neokrnjeno
naravo. Preživetje v Brkinih je bilo skozi stoletja težko. In še vedno je. Edine gospodarske panoge, ki tukaj živijo
so kmetijstvo; sadjarstvo, gozdarstvo in živinoreja. Vasi so zapuščene, hiše se podirajo.
Pred nekaj leti smo se v eno izmed vasi priselili razmeroma mladi ljudje, z entuziazmom, da si zgradimo
življenje, vstran od hrupa civilizacije, v čistem in nedotaknjenem naravnem okolju.
Že nekaj let se hočejo v našo občino Divača vriniti interesi kapitala, ki brezobzirno uničujejo naravo. Dve
iniciativi CI Brkini in CI za zaščito Senožeških Brd – branita lepoto in rodovitnost te kraško-brkinske zemlje. Pod
krinko obnovljivih virov energije nam z vetrnicami ogrožajo tisto, kar so za nas varovali naši predniki tisočletja.
Vsaka ped zemlje je pomembna, pa naj bo barjanska, alpska, nižinska, gorska, kraška ali brkinska. Naši predniki
so nam jo privzgojili – ljubezen do zemlje. In iz nas se je ne da izkoreniniti in se je tudi ne bo. V delu Slovenije,
kjer živimo mi, se zavedamo, kako je pomembna!
V Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih je Ministrstvo za
infrastrukturo, Direktorat za energijo naknadno, v četrto verzijo, pomislite, s soglasjem kmetijskega ministrstva,
vrinilo med kmetijske pomožne objekte, tudi ogromne, od 50 do 70 metrov visoke vetrnice, ki jih po energetskih
predpisih, a napačno po pravopisu, imenujejo ''male'' vetrnice, torej do 1 MW, kar pa je tudi velika moč. To niso
velikosti klopotcev za polja. Gre za zavajanje javnosti.
Naziv mala vetrna elektrarna (VE) naj bi prepričal javnost, da so to tiste, ki jih postaviš na dvorišče.
Kakšna zmota! Taka VE potrebuje cca. 200 m3 betona ter 50 do 60 ton železa samo za temelj, le-ta pa ostane za
vedno v kraški zemlji! Višina take VE doseže od 55 do 70 m ( slika 1).
To ni kmetijski niti kmetijski pomožni objekt, ampak tipičen industrijski objekt z močnim vplivom na okolje. Ali
misli vlada in ministrstvo za kmetijstvo na kmetijske površine uvajati s tem zakonom industrijske cone? Naj tako
izgleda kmetijstvo? Naj se nebotične ogromne vetrnice, ki so nepovraten poseg v kmetijske površine, mešajo s
čebelnjaki, kozolci, rastlinjaki, in podobno?
Sprašujemo vas, kakšno povezavo naj bi imelo postavljanje oz. sajenje VE na kmetijskih zemljiščih na razvoj
kmetijstva v naši državi? Je kmetijstvo tako na dnu, da ga morajo reševati vetrničarski lobiji?
Nadalje, zagovarjate svoj Predlog spremembe s stališčem, da bodo o postavitvi ogromnih vetrnih elektrarn na
kmetijskih zemljiščih imele na koncu besedo lokalne skupnosti. Tu obstaja realna bojazen, saj nas je strah na
podlagi preteklih izkušenj v lokalni skupnosti, da se bo s strani vetrničarjev (lobijev) podkupovalo občine in
občinske funkcionarje, saj imajo vetrnice za razliko od kmetijstva, izjemno velike subvencije. Mar bomo
namesto krompirja sadili vetrnice? Slovenija pa je ocenjena tudi kot dežela korupcije. Uvajamo zdaj še en vir za
korupcijo, provizije in davčne oaze?
Subvencije za vetrnice je nujno potrebno takoj ukiniti in jih preusmeriti v kmetijstvo! Subvencije za vetrnice
gredo v Nemčijo, ne pa v domača delovna mesta. Vso nekvalitetno elektriko vetrnic, ki je povrh še trikrat dražja
od borzne cene, lahko takoj prihranimo z varčno rabo. Zato jih ne potrebujemo! Vse odstotke za obnovljive vire
lahko pridobimo na druge načine. Vetrnice uničujejo tudi trajnostni turizem!
Hočemo, da se na opuščene njive – lehe ponovno nasadi žito, ajdo, krompir, da bomo lahko v Ljubljani prodajali

Brkinski krompir. Da se na kraških travnikih v zdravem okolju igrajo otroci in se pase drobnica ter govedo. Da
letajo redki metulji, ki si jih pridejo ogledat z vsega sveta. In da naša krajina, kmetijska krajina, ki je kulturna
krajina, ostane lepa še naprej, za nas, naše otroke in turiste, ki bodo prišli iz industrijskih mest, kjer še metulja ni
več in je samo še razgled do naslednje betonske zgradbe.
Naš KAPITAL = NARAVA! Naša razvojna pot = KMETIJSTVO (PREHRANSKA SAMOPRESKRBA) IN
TRAJNOSTNI TURIZEM.
To je pot, ki jo izberemo – MI – ljudje, ki tukaj živimo. Ne le za nas, za vse nas - Slovence! Naša dežela je
lepa dežela in taka bo tudi ostala! Zaradi nas, ki jo imamo radi!
Zahtevamo, da se vetrnice takoj izločijo iz predloga zakona!
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