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ZAŠČITIMO PITNO VODO
POTREBUJEMO 340.000 GLASOV PROTI
SPORNEMU ZAKONU!

Zakaj bomo na referendumu glasovali PROTI škodljivemu Zakonu o vodah?
1. Ker nočemo, da nam vzamejo pitno vodo.
Škodljive spremembe zakona o vodah omogočajo do sedaj prepovedane
pozidave NA in neposredno OB VODI tudi v naravnem okolju. Ta neprecenljiva
območja delujejo kot naravne čistilne naprave, ki napajajo podtalnico, glavni
vir pitne vode v Sloveniji.

2. Ker hočemo, da dostop do obale ostane brezplačen.
Sporni zakon ogroža tudi prost dostop do obale, saj odpira vrata
privatizaciji prostora, ki je sedaj na voljo vsem. Ob obalah bodo zrasle
ograje, hoteli, trgovine in gostilne, zato bodo do nje lahko dostopali
le tisti, ki si bodo te storitve lahko privoščili. Naše obale morajo ostati
dostopne vsem, ne glede na debelino denarnice.
3. Ker nočemo, da zabetonirajo naše reke, jezera in morje.
Škode zaradi nepremišljenih gradenj na in ob vodi se ne da hitro
popraviti. Novi zakon omogoča pozidavo obal, zaradi česar bodo
nastala nova s poplavami ogrožena območja, naša narava pa bo
uničena in preplavljena z oglasnimi panoji.
4. Ker hočemo ohraniti naravo za nas in za prihodnje generacije.
Biodiverziteta, naravni habitati rastlin in živali ter celotno ravnovesje
ekosistemov so zaradi posegov človeka že sedaj močno ogroženi.
Pozidava obal pomeni uničevanje življenjskih okolij rib, vider, ptic in
drugih živih bitij. Z glasom PROTI ohranjamo življenje v naravi za vse
prihajajoče generacije in za nas same.
5. Ker bomo usodo vode vzeli v svoje roke.
Z glasom PROTI se na referendumu upremo tudi samovoljnemu
delovanju oblasti, ki je zakon sprejela na hitro brez posvetovanja s stroko,
njegovo resnično vsebino skrivala pred javnostjo in nove sporne določbe
dodajala v zadnjem trenutku. Dokazali smo, da tega ne bomo dovolili,
in zbrali 52.000 podpisov za sklic referenduma. 11. 7. bomo to storili še
enkrat in glasovali proti škodljivemu zakonu.
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IN NE POZABI: GLASUJEŠ LAHKO TUDI
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