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ZA VAROVANJE NARAVEZA VAROVANJE NARAVEZA VAROVANJE NARAVEZA VAROVANJE NARAVE    
 
Ohranjanje narave je postalo eden od najpomembnejših izzivov, s katerimi se srečuje človeštvo. 
Nadaljevanje človeškega razvoja je možno samo ob ohranjanju naravnega temelja življenja. Zavračamo 
teorijo, da človek ni sposoben izvajati moralnega nadzora nad tehničnim napredkom, ki ga je sam začel. 
Ni nepremostljivega prepada med njegovim moralnim in tehničnim razmišljanjem. Človek ima tako 
možnost kot dolžnost najti moralno odgovoren način za ukvarjanje s svojimi tehničnimi sposobnostmi. 
Ta sposobnost je del naše usode, daje nam moč in motivacijo za doseganje napredka, ki je skladen s 
socialnimi in okoljevarstvenimi zahtevami zato v N.Si sprejemamo odgovornost za varovanje narave. 
 
Človekov naravni dar je izvor njegove tehnične sposobnosti. Za izpolnjevanje nalog so potrebni tako 
najvišji tehnični varnostni standardi, kot tudi moralna integriteta tistih, ki uporabljajo in nadzirajo 
tehnologijo. Uporaba tehnologije zahteva tudi učinkovito okoljevarstveno zakonodajo, ki smo jo dolžni 
uveljaviti. Ne zanemarjamo življenjske nevarnosti. Naše odločitve smo vedno pripravljeni ponovno 
preučiti z vidika moralne odgovornosti in znanstvenega napredka.  
 
Celotno človeštvo je pred posebnim izzivom. Priznati moramo, da so in bodo naše gospodarske 
aktivnosti, naš način življenja in rast svetovnega prebivalstva spremenili naše življenjske pogoje znotraj 
ekoloških sistemov do takšne mere, da bodo ogrožena človeška življenja. Rastoči seznami ogroženih ali 
izumrlih živali in rastlin, klimatske spremembe, pa tudi uničevanje velikih območij gozda, kontaminacija 
naše zemlje, povečano izkoriščanje zemlje, onesnaženje zemlje in vode, kažejo na to, da smo v zadnjih 
letih živeli na račun države in okolja, zato pa plačali visoko ceno za naš razvoj in bodoče ekološke 
probleme. 
 
Potrebujemo svetovni proces sprave med človekom in naravo. Učinkovita zaščita okolja se začne doma, 
a je lahko uspešna le, če lahko prepričamo kar se da veliko držav za delo pri ohranitvi narave. Želimo 
prispevati k ohranitvi stvarstva. V središču tega je razumevanje stvarstva, ki vidi človeka in okolje kot 
elementa celote. Človek je sestavni del okolja, kar mora biti vidno iz njegovih dejanj. Ohranitev narave 
kot dela celotnega okolja pojmujemo kot aktiven proces, ki omogoča povezave in vzajemnost v 
enotnem sistemu človeka in okolja. 
 
Naša odgovornost za človeka, naravo in okolje je povečana z vse večjimi vpogledi v naravo, ki nam jih 
ponujajo znanost in raziskovalci. Posledice tehničnega uporabljanja takšnega znanja so danes veliko bolj 
obsežne in nepopravljive, kot so bile v preteklosti. Napredek, predvsem na področjih biotehnologije, 
genetskega inženiringa in medicine nam ponuja novo razumevanje načinov delovanja narave. Pomaga 
nam prepoznati in zdraviti bolezni, ki smo jih trpeli v preteklosti. Daje nam priložnost za povečano 
produkcijo hrane, tako da lahko premagamo revščino in lakoto po svetu.  
 
Slabo socialistično upravljanje, ki je temeljilo na neusmiljenem izkoriščanju človeka in narave, je 
povzročilo resno ekološko uničevanje in zdravstvene težave ljudi. Z osamosvojitvijo nam je bila dana 
možnost, da z uporabo najmodernejše okolje varstvene tehnologije zmanjšamo to ekološko škodo in 
istočasno zgradimo učinkovite in svobodne tržne strukture.Tisti, ki so povzročili škodo, je ne morejo več 
povrniti, zato je to postala naloga celotne družbe; vsi pa jo moramo financirati po načelu deljene 
odgovornosti. Ustvarjanje boljše kakovosti življenja in modernega gospodarstva v Sloveniji bo mogoče 
le, če posvetimo največ pozornosti popravljanju ekološke škode, ki je ostala za prejšnjim režimom.  
 
Stroške preprečevanja malomarnega onesnaževanja in ekološke škode mora v vseh primerih nositi 
povzročitelj. Spoštovanje principa "onesnaževalec plača" pa je lahko zagotovljeno le, če se ekološki 
stroški odražajo v cenah. Vztrajno spoštovanje načela "onesnaževalec plača" spodbuja proizvajalce k 
zmanjševanju onesnaževanja. Okolje varstvena zakonodaja še naprej igra vitalno vlogo v celotni 
strukturi ekološkega in socialnega tržnega gospodarstva. Mi pa bomo v obstoječo zakonodajo za 
povečanje motivacije posameznika k inovativnosti in spremembam obnašanja dodali še elemente 
svobodnega podjetništva. Predstaviti želimo več davčnih spodbud: davek na vozila, ki se določa glede na 
količino izpušnih plinov, davčne olajšave za ekološko čiste investicije, sredstva, ki spodbujajo 
zmanjševanje učinkov tople grede in drugih vrst onesnaževanja. 
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Želimo izboljšati zavest in obveščenost o ekološko nesprejemljivem obnašanju, okolju prijaznih 
produktih in procesih ter razviti nacionalne in mednarodno priznane ekološke simbole. Ključna dela 
uspešne ekološke politike sta okoljevarstvena izobrazba in svetovanje. Ekološka ozaveščenost 
prebivalstva se je povečala vzporedno z osebnimi odločitvami za zdravo življenje. Pomemben učinek na 
oblikovanje ekološke politike ima aktivno sodelovanje v družbenih kampanjah, ekoloških združenjih in 
klubih. Pozitivni prispevki navadnih ljudi pa ne morejo zamenjati političnih odločitev parlamenta. Naučiti 
se moramo razmišljati na širšem nivoju in upoštevati posledice naših odločitev. To dokazuje naša zavest, 
da smo povezani z naravo kot celoto.  
 
Pomembno je, da zaščitimo naše naravno in kmetijsko okolje, ki ju je oblikovalo bivanje človeka. V 
zaščitno zakonodajo moramo vključiti nove dosežke kmetijstva in gozdarstva pri ohranjevanju naših 
obdelovalnih področij. Pri ohranjanju podeželja se zlasti za kmete pojavljajo nove možnosti, ki jih želimo 
spodbujati. Naš cilj je spodbujanje transportne infrastrukture, ki zagotavlja ekološko optimalno 
vključitev vseh transportnih sredstev. Inteligentni nadzorni sistemi morajo biti upoštevani kot način, da 
se izognemo nepotrebnemu prometu in zmanjševanju obvezne mobilnosti. Razviti moramo železnice, 
saj so bolj ekološko sprejemljive.  
 
Delamo v smeri integriranega koncepta dela z odpadki, v katerem je zmanjševanje količin odpadkov bolj 
pomembno kot ponovna uporaba, recikliranje ali zažiganje. Postavljeni so visoki varnostni standardi za 
odlaganje odpadkov. Če je le mogoče mora proizvodnja, uporaba in odstranitev odpadkov potekati v 
zaprtem krogu. Potrebujemo produkcijske procese in izdelke, ki ne povzročajo velike količine odpadkov. 
Podpiramo idejo, da bi morala biti cena izdelkov iz reciklirane embalaže cenejša kot iz nereciklirane. Prav 
tako pa bi morali biti stroški recikliranja in odstranjevanja odpadkov zajeti v ceni izdelka in njegovi 
embalaži.  


