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Nova Slovenija je ena redkih političnih strank v Sloveniji, ki ne le v 

svojem programu, ampak tudi s konkretnimi predlogi in dejanji deluje 

na področju varovanja okolja in narave. Gre za področja neposredno 

povezana tudi z našim zdravjem, ki je eden izmed ključnih stebrov 

vsakega posameznika in celotne družbe, česar se v zadnjem obdobju 

še toliko bolj zavedamo.

Večina Slovenk in Slovencev nas živi tesno v stiku z naravo. Ker želimo 

v prihodnosti okoljskim tematikam, zeleni transformaciji in trajnostni 

rasti za podnebno nevtralno Slovenijo posvetiti še več pozornosti, se 

je vodstvo stranke že v začetku leta odločilo, da v skladu s 64. členom 

Statuta Nove Slovenije - krščanskih demokratov ustanovimo novo 

organizacijsko obliko.

Organizacija obravnava tematiko vezano na ohranjanje narave, 

varovanja okolja in zelenega preboja. Varovanje podnebja je velika  

ekološka naloga za sedanjost in prihodnost. Z vsemi osebnimi in 

političnimi odločitvami moramo pravično odgovarjati na potrebe 

za varovanje osnovnih dobrin, kot so voda, zemlja in zrak. Vsi smo 

odgovorni za dolgoročne posledice svojih dejanj, prav tako pa 

za prenašanje posledic na prihodnje rodove. Nujno potrebna je 

preventivna okoljska politika, ki usklajuje naše razumevanje sveta, 

narave in človeka. Naloga politike je, da prepozna probleme in 

zagotovi sredstva za njihovo reševanje, izbiro in izvedbo rešitev pa je 

potrebno prepustiti strokovnjakom.

Krasna zelena narava, kristalno 

čiste vode in osupljivi čudeži 

narave so zagotovo lastnosti 

naše domovine Slovenije, na 

katere smo upravičeno zelo 

ponosni. Resnično smo lahko 

veseli in hvaležni, da živimo na 

tako čudovitem koščku sveta, v 

idiličnem okolju zelene Slovenije. 



• zagotavljanje čiste in neoporečne pitne vode

• pridelava zdrave in kakovostne hrane

• varčevanje z energijo in zmanjševanje toplogrednih plinov

• zmanjševanje odpadkov

• uporaba obnovljivih virov energije

• spodbujanje uporabe sodobnih tehnologij, ki preprečujejo ali 

zmanjšujejo obremenjevanje okolja

• spodbujanje okolju prijazne proizvodnje in razvoja

• zelena delovna mesta

• zeleni turizem

• zeleni promet: spodbujanje javnega prometa, e-mobilnost

• nizkoogljična družba

• trajnost v najširšem pomenu besede

• urediti problematiko ekoloških bomb / odpadov, ki so v zadnjem 

obdobju sumljivo pogosto pogorišča

• ureditev področja odvajanja in čiščenja komunalnih voda – 

sistem za učinkovito ravnanje z blatom iz čistilnih naprav

• zagotoviti energetsko samooskrbo

• ogljično nevtralnost doseči pred 2050

• protipoplavni ukrepi

• energetska samozadostnost in neodvisnost ter zeleni prehod

• ...

KONCEPT VSEBINSKIH POUDARKOV

Potrebujemo zdravorazumsko okoljevarstveno politiko, 

ne pa zaviranje razvoja za vsako ceno.



NEKATERI PREDLOGI KONKRETNIH UKREPOV

• Država naj v okviru svojih možnosti zažene investicije v OVE 

(sončne in vetrne elektrarne, geotermalna energija): samostojno 

ali v okviru javno-zasebnih partnerstev in s spodbudami za 

investicije (davčne olajšave). Dodatne in izdatne investicije v 

OVE tudi s strani državnih institucij.

• Spodbuditi občine, da s svojimi investicijami v URE in OVE 

postanejo gonilo in glasniki zelene transformacije. Država naj 

v okviru razpisov zagotovi sredstva za občinske investicije 

v te namene, občine pa je možno tudi motivirati s tem, da so 

nagrajene pri točkovanju na ostalih razpisih v primeru že 

realiziranih okoljskih ukrepov/investicij.

• Zagotoviti samooskrbnost javnih ustanov. 

• Uvesti davčne stimulacije za obnove in energetske sanacije 

stanovanjskih ter poslovnih objektov (tudi najemniških).

• Izkoristiti opuščene plinske vrtine, ki predstavljajo potencial 

za pridobivanje električne energije iz geotermalnih virov. 

Geotermalno energijo lahko uporabljamo za ogrevanje in hlajenje 

ali jo izkoristimo za proizvodnjo električne energije. Zaloge so 

praktično neizčrpne, dodatna prednost pa je še zanesljivost, saj 

proizvodnja ni odvisna od vremenskih vplivov.

• Investicije in spodbude za investicije na področju polnilne 

infrastrukture za električna vozila.

• Poenotenje sistemov za uporabo električnih polnilnic za 

avtomobile: trenutno ima tako rekoč vsak ponudnik svojo 

kartico, kar je zelo neuporabno za uporabnika e-vozil. 

• Pregledati višine bonitet za osebno rabo službenega avtomobila 

in sistem nastaviti tako, da bodo električna ter hibridna vozila 

postala veliko bolj zanimiva.

• Letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu vezati na 

okoljsko komponentno: za električna vozila 0 EUR, avtomobilom 

z visokimi izpusti zvišati (do razumne meje).

• Več denarja za razvoj sodobnih tehnologij, ki prispevajo k 

ugodnim vplivom na okolje.



• Popolna modernizacija programa spodbud EKO sklada. 

• »Davčni odpustki« za zelene start-upe (določeno časovno obdobje 

brez obveznosti plačevanja davkov). Naj zelena Slovenija postane 

svetovno središče inovativnih podjetij na področju varovanja 

narave in skrbi za zdravo okolje.

• Več ozaveščanja državljank in državljanov o učinkoviti rabi 

energije in njenem varčevanju - primer: https://ec.europa.eu/

clima/citizens/tips_sl

• Energetska neodvisnost, samooskrba in zeleni prehod se mora ljudem 

splačati. Energetsko samooskrbno in neodvisno gospodinjstvo 

razbremeniti stroškov distribucije in prispevkov.

• Zelena transformacija se vrši na domačem dvorišču: podporna 

shema za male proizvajalce, samozadostne OVE skupnosti in občine, 

ki morajo prevzeti gonilo zelene transformacije.

• Glavno poslanstvo državnih energetskih družb mora poleg nemotene 

oskrbe z električno energijo postati zagotavljanje nizkih cen električne 

energije za gospodinjstva in podjetja, ne pa ustvarjanje dobička.

• Avtomobile umakniti iz mestnih središč, hkrati pa močno okrepiti, 

poenostaviti in poceniti javni potniški promet, ki mora biti prijazen 

uporabniku (enotna vozovnica, usklajeni vozni redi).

• Pripraviti nacionalno dolgoročno strategijo z ukrepi za izboljšanje 

kakovosti zraka Slovenije, npr. omejitev dostopa vozil z visokimi 

izpusti v mestna središča, ki jih lahko dosežemo preko spodbud ali 

prepovedi v skladu z dobrimi praksami iz razvitih držav.

• Preprečevanje nastajanja velikih količin odpadkov, na primer s 

spodbujanjem uporabe embalaže iz obnovljivih materialov.

• Uvedba povratnih plastičnih embalaž (ta na Hrvaškem zagotavlja 

skoraj 100-odstotno reciklažo odpadkov).

Vse rešitve morajo zasledovati temeljno definicijo trajnostnega 

razvoj kot preseka treh dimenzij: gospodarstvo, okolje, družba. 

Okoljsko optimalna rešitev, ki ne upošteva gospodarskih ciljev in ne 

družbenih ciljev, ni trajnostna rešitev. Prav tako gospodarski optimalni 

cilj, ki ne upošteva okoljskih in socialnih ciljev, ni trajnostna rešitev. 

Podobno velja za družbeno optimalne rešitve. Rešitve v omenjenem 

preseku pa so kompleksne in zahtevajo veliko iskanj.


