Spoštovani,
hvala za vprašanja, ki se nanašajo na perečo problematiko pravičnega urejanja lastninskih razmerij in
okoljskega ozaveščanja ter varovanja okolja.
Do omenjenih prenosov lastništva v prvem vprašanju smo v Novi Sloveniji zadržani. Če so društva
legalno odkupila ali na podlagi darilne pogodbe pridobila v lastništvo kmetijska zemljiša in gozdove,
potem verjetno ni pravne podlage za tako močan poseg v njihovo lastninsko pravico.
Varuh narave in njenih pravic je zanimiva ideja, o kateri pa je po mnenju Nove Slovenije potrebna še
širša in temeljita javna razprava. V praksi so se namreč vse inštitucije Varuhov različnih pravic izkazale
za izjemno neučinkovite. Pregledati je potrebno njihovo delo in napraviti kvalitetno analizo vzrokov
njihove neučinkovitosti. Nova Slovenija je načeloma zadržana do ustanavljanja novih uradov, ki bi se
financirali iz davkoplačevalskega denarja.
V Novi Sloveniji se strinjamo s predlogom, da so globe za kršitev Zakona o ohranjanju narave
sorazmerne in pravične.
Poslanska skupina Nove Slovenije je v iztekajočem se mandatu sklicala skupno nujno sejo odborov za
kmetijstvo in za okolje na temo izgradnje namakalnih sistemov s poudarkom na namakalnem
potencialu reke Mure: Po našem mnenju je v vsakem primeru nujno upočasniti tok reke Mure z neke
vrste vodnimi zadrževalniki, vodo akumulirati za potrebe namakanja v kmetijstvu, druga pozitivna
posledica te upočasnitve pa bi bil dvig nivoja podtalnice, ki v Pomurju zadnja desetletja pada. Najbolj
vidna posledica tega padanja nivoja podtalnice je sušenje nasada jelše Črni log. Predlagamo tudi, da
tako kot v primeru vodnega zadrževalnika Vogršček, sredstva za tovrstno investicijo na Muri zagotovi
država iz namenske proračunske postavke, kjer se nabirajo sredstva iz odškodnin zaradi spremembe
namembnosti kmetijskih zemljišč. Ugodna razpoložljivost vodnih virov ob reku Muri je premalo
izkoriščena za namakanje kmetijskih površin. Obseg dejansko namakanih površin je precej manjši od
obsega površin, pripravljenih za namakanje, kar je skupaj z zastojem v razvoju velikih namakalnih
sistemov neugodno z vidika oskrbe z lokalno pridelano hrano. Namakalni sistemi so praviloma starejši
(20 let in več). Zaskrbljujoč je podatek, da v Sloveniji namakamo le okrog 1% vseh kmetijskih zemljišč
v uporabi.
2. V Novi Sloveniji se zavedamo velike odgovornosti, ki jo imamo do naše narave; kot posamezniki,
kot družba in politika smo jo dolžni ohraniti za prihodnje rodove. Ves živalski svet in biotop
predstavlja del našega skupnega bivanjskega prostora, ki postaja vse bolj ogrožen, zato ustanovitev
Varuha narave in njenih pravic zagovarjamo.
3. Novela Zakona o ohranjanju narave, ki je bila sprejeta l. 2014, je zaostrila pogoje za vožnjo z
motornimi kolesi in motorji v naravi, kar je sicer dobrodošlo. Je pas res, da je ostreje sankcionirala
voznike koles, kot pa voznike motornih vozil, kar je z vidika povzročanja hrupa v naravi in
onesnaževanja, nesprejemljivo. Krščanski demokrati bomo, če bomo del prihodnje vladne koalicije,
višino glob prilagodili dejanski teži kršitev oziroma vpliva na naravo.
4. V Novi Sloveniji se zavzemamo, da Slovenija postane nizkoogljična družba. Zagovarjamo obnovljive
vire energije, kot so lesna biomasa, vodna energija in sončna energija. Zagovarjamo predvsem
gradnje malih hidroelektrarn ter izrabo vodnih potencialov Savske verige, ne podpiramo pa gradnje
hidroelektrarn na reki Muri.. Reka in njena okolica, vključno z rastlinskim in živalskim svetom,
predstavljajo enega najbogatejših življenjskih prostorov v Evropi. Sledili bomo cilju zadostne
samooskrbe na račun OVE. Spodbujali bomo potrebno zasebno investiranje v manjše proizvodne
kapacitete električne energije ter prijazno poslovno okolje za investitorje v zelene, trajnostne

investicije (vetrnice, male hidroelektrarne itd.). Država mora z davčnimi olajšavami spodbujati javnozasebno partnerstvo na področju investicij v izgradnjo energetskih objektov na OVE.
Lep pozdrav,
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