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ŠKOCJANSKIH JAM NA SEZNAM UNESCO 

 
 

Spoštovani gospod minister,  
Spoštovana direktorica,  
Gospod župan,  
Gospe in gospodje,  
 
V veliko veselje in čast mi je, da imam priložnost sodelovati na današnjem dogodku, ko 
obeležujemo 25. obletnico ustanovitve tega zelo posebnega območja svetovne dediščine.  
 
Danes sicer nisem imel priložnosti videti Škocjanskih jam zaradi drugih obveznosti in 
rane jesenske noči, podkrepljene s premikom ure, vendar pa se še dobro spominjam 
svojega zadnjega obiska. Narava v vaših, kraških krajih res ni skoparila z lepoto in ni 
slučaj, da so se Škocjanske jame znašle na Unescovem seznamu. V jamah se te dotaknejo 
milijoni let, ki so jih dobesedno po kapljicah oblikovali, moč narave pa je videti v vsaki 
skali, mimo katere si je reka Reka utirala pot.  
 
Ko govorimo o Krasu, so slavospevi preprosti. Posebej v jesenskem času. Po njih kliče 
izjemnost narave same, pomagamo pa si lahko tudi z besedami iskrenega prijatelja narave 
in Krasa,  velikega mojstra slovenske besede Iztoka Geisterja, ki ga v Levitvah opisuje 
takole:  
 
" Najbolj slečena je pokrajina na Krasu. Potem ko so z njenega obličja izginile tople 
hrastove hoste, je spodnebna voda razgalila površje do živoskalne matere. Še zdaj lahko 
vidimo, kako voda lega na živo skalo, kako jo liže v ušesa in grize v nos, kako jo poljublja 
na oči in raztaplja v vlažnem objemu. Noben kotiček živoskalnega telesa ne ostane 
nedotaknjen, vsak je moker, vlažen ali vsaj zasopel, ponekod, tako kot v kadicah 
potrebušja, pa dež celo zadremlje. Iz takih škavnic zatem pije veter, ko se upehan žene 
prek nekdanjih gmajn. Kadar pa pesti deželo burja, mraz zgrabi vodo, da otrpne in se vsa 
strdi. Tedaj živoskalni materi pokajo kosti. Ne spreminja se ji le obličje, ko ječi, ne 
zapuščajo je le moči, ko se drobi, tudi duša ji uide, ko prekolje se na pol." 
 
Jame so tisto, kar nam najprej pride na misel, ko govorimo o Krasu. So poseben, čaroben 
kraj, kjer se ob prepletanju geologije in narave oblikujejo edinstveni ekosistemi. Ti so 
povsem drugačni od okolja, v katerem živimo, a vendar so nas in naše prednike jame 
privlačile že od pradavnin. Moramo jih ohraniti, tudi zato, da jih bodo lahko občudovali 
tudi naši zanamci.  
 



Škocjanske jame so res veličastne. Sodijo med najbolj pomembne jame na svetu, tako 
glede naravne kot tudi kulturne dediščine. Zato ne preseneča, da so bile uvrščene na 
Unescov seznam svetovne dediščine, kar potrjuje, da so eden od zakladov našega planeta.    
 
Z evropskega vidika je pomembna predvsem njihova vključenost v evropsko mrežo 
zaščitenih območij Natura 2000, ki zagotavlja pravno varstvo območjem z bogato biotsko 
raznovrstnostjo v EU. Zahvaljujoč edinstvenemu partnerstvu 27ih držav članic, smo v 
Evropski uniji oblikovali največjo usklajeno mrežo zaščitenih območij na svetu. In 
Slovenija ima, kot dežela z več kot eno tretjino svojega ozemlja vključenega v Naturo 
2000, poseben pomen pri ohranjanju te dediščine.  
 
Pri zaščitenih območjih, kot je tudi park Škocjanske jame, pa ne gre le za ohranjanje 
območij z bogato biotsko raznovrstnostjo, ampak tudi za njihov prispevek k preživljanju 
ljudi – kmetov, gozdarjev, ribičev in drugih uporabnikov; vseh, ki živijo na teh območjih 
ali v okolici in ki so tudi skrbniki tega naravnega kapitala.  
 
Zato je pri upravljanju teh območij pomembno upoštevati tudi tesno povezanost med 
človekom in naravo in vzpodbujati ohranjanje narave in trajnostno upravljanje zemljišč. 
Varovanje in skrbno upravljanje Škocjanskih jam prispevata k ohranjanju tega 
dragocenega naravnega kapitala; hkrati pa ponujata pomembno priložnost za 
vzpodbujanje turizma in razvoja, ki temelji na lokalnih izdelkih, ter finančne vzpodbude 
za dejavnosti, ki ohranjajo tradicionalno rabo zemlje na Krasu. Vse to koristi lokalnemu, 
regionalnemu in nacionalnemu gospodarstvu. Zato tudi pozdravljam projekt EU o 
povezovanju naravnih in kulturnih potencialov, namenjen boljšemu informiranju o Naturi 
2000 in izboljšanju turistične infrastrukture, ki ga financira Evropski sklad za regionalni 
razvoj preko nacionalnega operativnega programa. 
 
Veliko je bilo narejenega. Dosežki, ki jih podarja in poudarja lepota, ki nas obkroža, 
govorijo zase. A tudi če nam narava pričara še tako prepričljivo izhodišče, uspehi ne 
pridejo sami od sebe. Potrebni so ljudje, njihove ideje in pridne roke. Zato bi želel čestitati 
direktorici parka Škocjanske jame, dr. Gordani Beltram in zaposlenim v parku za odlično 
opravljeno delo. Gordana ima že dolgoletne izkušnje na področju okolja, med drugim je 
bila tudi zaposlena na slovenskem stalnem predstavništvu v Bruslju in je pomembno 
prispevala k ohranjanju biotske raznovrstnosti v okviru konvencije o biotski 
raznovrstnosti in konvencije Ramsar. 
 
Delo seveda ni končano, pravzaprav ni nikoli končano. Slovenija je obdarjena z naravno 
in kulturno dediščino, vendar imam občutek, da se tega ne zavedamo dovolj, da ne znamo 
ceniti dovolj tistega, kar je resnično neprecenljivo. Slovenija mora nadaljevati z vlaganjem 
v njeno naravno in kulturno dediščino, saj je to pomembno za vse, ki tu živimo - zdravje 
okolja za zdravo okolje. Slovenija je sicer že strateško pristopila k finančnim naložbam za 
upravljanje območij Natura 2000, zlasti s sprejetjem programa za upravljanje programa 
Natura 2000 v obdobju 2007-13. To je dobro. Tudi v prihodnjem proračunskem obdobju 
EU moramo nadaljevati s takšnim pristopom in zagotoviti, da bodo finančne potrebe 
Nature 2000 in drugih zavarovanih območjih vključene v različne sklade EU, kot so npr. 
programi za razvoj podeželja v okviru skupne kmetijske politike. 
 



Drage prijateljice in prijatelji narave,  
 
Vaši dosežki me navdajajo z optimizmom. So dober primer tega, kako je treba pristopiti k 
varovanju naravne in kulturne dediščine in dokaz, da je to tudi mogoče.  

 
Ker vem, da ste danes odprli tudi novi kongresno-promocijski center v parku Škocjanske 
jame, vam čestitam tudi k tej pridobitvi. Upam, pravzaprav sem prepričan, da bo njegovo 
delovanje dobrodošel prispevek k utrditvi in popestritvi vaše dejavnosti. 
 
Parku Škocjanske jame želim uspešno delo tudi v prihodnje, vsem vam pa še naprej lep 
večer.  
 
Hvala za pozornost! 


