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Gospe in gospodje, dragi prijatelji, 

 

vesel sem, da sem lahko danes tu z vami in da skupaj v tej naši 

prelepi zeleni deželi praznujemo 20 let obstoja enega prvih 

zakonodajnih aktov s področja evropske okoljske zakonodaje – 

Direktive o habitatih. Ta je bila skupaj z Direktivo o pticah eden 

ključnih instrumentov, ki jih je imela Evropa na voljo za 

zagotavljanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti v zadnjih dveh 

desetletjih. Ni slučaj, da smo v Evropski komisiji kot enega od 

štirih dogodkov, ki obeležujejo ta pomemben mejnik izbrali prav 

Slovenijo. Slovenija je najbogatejša po biotski raznovrstnosti 

med članicami Unije in ima skoraj 36% ozemlja zaščitenega kot 

območje Nature 2000. Tudi to dejstvo jo uvršča na sam vrh.  

 

V obdobju, ko se je sprejemala Direktiva o habitatih, se je 

Evropa soočala z velikimi izgubami in zelo slabim stanjem 

naravnih ekosistemov, še posebej na območjih z dragoceno 

biotsko raznovrstnostjo. Direktiva o habitatih je začela širiti 

zavedanje o problemu in omogočila dostop do ustreznih 

vzvodov za zaščito različnih vrst organizmov in habitatov, ki so 

za ohranjanje evropske naravne dediščine še kako pomembni.  

 



Vse od tedaj je v Evropi, tudi ob pomoči programa LIFE, 

prisotna in jasno izražena zaveza k ohranitvi biotske 

raznovrstnosti. Za skupno dobro - tako narave kot ljudi. 

 

Izvajanje direktive je zbližalo države članice in regije, ki so z 

dobro voljo in ciljem po ohranitvi našega naravnega bogastva 

med seboj izmenjale veliko pozitivnih izkušenj in znanj. Med 

največje dosežke teh prizadevanj lahko štejemo že omenjeno 

vzpostavitev evropske mreže zavarovanih območij, imenovane 

Natura 2000. Natura 2000 zajema več kot 26 000 območij v 

Evropi in pokriva skoraj eno petino evropskega ozemlja, kar jo 

uvršča med daleč največjo mrežo zavarovanih območij na svetu.  

 

Njen namen pa ni le zaščita naravnih lepot in zakladov, temveč 

tudi prispevek k bolj kakovostnemu, lepšemu in bogatejšemu 

življenju. Trajnostni razvoj in dobro ohranjena narava za 

dobrobit lokalnega prebivalstva, tudi gospodarske dejavnosti. 

 

Zahvaljujoč Direktivi o habitatih in posledično aktivnostim, ki 

jih je spodbudila, se je naše vedenje o stanju in potrebah 

različnih vrst in habitatov v Evropi v zadnjih dveh desetletjih 

znatno povečalo, s tem pa so se okrepile tudi naše zmožnosti za 



ukrepanje. K temu je bistveno pripomogel tudi finančni 

instrument LIFE, ki letos prav tako praznuje okroglih dvajset let. 

 

Spoštovani,  

 

Če sem prej dejal, da ni slučaj, da se nahajamo v Sloveniji, lahko 

temu dodam, da tudi ni slučaj, da se nahajamo prav v 

Kozjanskem parku. Kozjanski park je učni primer in odličen 

pokazatelj tega kaj lahko dosežemo s skupnimi prizadevanji. Ta 

park ima izredno vrednost ne le zaradi naravnih posebnosti, ki ga 

bogatijo, temveč še posebej zato, ker pooseblja sožitje med 

naravo in človekom. Je enkraten izraz uresničevanja trajnostnega 

razvoja. Prepletanje človekovega delovanja na eni strani in 

naravnih procesov na drugi strani je ustvarilo razmere, v katerih 

so lahko preživele nekatere redke, ogrožene ali ranljive živalske 

in rastlinske vrste ter so se ohranili njihovi habitati, ki 

soustvarjajo tipično mozaično kulturno krajino. Prav tako je to 

prvi uspešno zaključeni projekt programa LIFE Natura v 

Sloveniji.  

 

Čas mi seveda ne dopušča, da bi se dotaknil vseh uspehov naših 

skupnih prizadevanj ali celo naštel vse vrste in habitate, ki smo 

jih z dosedanjimi prizadevanji uspeli ohraniti v Evropi. Vas pa  



prisrčno vabim, da si ogledate novo brošuro, ki je bila izdana 

prav s tem namenom. Vsebuje primere iz vseh 27. članic Unije 

(in res sem vesel, da kmalu iz 28. ) 

 

Kot vam je verjetno znano je Direktiva o habitatih in njeno 

izvajanje, navkljub vsem dosedanjim dosežkom, še vedno v 

procesu izpopolnjevanja. Veliko dela nas še čaka, preden bodo 

vse vrste in habitati, ki jih je potrebno ohraniti v Evropski uniji, 

uživali ugodnosti zaščite. Na evropski ravni je ta cilj dosežen le v 

primeru 17 odstotkov vrst in habitatov, uvrščenih na seznam 

Direktive.  

 

Popolno in učinkovito izvajanje Direktive bo prineslo znatne 

izboljšave tudi na področju biotske raznovrstnosti. To je tudi ena 

od ključnih usmeritev, ki jo predvideva Strategija EU za 

biotsko raznovrstnost do leta 2020 - naš skupni načrt, kako 

zaustaviti in zmanjšati izgubo biotske raznovrstnosti in eko-

sistemskih storitev do leta 2020. 

 

Cilj omenjene Strategije je ohranitev, ponovna vzpostavitev in 

izboljšanje naravnih ekosistemov ter eko-sistemskih storitev, 

kjerkoli je to le mogoče. S pomočjo naložb v "zelene 

infrastrukture" bomo poskušali ponovno oživiti degradirane 



ekosisteme in njihove storitve, na primer z učinkovitejšim 

povezovanjem habitatov. Eden od elementov strategije, na 

katerem trenutno delamo, je tudi predlog, kako zaustaviti 

nenadzorovano širjenje tujerodnih vrst, ki predstavljajo eno 

glavnih groženj zmanjševanju biotske raznovrstnosti v Evropi. 

 

Strategija za biotsko raznovrstnost je seveda skladna tudi s cilji 

Evropske unije na področju učinkovite rabe virov, ki 

predvidevajo trajnostno upravljanje z naravnim kapitalom. Z 

ukrepi za izboljšanje odpornosti ekosistemov in trajnostnega 

pristopa pri ekosistemskih storitvah pa prispeva tudi k blažitvi 

podnebnih sprememb. 

 

Pa prihodnost? Brez dvoma je vlaganje v Naturo 2000 vlaganje 

v lastno prihodnost. Natura 2000 oziroma ekosistemi, ki jih ščiti 

in obnavlja, zagotavljajo mnogovrstne storitve, od katerih smo 

odvisni vsi. Celo naše preživetje. Skladiščenje ogljika, zaščita 

pred poplavami, zagotavljanje čistega zraka in vode – vse to so 

neprecenljive storitve. Njihova ekonomska vrednost je samo v 

EU ocenjena na približno 200-300 milijard evrov letno. Da je 

veliko večja od samih stroškov upravljanja, seveda ni dvoma. 

  



Zato je še posebej pomembno, da zagotovimo pravi politični 

okvir in spodbude za tiste, ki imajo v lasti in upravljajo 

območja Nature 2000. Za svoje delo morajo biti seveda ustrezno 

nagrajeni. V naslednjem večletnem finančnem programu bo 

treba naloge povezane z ohranjanjem narave in biotske 

raznovrstnosti celovito vključiti v skupno kmetijsko politiko, 

ribiško politiko ter med prioritete kohezijske politike. Prav tako 

bodo morale tudi nacionalne politike na področjih prometa, 

energetike, kmetijstva, gozdarstva in upravljanja zemljišč 

primerno varovati Naturo 2000 in biotsko raznovrstnost, da bi 

bile resnično trajnostno naravnane. 

  

Narava potrebuje našo pomoč. Da bi bila Direktiva o habitatih 

in Natura 2000 resnično zgodba o uspehu, mora vsak od nas, 

na vseh ravneh, opraviti svoj del naloge - od uradnih javnih 

organov do zasebnih lastnikov in uporabnikov zemljišč, od 

načrtovalcev, do znanstvenikov in nevladnih organizacij, od 

lokalnih skupnosti, kot je ta v Kozjanskem parku, pa tja do 

posameznih občanov.  

 

Verjamem, da smo si v željah enotni. Želimo si čistega zraka, 

bistrih voda, želimo si uživati naravo v vsem njenem bogastvu. 

Želimo živeti z naravo in tudi od narave, uživati njene plodove, 



užitne ali zgolj koristne, celo nujne za naše življenje in preživetje. 

Si mar želimo preveč? Ne – gre za ohranjanje skupne dediščine 

za prihodnost, ki si jo podajamo iz roda v rod. In ne bilo bi prav, 

da bi bila ta dediščina okrnjena in krhka.  

 

Hvala vsem, ki se trudite, da bi bile naše skupne želje uslišane in 

hvala tudi za vašo pozornost. 
 


