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Spoštovani predsednik Državnega zbora, dragi Pavle, članice in člani Državnega 

zbora,  

Dragi prijatelji narave... 

  

Čeprav se je v teh jesenskih dneh zahajajočega indijanskega poletja lepše 

sprehajati v naravi, je tudi  v Ljubljani lepo. Vedno. Vesel sem, da sem lahko z 

vami in zahvaljujem se vam za povabilo.  

 

Leto 2010 je mednarodno leto biotske raznovrstnosti. Dogodki, na katerih 

skušamo prebuditi pomen skrbi za ohranjanje narave, se vrstijo že skozi vse lepo. 

Prejšnji teden se je denimo končal z enotnim pozivom Evropske unije svetu k 

ohranjanju biotske raznovrstnosti iz največjega naravnega parka v Belgiji, Hoge 

Kempen. Skupaj s predsednikom Evropske unije Hermanom Van Rompuyem, 

predsedujočo svetu ministrov flamsko ministrico pristojno za okolje Joke 

Schauvliege in predstavniki nevladnih organizacij smo simbolično podpisali »poziv 

svetu«. V spomenik, ki raste, votlo kovinsko zemeljsko oblo, odkrito ob tej 

priložnosti, smo dodali kamen iz enega od naravnih parkov v svetu, ki so bili 

poslani organizatorjem na njihov poziv. Moj je bil iz Triglavskega narodnega 

parka.  

 

Morda nam prav ta letošnja prizadevanja, tudi tole naše druženje parlamentarne 

skupine GLOBE v Sloveniji, pomagajo da prvič pravilno razumemo ključno vlogo 

vrst, genov in ekosistemov. Prav tako danes bolje kot kadarkoli poprej razumemo, 

da je biotska raznovrstnost v večji nevarnosti zaradi tradicionalne in pretirane 

rabe virov, kot smo predvidevali doslej. In če ne naredimo odločnih korakov, 

spremenimo našega odnosa do narave, se žal stanje lahko le poslabša. Naš 

planet postaja vse bolj poseljen, vse več držav v razvoju postaja bolj razvitih, vse 

več proizvajamo in trošimo.  

 

Da si mednarodna skupnost zelo prizadeva za spremembo teh negativnih 

trendov na področju biotske raznovrstnosti, sem se prepričal tudi sam na 

Generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku le nekaj tednov nazaj. Tam 

smo o biotski raznovrstnosti prvič doslej razpravljali na najvišji ravni, kar pomeni, 

da  biotski raznovrstnosti končno posvečamo pozornost, ki ji pripada. Dva tedna 



pred začetkom 10. konference pogodbenic Konvencije ZN o biološki 

raznovrstnosti, ki bo konec oktobra na Japonskem, je to dober in pomemben 

znak. 

  

Zgodba o biotski raznovrstnosti je enaka tako na mednarodni in evropski ravni, 

kakor tudi na ravni držav članic, ter na regionalni in lokalni ravni.  

 

Ponosen sem, da je Slovenija v vsej Evropi država z najvišjim deležem ozemlja, 

vključenega v evropsko omrežje zaščitenih območij Natura 2000. Skoraj 37% 

nacionalnega ozemlja je zaščitenega. Čeprav smo relativno majhna država,  

premoremo veliko naravno srce, ki nas ohranja zdrave.  

 

Kljub temu razlogov, da bi se prepustili zadovoljstvu ni: nedavna raziskava je 

namreč pokazala, da 45% Slovencev nikoli ni slišalo za Naturo 2000. Bolj 

pozitivno je bilo spoznanje, da veliko ljudi, med njimi ste seveda tudi vi, želi vedeti 

in narediti več za biotsko raznovrstnost. Vse več ljudi tudi meni, da je izginjanje 

biotske raznovrstnosti resen problem, tako v Sloveniji kot v celotni Evropi.  

 

Zavedanje in volja za spremembe torej obstajata in tudi zaskrbljenost glede stanja 

narave je tu enako močna kot v Evropi - morda celo bolj. Toda, ali zadostuje biti 

zaskrbljen? Ali zaskrbljenosti v zadostni meri sledijo tudi ukrepi? Ali ima varovanje 

okolja dovolj veliko politično težo?  

 

Želim si, da bi bili odgovori na vsa ta vprašanja pritrdilni in da bi naše ukrepanje 

prilagodili nujnosti problema, pa žal ni tako. Vsaj ne vedno in vsaj ni bilo doslej.  

 

Marca letos so voditelji držav Evropske Unije sprejeli novo vizijo za leto 2050 in 

nov cilj biotske raznovrstnosti do leta 2020, ki je še bolj ambiciozen kot prejšnji: 

medtem ko cilj zaustavitve upadanja biotske raznovrstnosti, določen v EU za leto 

2010, še vedno velja, je večji poudarek dan ekosistemskim storitvam in tudi 

obnovi ekosistemov.  

 

Pomembno je, da dosedanje delo nadgradimo in utrdimo naše dosežke. Omrežje 

zaščitenih območij Natura 2000, ki vključuje različna področja s pestro biotsko 



raznovrstnostjo v Uniji, mora še naprej ostati v središču naše pozornosti. 

Omenjeno omrežje je temelj evropske politike biotske raznovrstnosti. Da bi lahko 

zagotovili dobro delujoče omrežje, bi morale članice,  tudi Slovenija, narediti 

predvsem dvoje. Prvič, zagotoviti potrebna finančna sredstva za investicije, in 

drugič, vzpostaviti učinkovito upravljanje zaščitenih ozemelj.  

 

Brez podatkov, analiz in znanja ni dobrih in boljših politik.  O biotski 

raznovrstnosti seveda še ne vemo vsega, tudi še ne vemo zadosti, a brez dvoma 

vemo veliko več kot pred desetletjem. Baza znanja v Uniji je veliko bolj trdna: 

imamo dobro izhodišče glede stanja biotske raznovrstnosti. V dokajšnji meri 

poznamo tudi stanje ohranjenosti habitatov in pomembnih vrst. Predvidevamo, da 

nam bo s prizadevanji Eurostata in Evropske agencije za okolje pri oblikovanju 

ekosistemskih računov, ki bi jih bilo mogoče vključiti v nacionalne ekonomske 

račune, uspel še en pomemben korak.   

 

V zadnjem času so bile opravljene tudi temeljite globalne ocene o stanju biotske 

raznovrstnosti in trendih različnih pritiskov in vzgibov. Smo tik pred ustanovitvijo 

Medvladne platforme za biotsko raznovrstnost in storitve ekosistemov 
(IPBES). Platforma bo kreator novega znanja in vmesnik med znanostjo in politiko 

z zadostno znanstveno kritično maso, ki je oblikovalci politik ne bomo mogli 

prezreti. Podobno vlogo pri podnebnih spremembah igra Mednarodni panel za 

podnebne spremembe (IPPC).   

 

Omeniti velja tudi projekt TEEB (Ekonomija storitev ekosistemov in biotske 
raznovrstnosti), ki nam pomaga bolje razumeti vrednost naravnega kapitala in 

storitev, ki jih ponuja. Upamo, da nam bo delo, ki ga koordinira odlični Pavan 

Sukhdev in ga močno, tudi finačno, podira Unija, pomagalo k podobnemu preboju 

v razumevanju vloge biotske raznovrstnosti, kot je to uspelo prof. Sternu na 

področju podnebnih sprememb. Želimo si, da bi nam omenjena prizadevanja  

omogočila, da bo naravni kapital upoštevan tako kot človeški ali katerikoli drugi 

gospodarski kapital, da ga bomo lahko uporabljali, ne da bi pri tem nepopravljivo 

škodili našemu planetu. Ohranjanje biotske raznovrstnosti je naša moralna in 

etična dolžnost, a kdor ne premore tega zavedanja, ga bodo zagotovo  prepričale 



statistike, analize in primeri navedeni v poročilu TEEB.  Gre tudi za vprašanje 

konkurenčnosti naših gospodarstev in ohranjanje naše kvalitete življenja. 

 

Ali ima Evropska unija pomembno vlogo pri zaščiti globalne raznolikosti? 

Zagotovo. Želimo si, da bi v Nagoyi, čez dobra dva tedna, lahko dosegli dogovor 

o novem globalnem okviru za soočenje s problemom izginjanja biotske 

raznovrstnosti. To je naš cilj in tja odhajamo trdno odločeni, da nam ne sme 

spodleteti. Problem je preprosto preresen.  

 

Poznamo pregovor, da je treba železo kovati dokler je vroče. Železo biotske 

raznovrstnosti je vroče, pa ne le zaradi prihajajočega srečanja v Nagoyi. Smo 

sredi intenzivnih priprav na Strategijo EU za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti, ki naj bi jo predvidoma sprejeli ob koncu letošnjega leta. Smo 

tudi v fazi intenzivnih razprav in priprave predlogov nekaterih politik. Tako se 

približujemo ključnim reformam skupne kmetijske politike, skupne ribiške politike 

in kohezijske politike, ki so odločilnega pomena za kredibilnost politike ohranjanja 

biotske raznovrstnost. Imamo enkratno in neponovljivo priložnost, da našo skrb in 

znanje o biotski raznovrstnosti pravilno vključimo v njihovo načrtovanje in razvoj. 

Nenazadnje je tu še priložnost, ki jo ponuja pobuda o učinkoviti rabi virov, ki je 

nepogrešljiv temelj strategije EU2020. Predvidoma bo okvirni program za 

učinkovito rabo virov predstavljen nekje sredi prihodnjega leta.  

 

 

Gospe in gospodje, 

 

upam, da ste v povedanem začutili tako ponos nad doseženim, tudi tu pri nas v 

Sloveniji, kot tudi zaskrbljenost nad resnostjo problema in pomanjkanjem 

zavedanja tega, pa tudi odločenost in optimizem, da vemo in si želimo več in 

bolje.  

 

Kljub temu pa bi rad svoj prispevek zaključil s kančkom previdnosti. Ohranjanje 

biotske raznovrstnosti prinaša dolgoročne sadove in koristi, naše odločitve pa so 

vse prepogosto uokvirjene in ujete v kratkoročnost političnih trenutkov. Tako pri 

vsakdanjih bitkah in stremljenju za boljši danes postopno, a žal zanesljivo drsimo, 



v slabši jutri. Vse bo zaman, če se bo železo biotske raznovrstnosti spet ohladilo 

in če bo zamujena še ena priložnost ... saj veste, priložnost zamujena, ne vrne se 

nobena. In ko govorimo o našem odnosu do narave, jih je bilo že preveč. Šele 

odgovoren odnos do narave nas resnično dela človeške. Ukrepati moramo na 

vseh ravneh - od globalne do osebne.  

 

Ob koncu še povabilo. Na naši spletni posvetovalnici –»Moj glas v Evropi« - 

poteka odprta razprava o tem, kaj bi morali biti glavni elementi nove strategije EU 

za biotsko raznovrstnost. Posvetovalnica bo odprta do 22. oktobra. Imate samo 

še enajst dni, če želite biti slišani! Tudi vaše mnenje in vaš glas šteje... 

 

Hvala za pozornost. 


