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Zadeva: Vabilo na javno razgrnitev in javno razpravo o predlogu Programa 
upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028

Spoštovani,

v skladu z Zakonom o ohranjanju narave in Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih 
Natura 2000) je Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) pripravilo predlog UREDBE o 
programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 (PUN 2023-2028). Med  
23. 02. in 25. 03. 2023 bo potekala javna razgrnitev PUN 2023-2028 na portalu e-Demokracija. 
Uredba z vsemi prilogami je na voljo na tej povezavi.

Javna razprava o PUN 2023-2028 bo potekala v sredo in četrtek, 15. in 16. marca 2023, v 
obliki 2-dnevnega spletnega dogodka. Za udeležbo se prijavite na tej povezavi. 

Prvi dan bodo govorci predstavili PUN 2023-2028 in dokument umestili v širši kontekst ključnih 
dokumentov na ravni Republike Slovenije in EU. Predstavljeni bodo tudi varstveni cilji in ukrepi 
vezani na področje gozdarstva in upravljanja z divjadjo. Drugi dan bodo pristojni predstavili 
varstvene cilje in ukrepe s področja varstva narave, kmetijstva, upravljanja voda in ribištva. Po 
koncu vsakega sklopa bo na voljo čas za razpravo. 

Program javne razprave in predlog PUN 2023-2028 najdete tudi na spletnem mestu 
natura2000.si.

PUN 2023-2028 je vladni akt, ki v obsežni prilogi določa podrobne varstvene cilje za vsako 
posamično območje Natura 2000 in varstvene ukrepe oziroma usmeritve za njihovo doseganje 
ter vire financiranja. Program upravljanja ureja vključevanje strokovnih vsebin v obstoječe 
zakonske ukrepe, upravne ukrepe, pogodbene ukrepe, v največ primerih pa vključevanje v sistem 
drugih načrtovanj. Slovenija na ta način izvaja večino obveznosti iz direktiv in pravne prakse 
Direktive o habitatih in Direktive o pticah. PUN postavlja okvir za črpanje sredstev EU. Po 
zaključku javne obravnave predlaganih ukrepov za Naturo 2000 bo MNVP pripravil PUN 2023-
2028 in ga predložili v sprejem Vladi Republike Slovenije.

Za dodatne informacije in tehnično pomoč se lahko obrnete na elektronski naslov 
pun.mnvp@gov.si, s sklicem na številko dokumenta: 007-22/2023. 

S spoštovanjem,

Pripravil/-a:

dr. Ida Jelenko Turinek dr. Katarina Groznik Zeiler

podsekretarka Vodja Sektorja za ohranjanje narave

https://natura2000.gov.si/natura-2000/life-ip-natura-si/pun-2023-2028/
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