
 

 

 

UNESCO MAB PROGRAM RAZGLASIL BIOSFERNO OBMOČJE MURA   

sporočilo za javnost 

Velika Polana, 26.julij, 2018 - Včeraj, 25 julija, smo iz Palembanga v Indoneziji prejeli 

pomembno novico. Na letni konferenci, Programa UNESCO Človek in Biosfera je bilo 

razglašeno Biosferno območje Mura. Tako to območje stopa ob bok ostalim 685 svetovnim 

za naravo pomembnim biosfernim območjem, a je prvo pet - državno biosferno območje na 

svetu. Mura s svojim porečjem s tem vstopa na svetovni zemljevid najvrednejših območij 

narave. 

Hkrati je Biosferno območje Mura postalo četrto območje s tem prestižnim UNESCO nazivom 

v Sloveniji. UNESCO je prepoznal izjemno naravno bogastvo reke Mure in njenega 

poplavnega sveta v prepletu s kulturno in zgodovinsko dediščino ter tradicionalno 

navezanostjo lokalnega prebivalstva na reko kot primerno območje za model trajnostnega 

razvoja. 

Marca 2011 so se ministri Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Srbije z deklaracijo 

zavezali k vzpostavitvi Čezmejnega Biosfernega območja Mura-Drava-Donava. Biosferno 

območje Mura je  prvo petdržavno biosferno območje na svetu. 

Zavedajoč se vzajemne odvisnosti ohranjene narave in priložnosti za razvoj območja za 

dobrobit lokalnega prebivalstva in širše Pomurske regije so občine ob reki Muri z drugimi 

deležniki podpisale Dogovor o Obmurskem razvojnem partnerstvu. Partnerstvo skupaj z 

javnimi službami tvori trenutno upravljavsko strukturo in omogoča naslednji korak k 

vzpostavitvi trajne upravljavske strukture.  

Več o razglasitvi Biosfernega območja Mura in o vzpostavitvi partnerstva bomo predstavili na 

dogodku 1. avgusta ob 14.00 uri v Veliki Polani v okviru Pomurskega poletnega festivala.  

 

Predlog Biosfernega območja Mura za vključitev na seznam biosfernih območij pri UNESCO  

Programu Človek in Biosfera najdete na povezavi: 
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/osnutki/biosferno_obmocje_Mura.pdf 

Več o biosfernih območjih: 
http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/urad_za_unesco/slovenske_enote_na_seznamih_unesco/

biosferna_obmocja_mab/ 

 

Koordinacijski odbor za ustanovitev Biosfernega območja Mura:  

dr. Gordana Beltram, Ministrstvo za okolje in prostor 

mag. Damijan Jaklin, občina Velika Polana 

dr. Damijan Denac, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 

Simona Kaligarič, Zavod RS za varstvo narave 
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