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→ Kombinacija osrednjih zavarovanih območij z 
varovalnimi in prehodnimi naseljenimi območji, s 
poudarkom na trajnostnem razvoju, podjetništvu 
in inovativnih sistemih participativne vlade

→ Osredotočen na dialog z več deležniki in 
vključevanje lokalnih skupnosti

→ Spodbujanje dialoga za reševanje konfliktov pri rabi 
naravnih virov

→ Povezovanje kulturne in biološke raznovrstnosti

→ Mesta odličnosti za izobraževanje in usposabljanje

Značilnosti UNESCO Biosfernih območij
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5-državno Biosferno območje Mura – Drava – Donava je prvi pentalateralni biosferni rezervat na svetu. Je
najbolj ohranjen rečni sistem v srednji Evropi ob Muri, Dravi in Donavi, znan kot evropska Amazonka. Na tem
območju se nahajajo redki naravni habitati, kot so poplavni gozdovi, rečni otoki, prodnati in peščeni bregovi,
stranski rokavi in mrtvice ter vodilne vrste orel belorepec, mala čigra, črna štorklja, bober, vidra, jeseter.

5-državno Biosferno območje Mura-Drava-Donava

Profil 5-državnega BO MDD

→ 10 NUTS 3 regij
→ 8.500 km2

→ 12 zavarovanih območij
→ cca. 2 milijona prebivalcev
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Mejniki na poti do razglasitve BO Mura
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25.marec 2011

Madžarska - Gödöllő

Ministri iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Srbije in
Slovenije, podpišejo skupno deklaracijo za ustanovitev
UNESCO Biosfernega rezervata “Mura-Drava- Donava”
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Predlog čezmejnega
Biosfernega območja
Mura-Drava-Donava -
prvo čezmejno
območje petih držav
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2012

ZRSVN pripravi prve
strokovne osnove za
vzpostavitev
biosfernega območja
ob Muri in Dravi kot
del čezmejnega
območja Mura-Drava-
Donava (TBR MDD).

9.12.2014

V Občini Velika Polana
izvedena predstavitev
pomena in razvojnih
priložnosti
BIOSFERNEGA
OBMOČJA MURA na
kateri so sodelovale
občine planiranega
BO Mura ter Društvo
za opazovanje in
proučevanje ptic
Slovenije, Zavod RS za
varstvo narave,
Ministrstvo za okolje
in prostor - Direktorat
za okolje.

September 2015

Svet Pomurske
razvojne regije
podpre predlog
Biosfernega območja
Mura za vključitev na
seznam Biosfernih
območij pri UNESCO.

20.1.2012

MOP RS imenuje prve
predstavnike
Republike Slovenije v
Koordinacijski odbor
za pripravo in
ustanovitev
čezmejnega
Biosfernega območja
Mura–Drava-Donava
začelo aktivno
sodelovati v pripravi
TBR-MDD.

6. 6. 2014

Imenovanje sedanjih
predstavnikov KO
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19.10.2016

Vlada RS sprejem
sklep in nalaga MOP
RS da posreduje
predlog Biosfernega
območja Mura na
sekretariat UNESCO
MAB

29.1.2018

Pomurske občine so
ponovno podpisale
izjavo o podpori
Biosfernemu območju
Mura – zahteva na
Sekretariat UNESCO
MAB - 22.11.2017

februar 2018

Gradivo za razglasitev
Biosfernega območja
Mura obravnava
Mednarodni
svetovalni odbor MAB
in predlaga sprejetje
predloga pod
pogojem, da se ga
dopolni do 29.junija
2018, da bo predlog
obravnavan na
zasedanju
Mednarodnega
koordinacijskega
odbora MAB (MAB-
ICC) v juliju 2018.

RRP 2014 -2020

Občine oblikujejo
partnerstvo in
pripravijo regijski
projekt Biosferni
rezervat Mura, ki je
bil po sklepu SRS in
SR vključen med večje
in pomembnejše
regijske projekte-
nezadostna sredstva
za izvedbo .

9.6.2018

Obmurske občine
podpišejo dogovor o
oblikovanju
Obmurskega
razvojnega
partnerstva.

ZAKLJUČENE
DOPOLNITVE VLOGE
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Potrditev BO Mura
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25.junij 2018 Palembanga – Indonezija

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.



Površina: 28.652.3 ha
Osrednja cona: 7,847.1 ha
Robna cona: 8,451.2 ha
Prehodna cona: 12,354.0 ha
Občine: 16
Število prebivalcev: približno
37.800

DEJSTVA O BO MURA
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Osrednja cona

Ožje območje poplavnih ravnice Mure z različnimi vodnimi telesi in poplavnimi gozdovi, z
velikim številom ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov, z
dokaj ohranjenimi naravnimi procesi, ki še vedno prevladujejo v teh poplavnih območjih. V
majhnem obsegu vključuje tudi dele najbolj ohranjene tradicionalne kulturne krajine.
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Zone Surface area

Nature protection 

status Surface area per status Percentage 

Core zone 7,847.1 ha

Ecologically 

important areas 

(EPO) 7,839.8 ha 100%

SAC Natura 2000 6,415.9 ha 82%

SPA Natura 2000 7,838.5 ha 100%

Natura 2000 = SAC 

+ SPA 7,838.5 ha 100%

Valuable natural 

features 6,919.2 ha 88%

Protected areas 0 ha 0%
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Robna cona

Obsega robne dele poplavnega območja, kjer se prepletajo naravni habitati kot so fragmenti
poplavnih gozdov in vodni habitati (od reke odmaknjeni rokavi, mrtvice, studenčnice …) s
kmetijsko kulturno krajino, ki jo predstavljajo mokrotni travniki in njivske površine ter
posamezni zaselki in kmetije. Za robno cono je v primerjavi z osrednjo značilna bistveno
večja in intenzivnejša prisotnost človeka in njegovih dejavnosti.
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Zone

Surface 

area

Nature protection 

status

Surface area per 

status Percentage 

Buffer zone 8451,2

EPO 8,448.3 ha 100%

SAC Natura 2000 3,825.5 ha 45%

SPA Natura 2000 6,750.9 ha 80%

Natura 2000 = SAC + 

SPA 7,038.5 ha 83%

Valuable natural features 2,339.2 ha 28%

Protected areas 0 0%
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Prehodna cona

Območja kulturne krajine z naselji in posameznimi kmetijami vzdolž reke, ki so bila
tradicionalno že stoletja razvojno in kulturno vezana na reko

Ključni turistični in kulturno-zgodovinski kraji vzdolž reke. Vključena so bila terme, športno
rekreacijski centri, mesta in kraji
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Zone

Surface 

area

Nature protection 

status Surface area per status Percentage 

Transition zone 12,354.0ha

EPO 2,031.6 ha 16.4%

SAC Natura 2000 10.1 ha 0.1%

SPA Natura 2000 61.3 ha 0.5%

Natura 2000 = SAC + 

SPA

62.8 ha 0.5%

Valuable natural 

features

134.7 ha 1.1%

Protected areas 0 ha 0.0%
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Obmursko razvojno 
partnerstvo

OBMURSKO RAZVOJNO PARTNERSTVO je oblika
interesnega povezovanja in sodelovanja
partnerjev, ki na podlagi sporazuma določajo
izhodišča za akcijsko razvojno partnerstvo.
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NAMEN IN CILJI OBLIKOVANJA 
RAZVOJNEGA PARTNERSTVA

Razvojno dohiteti druge regije in
s partnerstvom spodbujati
trajnostni razvoj v regiji, v državi
in med državami v širši regiji.

Programsko in projektno
sodelovanje vključenih
partnerjev, s ciljem pridobivanja
sredstev za razvojne naloge in
njihovo še uspešnejše izvajanje.

Vzpostavitev biosfernega
območja MURA kot del
Unescovega programa Človek in
biosfera (UNESCO MAB) in
mehanizmov za njegovo
delovanje.
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NAMEN IN CILJI OBLIKOVANJA RAZVOJNEGA PARTNERSTVA

Obmursko razvojno partnerstvo pripravlja projekte, ki:

Ohranjajo naravno 
in kulturno 

dediščino območja

Izboljšujejo 
kakovost življenja 

lokalnega 
prebivalstva

So v skladu s 
posebnostmi v 

regiji in njegovimi 
razvojnimi 

zmožnostmi
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Biosferno območje, Natura 2000, naravna in 
kulturna dediščina

17

RAZVOJNA PRILOŽNOST 

Regionalni razvojni program Pomurja 2020-2025

Skupni projekti 
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Izvajanje projektov v Biosfernem območju Mura*

18* Projekti, katerih partner je Občina Velika Polana

Seznam projektov ohranjanja naravne in kulturne dediščine in aktivnega vključevanja deležnikov ter lokalne skupnosti
Biosfernega območja in širše (TBR MDD):

I. CoopMDD: Čezmejni program upravljanja načrtovanega 5 – državnega Biosfernega območja »Mura-Drava-Donava
II. Amazon of Europe Bike Trail: Kolesarska pot evropska Amazonka
III. Amazing Amazon of Europe: Odgovorna zelena destinacija Evropska Amazonka
IV. LifelineMDD: Varstvo in obnova ekološke povezljivosti rečnega koridorja Mura-Drava-Donava z medsektorskim

sodelovanjem
V. Natura Mura: Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri
VI. Projekti Slovenske nacionalne komisije za UNESCO

… in ostali.
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CoopMDD: Čezmejni program upravljanja načrtovanega 5 – državnega Biosfernega območja »Mura-
Drava-Donava

Projekt CoopMDD je pripomogel k reševanju izziva pomanjkanja sodelovanja in usklajevanja
upravljavskih praks med 12 varovanimi območji v vseh petih državah in povezljivosti, takrat še
predvidenega 5-državnega TBR MDD, s pomočjo vzpostavitve strateškega in operativnega okvirja
za čezmejno ohranjanje, obnovo in upravljanje rečnega koridorja znotraj TBR MDD. Glavni izdelek
projekta je bil Čezmejni program upravljanja za izboljšanje dinamičnih rečnih koridorjev, kot
rezultat strokovnega dela ter sodelovanja lokalnih in mednarodnih deležnikov.
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Amazon of Europe Bike Trail: Kolesarska pot evropska Amazonka

Kolesarska pot Evropska Amazonka je mednarodni projekt petih držav - Avstrije, Slovenije,
Hrvaške, Madžarske in Srbije ter treh rek, kjer smo projektni partnerji povezali obstoječe
kolesarske poti v dolžini 1.250 km in jih opremili z ustrezno infrastrukturo. Vzpostavili smo
organizacijski sistem, na osnovi katerega je nastal skupni produkt z možnostjo sprejemanja
rezervacij. Na spletni strani www.aoebiketrail.com obiskovalci dobijo vse potrebne informacije o
destinaciji, poteku kolesarske poti, etapah, glavnih zanimivostih ob poti ter tehnične podatke.
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Video Amazon of
Europe Bike Trail
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Amazing Amazon of Europe: Odgovorna zelena destinacija Evropska Amazonka

Projekt je nadgradnja rezultatov projekta Kolesarska pot Evropska Amazonka v zeleno in do okolja
odgovorno destinacijo. V sklopu projekta bomo ustvarili privlačne turistične produkte naravnih in
kulturnih danosti, ki bodo predstavljali najboljša doživetja regije. Produkti bodo zajemali aktivnosti
kot so opazovanje ptic, vožnja s kajakom, pohod med krošnjami dreves in podobno. Projektni
partnerji iz petih držav bomo razvili skupni načrt vodenja destinacije Evropska Amazonka, ki bo
vplivala na nadaljnji razvoj Pomurja ter 5-državnega UNESCO Biosfernega območja Mura-Drava-
Donava.
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LifelineMDD: Varstvo in obnova ekološke povezljivosti rečnega koridorja Mura-Drava-Donava z 
medsektorskim sodelovanjem

Projekt CoopMDD, ki smo ga zaključili v letu 2018, zdaj nadgrajujemo s projektom LifelineMDD –
Varstvo in obnova ekološke povezanosti rečnega koridorja Mura-Drava-Donava, kjer želimo
projektni partnerji na podlagi znanstvenih študij, izmenjave izkušenj, pilotnih akcij, študijskih
obiskov, izobraževanj učiteljev in vodnikov ter oblikovanja platform deležnikov izboljšati ekološko
povezanost znotraj načrtovanega 5-državnega UNECO Biosfernega območja Mura-Drava-Donava.
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Video LifelineMDD
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Natura Mura: Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri

Občina je partner projekta Natura Mura, kjer je izvajanje projektnih aktivnosti ključno za
ohranjanje narave poplavnega območja reke Mure. Partnerstvo projekta poleg Občine Velika
Polana sestavljajo še Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Slovenski državni
gozdovi, Direkcija RS za vode in Razvojni center Murska Sobota, ki sodelujejo pri aktivnostih
obnove vodnih, gozdnih in travniških habitatov zavarovanega območja Natura 2000 Mura, prav
tako pa bo vzpostavljena kakovostna interpretacija za doživljanje narave na tem območju.
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Projekti Slovenske nacionalne komisije za UNESCO

Biosferna območja Slovenije skupno izvajajo aktivnosti iz skupne komunikacijske strategije, ki je
bila izdelana v letu 2021. Vsako Biosferno območje izvaja določene vsebine in tako prispeva k
razvoju posameznega BO. Občina Velika Polana, kot predstavnica in koordinatorica občin na
območju BO Mura, s svojimi aktivnostmi prispeva k razvoju spodbujanje obiskovanja BO in
spoznavanja trajnostnega načina življenja, usmerjenega v ohranjanje narave in kulturne dediščine.
V sklopu projekta letos sodelujemo z Osnovno šolo Miška Kranjca Velika Polana, do konca leta pa
bomo organizirali še dogodek obeležitve prvega svetovne dneva biosfernih območij.
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Izzivi in koraki za prihodnost BO Mura
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RAZVOJNI PROGRAM:
Komunalna infrastruktura (kanalizacija, ceste,..)

Turistična infrastruktura (pohodniške in kolesarske poti, center za 
obiskovalce,..)

Turistični produkti (predstavitve naravne in kulturne dediščine, dogodki,..)

Trajnostni turizem mora zagotoviti nova delovna mesta in prihodke
Od porabe obiskovalcev je treba vrniti v varstvo narave in novih razvojnih

projektov v BO MURA

CILJ
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Izzivi in koraki za prihodnost BO Mura
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EU sredstva - vir financiranja razvoja
Lokalno, regionalno, mednarodno partnerstvo - mreženje

Spodbujanje ciljev trajnostnega razvoja
Izmenjava znanja

Izmenjava dobrih praks

Dober zgled je najboljša motivacija!

ZAKAJ?



Hvala za vašo 
pozornost!

Občina Velika Polana
02 57 67 50

obcina@velika-polana.si

www.velika-polana.si

http://www.velika-polana.si/

