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Limski akcijski načrt, potrjen na 
4. Svetovnem kongresu o biosfernih območjih 

17. marca 2016, in sprejet na 
28. Mednarodnem koordinacijskem svetu MAB 

19. marca 2016 v Limi v Peruju 

 

 

 

Limski akcijski načrt 

za UNESCO program Človek in biosfera (MAB) in njegovo Svetovno mrežo 

biosfernih območij (2016–2025) 

 

 

Limski akcijski načrt za UNESCO program Človek in biosfera (MAB) in njegovo Svetovno 

mrežo biosfernih območij (2016–2025) vsebuje obširen, vendar zgoščen niz ukrepov, 

namenjenih zagotavljanju učinkovitega izvajanja Strategije MAB 2015–2025, ki jo je sprejel 

Mednarodni koordinacijski svet MAB (ICC) na svojem 27. zasedanju (UNESCO, Pariz, 8.–12. 

junij 2015), potrdila pa Generalna konferenca UNESCO na svojem 38. zasedanju (UNESCO, 

Pariz, 3.–18. november 2015). 

 

Tako Strategija MAB 2015–2025 kot Limski akcijski načrt 2016–2025 sta zasnovana na 

nadaljevanju Seviljske strategije in Statutarnega okvira Svetovne mreže biosfernih območij 

(WNBR) in temeljita na ugotovitvah evalvacije izvajanja Madridskega akcijskega načrta za 

biosferna območja (2008–2013). 

 

Strategija MAB 2015–2025 

 

Strategija MAB predvideva, da se bo v naslednjih desetih letih Program MAB osredotočil na 

podporo državam članicam in deležnikom pri ohranjanju biotske raznovrstnosti, obnavljanju 

in krepitvi ekosistemskih storitev in spodbujanju trajnostne rabe naravnih virov; pri 

prispevanju k trajnostnim, zdravim in pravičnim družbam, gospodarstvom in uspešnim 

človeškim naseljem v sozvočju z biosfero; pri pospeševanju znanosti na področju biotske 

raznovrstnosti in trajnostnosti, izobraževanja za trajnostni razvoj in krepljenja zmogljivosti; in 

pri blaženju podnebnih in drugih globalnih okoljskih sprememb ter prilagajanju nanje. 

 

Program MAB bo izkoristil znanje, pridobljeno s pomočjo znanosti in izobraževanja na 

področju trajnostnosti ter uporabljal sodobne, odprte in transparentne oblike komunikacije in 
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skupne rabe podatkov. Ključni cilj bo zagotoviti, da bo njegova Svetovna mreža biosfernih 

območij (WNBR) sestavljena iz učinkovito delujočih modelov trajnostnega razvoja. To se bo 

poskušalo doseči z izboljšanjem upravljanja, sodelovanja in mreženja znotraj MAB in WNBR, 

s sklepanjem učinkovitih zunanjih partnerstev za zagotavljanje dolgoročnega uspešnega 

delovanja in z izvajanjem učinkovitega procesa rednih pregledov, tako da se bodo vsi člani 

mreže držali njenih standardov. 

 

Vizija in cilji Programa MAB 

 

Naša vizija je svet, v katerem se ljudje zavedajo skupne prihodnosti in interakcije z našim 

planetom ter delujejo skladno in odgovorno, zato da bi zgradili uspešne družbe v sozvočju z 

biosfero. Program MAB in njegova Svetovna mreža biosfernih območij (WNBR) sledita tej 

viziji tako znotraj kot zunaj biosfernih območij. 

 

Naši cilji za obdobje 2015–2025 so: 

 razvijati in krepiti modele trajnostnega razvoja v WNBR; 

 obveščati o pridobljenih izkušnjah in novih spoznanjih ter s tem pospeševati 

razširjanje in uporabo teh modelov; 

 podpirati evalvacije in kakovostno upravljanje, strategije in politike za trajnostni razvoj 

in načrtovanje, kot tudi odgovorne in prožne ustanove; 

 pomagati državam članicam in deležnikom, da bi čim prej dosegli Cilje trajnostnega 

razvoja, opirajoč se na izkušnje iz WNBR, zlasti na preučevanje in preizkušanje 

politik, tehnologij in inovacij za trajnostno upravljanje biotske raznolikosti in naravnih 

virov ter blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. 

 

 

Limski akcijski načrt in Agenda 2030 za trajnostni razvoj in njeni Cilji trajnostnega 

razvoja 

 

Limski akcijski načrt v skladu z izjavo o viziji in ciljih daje velik poudarek uspešnim družbam v 

sozvočju z biosfero za dosego Ciljev trajnostnega razvoja in izvajanje Agende 2030 za 

trajnostni razvoj, tako znotraj biosfernih območij kot zunaj njih, in sicer z globalnim 

razširjanjem modelov trajnostnosti, razvitih v biosfernih območjih. 

 

Struktura in izvajanje Limskega akcijskega načrta 2016–2025 

 



 

 
Dokument je objavljen v angleškem, francoskem in španskem jeziku na UNESCO spletni strani programa Človek in biosfera 
(Man and Biosphere Programme), razdelek Strategije in akcijski načrti. Prevod: Denis Debevec. Naročnik: Park Škocjanske 
jame, Slovenija, upravljavec Biosfernega območja Kras (in porečje Reke). 

 

3 

Limski akcijski načrt je zasnovan kot matrica in strukturiran v skladu s strateškimi akcijskimi 

področji Strategije MAB 2015–2025. Vsebuje cilje, ukrepe in učinke, ki bodo prispevali k 

učinkovitemu uresničevanju strateških ciljev v Strategiji MAB. Poleg tega določa subjekte, ki 

so primarno odgovorni za njegovo izvajanje, ter časovni obseg in kazalnike uspešnosti. 

 

Nacionalnim odborom MAB in mrežam MAB se priporoča, da predvsem na podlagi Strategije 

MAB 2015–2025 in Limskega akcijskega načrta 2016–2025 pripravijo lastne strategije in 

akcijske načrte. Ti naj temeljijo na državnih in regionalnih stvarnostih in zahtevah ter 

prispevajo tako k reševanju teh kot k izvajanju Limskega akcijskega načrta na globalni ravni. 

 

Limski akcijski načrt za UNESCO program Človek in biosfera (MAB) in njegovo 

Svetovno mrežo biosfernih območij (2016–2025) 

* Zunanji partnerji MAB so navedeni v ležečem tisku 

 

Cilji Ukrepi Učinki Odgovornost* Časovni 

obseg 

Kazalniki 

uspešnosti 

Strateško akcijsko področje A. Svetovna mreža biosfernih območij sestoji iz učinkovito delujočih 

modelov trajnostnega razvoja 

A1. Biosferna 

območja (BO-ji) 

so prepoznana 

kot modeli, ki 

prispevajo k 

uresničevanju 

Ciljev 

trajnostnega 

razvoja (CTR) in 

izvajanju 

večstranskih 

okoljskih 

sporazumov 

(MEA) 

A1.1. Promoviranje 

BO-jev kot lokacij, ki 

dejavno prispevajo k 

doseganju CTR 

BO-ji so k 

doseganju CTR 

dali merljive 

prispevke, ki jih je 

mogoče ponoviti 

in povečati 

Države 

članice, 

državni organi, 

BO-ji 

2016–

2025 

Število BO-jev s 

specifičnimi 

pobudami ali 

dejavnostmi, ki 

prispevajo k 

doseganju ciljev 

trajnostnega 

razvoja. 

Koncept BO 

uporabljen v 

državnih razvojnih 

programih 
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 A1.2. Promoviranje 

BO-jev kot lokacij, ki 

dejavno prispevajo k 

izvajanju MEA, 

vključno z Aichi cilji 

za biotsko 

raznovrstnost 

BO-ji se upravljajo 

in podpirajo s 

poudarkom na 

zagotavljanju 

tega, da uspešno 

prispevajo k 

izvajanju MEA 

Sekretariat 

MAB, 

nacionalni 

odbori MAB, 

nacionalne 

komisije za 

UNESCO, BO-

ji 

2016–

2025 

Število BO-jev s 

pobudami ali 

dejavnostmi, ki 

prispevajo k 

izvajanju MEA, 

vključno z Aichi cilji 

za biotsko 

raznovrstnost 

A1.3. Vzpostavljanje 

zavezništev na 

lokalni, regionalni in 

mednarodni ravni za 

ohranjanje biotske 

raznovrstnosti in za 

koristi za lokalno 

prebivalstvo, 

upoštevaje pravice 

staroselcev 

MAB in BO-ji so 

vzpostavili ali se 

pridružili 

zavezništvom za 

ohranjanje biotske 

raznovrstnosti in 

za koristi za 

lokalno 

prebivalstvo in 

staroselce 

Države 

članice, 

državni in 

pokrajinski 

organi, 

nacionalni 

odbori MAB, 

nacionalne 

komisije za 

UNESCO, BO-

ji 

Do 

konca 

2018 

Število BO-jev z 

zavezništvi za 

ohranjanje in 

razvoj 

A1.4. Uporaba BO-

jev kot prioritetnih 

lokacij / 

observatorijev za 

raziskave, 

monitoring, blaženje 

in prilagajanje na 

področju podnebnih 

sprememb, vključno 

s podporo pariškemu 

sporazumu 

UNFCCC COP21 

BO-ji služijo kot 

prioritetne lokacije 

in observatoriji za 

ekosistemsko 

osnovano 

ukrepanje glede 

podnebnih 

sprememb 

Države 

članice, 

državni organi, 

nacionalni 

odbori MAB, 

nacionalne 

komisije za 

UNESCO, BO-

ji 

Do 

konca 

2020 

Število s 

podnebnimi 

spremembami 

povezanih 

projektov, ki se 

izvajajo v BO-jih, 

število nacionalnih 

strategij na 

področju 

podnebnih 

sprememb, v 

katerih je priznana 

vloga BO-jev 
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A1.5. Spodbujanje 

zelenih / trajnostnih / 

socialno-podjetniških 

pobud znotraj BO-jev 

Vzpostavljene so 

trajnostno-

razvojne pobude, 

ki so vključujoče in 

okoljsko 

integrativne. 

Razvite so 

znamke za izdelke 

in storitve, ki 

odsevajo cilje BO-

jev 

BO-ji, 

poslovni sektor 

2016–

2025 

Število BO-jev, ki 

spodbujajo zelene 

/ trajnostne / 

socialno-

podjetniške 

pobude, število 

podjetniških 

pobud, izvedenih v 

BO-jih 

A1.6. Izvajanje 

raziskav in 

zagotavljanje 

dolgoročnega 

ohranjanja 

družbeno-ekoloških 

sistemov BO-jev, 

vključno z obnovo in 

ustreznim 

upravljanjem načetih 

ekosistemov 

Družbeno-ekološki 

sistemi v BO-jih so 

dobro ohranjeni in 

vzdrževani 

Države 

članice, 

nacionalni 

odbori MAB, 

nacionalne 

komisije za 

UNESCO, BO-

ji 

2016–

2025 

Število držav z 

nacionalno 

zakonodajo za 

vzdrževanje 

družbeno-

ekoloških sistemov 

osrednjih in 

tranzicijskih 

območij BO-jev. 

Površina 

obnovljenih 

ekosistemov 

A2. Odprta in 

participatorna 

izbira, 

načrtovanje in 

uresničevanje 

BO-jev 

A2.1. Zagotavljanje 

smernic, da lahko 

države članice 

učinkovito 

uporabljajo koncept 

BO-jev in izvajajo 

akcijski načrt 

Oblikovane so 

operativne 

smernice, ki 

zagotavljajo 

globalni okvir, 

znotraj katerega je 

mogoče 

upoštevati 

regionalne in 

nacionalne 

specifike 

Sekretariat 

MAB v 

sodelovanju s 

člani MAB ICC 

Konec 

2017 

Sprejetje smernic 

na MAB ICC leta 

2018 
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 A2.2. Zagotavljanje, 

da so postopki izbire, 

oblikovanja, 

načrtovanja in 

razglasitve BO-jev 

odprti in 

participatorni, 

vključujejo vse 

deležnike, 

upoštevajo lokalne in 

staroselske prakse, 

izročila in kulture ter 

temeljijo na zanesljivi 

znanosti 

Dokumenti o 

razglasitvi BO-jev 

in načrti 

upravljanja BO-jev 

so izdelani in 

izvajani v skladu s 

participatornim 

pristopom in 

upoštevaje lokalne 

in staroselske 

prakse, izročila in 

kulture ter 

temeljijo na 

zanesljivi znanosti 

Države 

članice, 

državni in 

pokrajinski 

organi, 

nacionalni 

odbori MAB, 

nacionalne 

komisije za 

UNESCO, BO-

ji 

2016–

2025 

Število nacionalnih 

smernic in/ali 

politik za postopek, 

ki vodi do 

razglasitve BO-jev 

A2.3. Zagotavljanje, 

da so postopki 

izvajanja, 

upravljanja, 

spremljanja in rednih 

pregledov BO-jev 

odprti in 

participatorni in 

upoštevajo lokalne in 

staroselske prakse, 

izročila in kulture 

Upravljavske 

strukture, načrti 

upravljanja in 

redni pregledi BO-

jev so izdelani in 

izvajani v skladu s 

participatornim 

pristopom in 

upoštevaje lokalne 

in staroselske 

prakse, izročila in 

kulture ter vse 

sodelujoče 

Posamezni 

BO-ji, 

nacionalni 

odbori MAB, 

nacionalne 

komisije za 

UNESCO 

2016–

2025 

Število BO-jev, v 

katerih so novi 

postopki vidni pri 

upravljavskih 

strukturah, načrtih 

upravljanja in 

poročilih o rednih 

pregledih 

A2.4. Zagotavljanje, 

da imajo BO-ji jasne 

komunikacijske 

načrte in mehanizme 

za njihovo izvajanje 

Izdelani so 

komunikacijski 

načrti in 

mehanizmi BO-

jev, ki zagotavljajo 

komunikacijo med 

upravitelji BO-jev 

ter deležniki in 

mrežami MAB 

Posamezni 

BO-ji, 

nacionalni 

odbori MAB, 

nacionalne 

komisije za 

UNESCO 

2016–

2025 

Število BO-jev s 

komunikacijskim 

načrtom. Število 

BO-jev s formalnim 

zunanjim 

komunikacijskim 

mehanizmom 
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A3. Vključevanje 

BO-jev v ustrezno 

zakonodajo, 

politike in/ali 

programe, 

dopolnjeno s 

podporo za 

delovanje BO-jev 

A3.1. Priznavanje 

BO-jev v zakonodaji, 

politikah in/ali 

programih na državni 

in/ali pokrajinski 

ravni 

BO-ji so vključeni 

v državni in 

regionalni razvoj, 

teritorialno 

načrtovanje, 

okoljsko in drugo 

področno 

zakonodajo, 

politike in/ali 

programe 

Države 

članice, 

državni in 

pokrajinski 

organi, 

nacionalni 

odbori MAB, 

BO-ji 

2016–

2025 

Število držav 

članic, katerih 

nacionalna 

zakonodaja 

omenja BO-je. 

Število omemb 

BO-jev v politikah 

in/ali programih 

 A3.2. Podpiranje 

učinkovitega 

upravljanja in 

upravljavskih struktur 

v vseh BO-jih 

Zagotovljeni so 

finančni in 

človeški viri 

pooblaščenemu 

organu ali 

mehanizmu, ki 

izvaja 

upravljavsko 

politiko / načrt BO-

ja 

Državni in 

pokrajinski 

organi 

2016–

2025 

Število BO-jev z 

ustreznim letnim 

proračunom in 

kadri 

A4. Možnosti za 

raziskave, 

praktično učenje 

in izobraževanje, 

ki podpirajo 

upravljanje BO-

jev in trajnostni 

razvoj v BO-jih 

A4.1. Sklepanje 

partnerstev z 

univerzami / 

raziskovalnimi 

ustanovami za 

izvajanje raziskav, 

zlasti UNESCO 

katedrami in centri 

Partnerstva se 

sklepajo, 

ohranjajo in 

krepijo. Prirejajo 

se dogodki za 

krepljenje 

zmogljivosti 

BO-ji, 

nacionalni 

odbori MAB, 

partnerske 

univerze, 

raziskovalne 

ustanove itd. 

Do 

konca 

2020 

Število strateških 

in delujočih 

partnerstev. 

Število publikacij. 

Število dogodkov, 

namenjenih 

izobraževanju in 

krepljenju 

zmogljivosti 
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 A4.2. Sklepanje 

partnerstev z 

izobraževalnimi 

ustanovami, zlasti 

UNESCO katedrami, 

centri in povezanimi 

šolami, za izvajanje 

izobraževanja, 

usposabljanja in 

krepljenje 

zmogljivosti, 

namenjenih 

deležnikom BO-jev, 

vključno z upravitelji 

in imetniki pravic, 

upoštevaje CTR 

Partnerstva se 

sklepajo, 

ohranjajo in 

krepijo. Izvajajo se 

izobraževalni 

tečaji in programi 

BO-ji, 

nacionalni 

odbori MAB, 

nacionalne 

komisije za 

UNESCO, 

izobraževalne 

ustanove, tudi 

tiste, vključene 

v Globalni 

akcijski 

program 

(GAP) pri ESD 

Do 

konca 

2020 

Število 

partnerstev. 

Število 

izobraževalnih 

dogodkov in 

programov na 

ravni države in 

BO-jev 

A4.3. Zagotavljanje 

ustrezne 

raziskovalne 

infrastrukture v vseh 

BO-jih 

Izvajajo se 

raziskovalne 

dejavnosti in 

ustvarjajo se 

raziskovalni 

učinki, ki 

pripomorejo k 

upravljanju BO-jev 

in povečujejo 

znanje 

BO-ji, odbori 

MAB, 

nacionalne 

komisije za 

UNESCO 

Do 

konca 

2020 

Število ustvarjenih 

raziskovalnih 

učinkov, ki lahko 

pripomorejo k 

upravljanju in 

izobraževanju 

A4.4. Prepoznavanje 

in razširjanje dobrih 

praks za trajnostni 

razvoj in 

prepoznavanje in 

odpravljanje 

netrajnostnih praks v 

BO-jih 

Z raziskavami se 

prepoznajo tako 

dobre kot 

netrajnostne 

prakse; 

pridobljene 

izkušnje in nova 

spoznanja se 

delijo za boljše 

upravljanje BO-jev 

BO-ji, 

nacionalni 

odbori MAB, 

državni in 

pokrajinski 

organi, 

partnerske 

univerze, 

raziskovalne 

ustanove, 

zasebna 

podjetja itd. 

2016–

2025 

Število 

prepoznanih 

dobrih praks. 

Število 

odpravljenih 

netrajnostnih praks 
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A4.5. Spodbujanje 

upraviteljev, lokalnih 

skupnosti in drugih 

deležnikov BO-jev, 

da sodelujejo pri 

snovanju in izvajanju 

projektov, ki 

pripomorejo k 

upravljanju in 

trajnostnemu razvoju 

njihovega BO-ja 

Skupni 

raziskovalni 

projekti se 

izvajajo. Izsledki 

raziskav so 

vključeni v načrte 

upravljanja 

BO-ji, državni 

in pokrajinski 

organi, 

raziskovalne 

ustanove 

2016–

2025 

Število BO-jev s 

skupnimi 

raziskovalnimi 

projekti. Število 

razvojnih ukrepov, 

h katerim so 

pripomogle 

raziskave 

A5. Finančna 

vzdržnost BO-jev 

A5.1. Za vsak BO 

izdelati poslovni 

načrt, ki vključuje 

ustvarjanje 

prihodkov in 

učinkovita 

partnerstva s 

potencialnimi 

financerji 

Poslovni načrt 

BO-ja izdelan 

BO-ji, 

nacionalni 

odbori MAB, 

nacionalne 

komisije za 

UNESCO, 

državni in 

pokrajinski 

organi 

Do 

konca 

2018 

Število BO-jev s 

poslovnim načrtom 

 A5.2. Izvajanje 

poslovnega načrt 

BO-ja za ustvarjanje 

prihodkov 

Poslovni načrt 

BO-ja se izvaja 

BO-ji, državni 

organi, drugi 

deležniki 

2019–

2025 

Delež proračuna 

BO-ja, ki ga 

ustvarja BO. 

Število BO-jev z 

vzdržnim 

financiranjem 

A5.3. Večanje 

državnih in 

pokrajinskih 

finančnih prispevkov 

BO-jem 

Objavljene so 

državne in/ali 

pokrajinske 

zaveze za 

financiranje BO-

jev 

Nacionalni 

odbori MAB, 

državni in 

pokrajinski 

organi 

2016–

2025 

Število BO-jev z 

vzdržnim 

financiranjem 
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A6. Učinkovito 

delovanje 

Svetovne mreže 

biosfernih 

območij, vsi BO-ji 

upoštevajo njen 

Statutarni okvir 

A6.1. Izvajanje 

učinkovitega 

postopka rednega 

pregleda, kot določa 

Statutarni okvir 

Postopek rednega 

pregleda se izvaja 

v skladu s 

Statutarnim 

okvirjem 

Državni in 

pokrajinski 

organi, BO-ji, 

nacionalni 

odbori MAB, 

nacionalne 

komisije za 

UNESCO 

2016–

2025 

Število BO-jev, ki 

upoštevajo 

Statutarni okvir na 

podlagi poročil o 

rednih pregledih, 

oddanih v roku 

 A6.2. Uporaba 

procesov 

prilagodljivega 

upravljanja v BO-jih 

Procesi 

prilagodljivega 

upravljanja se 

uporabljajo v BO-

jih 

BO-ji, državni 

in pokrajinski 

organi 

2016–

2025 

Število BO-jev, ki 

uporabljajo načela 

prilagodljivega 

upravljanja, kot je 

razvidno iz poročil 

o rednih pregledih 

A7. BO-ji 

prepoznani kot 

viri in skrbniki 

ekosistemskih 

storitev 

A7.1. Prepoznavanje 

ekosistemskih 

storitev in 

omogočanje 

njihovega 

dolgoročnega 

izvajanja, vključno s 

storitvami, ki 

prispevajo k zdravju 

in blagru 

Ukrepi za 

zagotavljanje 

ekosistemskih 

storitev BO-jev se 

izvajajo 

Države 

članice, 

državni in 

pokrajinski 

organi, BO-ji 

2016–

2025 

Kakovost in 

količina 

ekosistemskih 

storitev, ki jih 

nudijo BO-ji, kot je 

navedeno v rednih 

pregledih 

 A7.2. Izvajanje 

mehanizmov za 

pošteno plačilo za 

ekosistemske 

storitve (PES) 

Mehanizmi za 

pošten PES se 

izvajajo v BO-jih 

Države 

članice, 

državni in 

pokrajinski 

organi in BO-ji 

2016–

2025 

Število BO-jev, v 

katerih se sheme 

PES izvajajo 
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A7.3. Izvajanje 

programov za 

ohranjanje, 

vzdrževanje in 

spodbujanje vrst in 

sort, ki imajo 

gospodarsko in/ali 

kulturno vrednost in 

na katerih temeljijo 

ekosistemske 

storitve 

Izvajajo se 

pobude, ki imajo 

ta cilj oziroma 

poleg drugih tudi 

ta cilj 

BO-ji, države 

članice, 

pokrajinski 

organi, drugi 

deležniki  

2016–

2025 

Število pobud na 

BO, usmerjenih v 

izboljšanje stanja 

vrst, ki imajo 

gospodarsko in/ali 

kulturno vrednost 

Strateško akcijsko področje B. Vključujoče, dinamično in v rezultate usmerjeno sodelovanje in 

mreženje znotraj programa MAB in Svetovne mreže biosfernih območij 

B1. Učinkoviti 

upravitelji / 

koordinatorji BO-

jev in angažirani 

deležniki BO-jev 

B1.1. Organiziranje 

globalnih programov 

za izobraževanje, 

usposabljanje in 

krepljenje 

zmogljivosti 

Globalni programi 

za izobraževanje, 

usposabljanje in 

krepljenje 

zmogljivosti so 

vzpostavljeni in se 

izvajajo 

Sekretariat 

MAB, 

regionalne in 

tematske 

mreže MAB 

2016–

2025 

Število 

vzpostavljenih 

programov. Število 

dogodkov in 

udeležencev 

 B1.2. Organiziranje 

regionalnih 

programov za 

izobraževanje, 

usposabljanje in 

krepljenje 

zmogljivosti 

Regionalni 

programi za 

izobraževanje, 

usposabljanje in 

krepljenje 

zmogljivosti, 

vključno z 

univerzitetnimi 

programi, so 

vzpostavljeni in se 

izvajajo 

Sekretariat 

MAB, uradi 

UNESCO, 

regionalne in 

tematske 

mreže MAB, 

nacionalni 

odbori MAB, 

nacionalne 

komisije za 

UNESCO, 

univerze 

2016–

2025 

Število 

vzpostavljenih 

programov. Število 

dogodkov in 

udeležencev ter 

zastopanih BO-jev 

B2. Vključujoče 

regionalne in 

tematske mreže 

B2.1. Zagotavljanje 

sodelovanja vseh 

pomembnih 

deležnikov v 

regionalnih in 

tematskih mrežah 

Regionalne in 

tematske mreže 

so sprejele ukrepe 

za zagotavljanje 

širšega 

sodelovanja 

deležnikov 

Regionalne in 

tematske 

mreže 

2016–

2025 

Število in 

raznolikost 

udeležencev 

delavnic 
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B3. Regionalne in 

tematske mreže z 

ustreznimi viri 

B3.1. Izdelava 

poslovnega načrta 

za vsako mrežo 

Poslovni načrt 

mreže je izdelan 

Regionalne in 

tematske 

mreže 

Do 

konca 

2018 

Število mrež s 

poslovnim načrtom 

B4. Učinkovito 

sodelovanje na 

ravni regionalnih 

in tematskih mrež 

B4.1. Ustvarjanje 

možnosti za skupne 

raziskave, izvajanje 

in monitoring 

Ustanovljene so 

delovne skupine 

za snovanje 

projektov in 

dejavnosti za 

skupne raziskave 

Regionalne in 

tematske 

mreže 

2016–

2025 

Število 

ustanovljenih 

delovnih skupin. 

Število skupnih 

dejavnosti 

B5. 

Prepoznavnost 

regionalnih in 

tematskih mrež in 

njihovih 

dejavnosti  

B5.1. Razširjanje 

rezultatov dejavnosti 

mrež znotraj in 

navzven, vključno s 

primeri dobrih praks 

v BO-jih 

Izdelana so 

poročila mrež, 

oblikovane so 

informacije za 

splet in družbene 

medije 

Regionalne in 

tematske 

mreže 

2016–

2025 

Pogostnost in 

narava 

komunikacijskih 

dejavnosti 

posamezne mreže 

B6. 

Transnacionalno 

in čezmejno 

sodelovanje med 

BO-ji 

B6.1. Vzpostavljanje 

in izvajanje tesnega 

medinstitucionalnega 

sodelovanja med 

BO-ji v različnih 

državah 

Učinkovito tesno 

medinstitucionalno 

sodelovanje je 

vzpostavljeno 

Države 

članice, 

državni organi, 

BO-ji, 

nacionalni 

odbori MAB 

Do 

konca 

2018 

Število tesnih 

medinstitucionalnih 

sodelovanj 

 B6.2. Razglašanje in 

uresničevanje 

čezmejnih BO-jev 

Čezmejni BO-ji so 

razglašeni in se 

uresničujejo 

Države 

članice, 

državni organi, 

nacionalni 

odbori MAB 

Do 

konca 

2020 

Število čezmejnih 

BO-jev 

B7. Dejavna in 

odprta 

interdisciplinarna 

mreža 

znanstvenikov / 

imetnikov znanja, 

ki podpirajo vizijo 

in cilje MAB 

B7.1. Ustanovitev 

mednarodne mreže 

znanstvenikov / 

imetnikov znanja 

(uslužbencev in 

sodelavcev BO-jev), 

ki sodeluje z 

državnimi in drugimi 

mednarodnimi 

mrežami 

znanstvenikov / 

imetnikov znanja 

Mednarodna 

mreža 

znanstvenikov / 

imetnikov znanja 

(uslužbencev in 

sodelavcev BO-

jev) je 

ustanovljena 

Znanstveniki / 

imetniki znanja 

v nacionalnih 

odborih MAB, 

regionalnih in 

tematskih 

mrežah, drugi 

znanstveniki / 

imetniki 

znanja, ki 

delajo v/z BO-

ji 

Do 

konca 

2017 

Število in profil 

članov mreže. 

Formalne 

povezave med 

mrežo in drugimi 

državnimi in 

mednarodnimi 

mrežami 

znanstvenikov / 

imetnikov znanja 
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 B7.2. Izdelava 

skupnega načrta 

raziskav in 

izmenjave znanja za 

mednarodno mrežo 

Skupni načrt 

raziskav in 

izmenjave znanja 

za mednarodno 

mrežo je izdelan 

Znanstveniki v 

nacionalnih 

odborih MAB, 

BO-jih, 

regionalnih in 

tematskih 

mrežah 

Do 

konca 

2019 

Kakovost in 

vsebina načrta 

skupnih raziskav. 

Število dejavnosti, 

ki jih je izvedla 

mreža 

Strateško akcijsko področje C. Učinkovita zunanja partnerstva ter zadostno in vzdržno financiranje 

programa MAB in Svetovne mreže biosfernih območij 

C1. Ustrezni viri 

za program MAB 

in Svetovno 

mrežo biosfernih 

območij 

C1.1. Pripraviti 

poslovni načrt in 

načrt trženja za 

potrditev na ICC 

Osnutka 

poslovnega načrta 

in načrta trženja 

predložena ICC-ju 

v potrditev  

Sekretariat 

MAB 

Pred 

MAB 

ICC 

2018 

Načrta potrdi ICC 

 C1.2. Izvajanje 

poslovnega načrta in 

načrta trženja 

Poslovni načrt in 

načrt trženja se 

izvajata 

Vsi deležniki 

MAB 

Začetek 

v letu 

2018 

Finančni viri so 

aktivirani 

C2. Priznanje 

programa MAB 

kot ključnega 

partnerja znotraj 

UNESCO in pri 

drugih 

mednarodnih 

organizacijah in 

relevantnih 

sporazumih 

C2.1. Ustvarjanje in 

izkoriščanje 

možnosti za 

sodelovanje in 

partnerstva znotraj 

UNESCO 

Partnerstva med 

MAB in drugimi 

UNESCO 

programi se 

sklepajo, 

ohranjajo in/ali 

krepijo. Program 

MAB in BO-ji so 

omenjeni v 

dokumentih 

UNESCO C/4 in 

C/5 

Sekretariat 

MAB, mreže in 

nacionalni 

odbori MAB, 

nacionalne 

komisije za 

UNESCO 

2016–

2025 

Število sodelovanj 

in partnerstev 

znotraj UNESCO 

 C2.2. Ustvarjanje 

možnosti za 

sodelovanje in 

partnerstva z 

mednarodnimi 

programi in 

relevantnimi 

sporazumi 

Predlogi glede 

sodelovanja in 

partnerstev so 

oblikovani in 

obravnavani 

skladno z 

mednarodnimi 

programi in 

relevantnimi 

sporazumi 

Sekretariat 

MAB, mreže in 

nacionalni 

odbori MAB, 

nacionalne 

komisije za 

UNESCO 

Do 

konca 

2017 

Število sodelovanj 

in partnerstev z 

mednarodnimi 

programi 



 

 
Dokument je objavljen v angleškem, francoskem in španskem jeziku na UNESCO spletni strani programa Človek in biosfera 
(Man and Biosphere Programme), razdelek Strategije in akcijski načrti. Prevod: Denis Debevec. Naročnik: Park Škocjanske 
jame, Slovenija, upravljavec Biosfernega območja Kras (in porečje Reke). 

 

14 

C3. BO-ji in 

regionalne mreže 

z lastnimi 

prihodki 

C3.1. Podpiranje 

krepljenja 

zmogljivosti za 

ustvarjanje 

prihodkov 

Dogodki, 

namenjeni 

krepljenju 

zmogljivosti za 

ustvarjanje 

prihodkov, se 

organizirajo 

Sekretariat 

MAB, 

regionalne 

mreže, 

državne 

agencije 

2016–

2025 

Število 

organiziranih 

dogodkov. Število 

udeležencev 

 C3.2. Spodbujanje 

partnerstev za 

pridobivanje 

sredstev pri zunanjih 

subjektih, ki imajo 

cilje skladne s cilji 

Programa MAB 

Sklepajo se 

partnerstva in 

aktivirajo se 

sredstva za 

projekte, 

usmerjene v 

izvajanje politik ali 

programov zunaj 

BO-jev 

BO-ji, skupine 

BO-jev, 

nacionalni 

odbori MAB, 

regionalne 

mreže 

2016–

2025 

Število BO-jev in 

regionalnih mrež z 

dejavnostmi, ki se 

financirajo v okviru 

partnerstev 

C4. Priznanje 

programa MAB 

kot ključnega 

partnerja 

zasebnega 

sektorja 

C4.1. Oblikovanje 

smernic glede 

partnerstev z 

zasebnim sektorjem 

za nacionalne 

odbore in BO-je 

Operativne 

smernice so 

oblikovane 

Sekretariat 

MAB, 

nacionalni 

odbori MAB 

Pred 

MAB 

ICC 

2018 

ICC sprejme 

smernice leta 2018 

 C4.2. Ustvarjanje 

možnosti za odprta, 

transparentna in 

trajna sodelovanja in 

partnerstva z 

zasebnim sektorjem 

Partnerstva z 

zasebnim 

sektorjem se 

sklepajo, 

ohranjajo in/ali 

krepijo 

Vsi deležniki 

MAB 

2018–

2025 

Število sodelovanj 

in partnerstev z 

zasebnim 

sektorjem 

C5. Potrditev, da 

program MAB 

prispeva k 

doseganju ciljev 

državnih in 

regionalnih 

programov 

financiranja 

C5.1. Ustvarjanje 

možnosti za projekte 

in dejavnosti, ki jih 

financirajo državne 

in regionalne 

agencije za 

financiranje  

Pripravljeni so 

predlogi projektov, 

namenjenih 

državnim in 

regionalnim 

agencijam za 

financiranje v 

skladu s skupnimi 

cilji 

Države 

članice, 

nacionalni 

odbori MAB, 

nacionalne 

komisije za 

UNESCO, BO-

ji 

2016–

2025 

Število projektov, 

ki jih financirajo 

državni in 

regionalni 

mehanizmi 

financiranja 
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C6. Podjetniki in 

socialna podjetja 

prispevajo k 

dejavnostim BO-

jev 

C6.1. Usmerjanje in 

izobraževanje 

podjetnikov in 

socialnih podjetij 

glede sodelovanja z 

BO-ji 

Podjetniki in 

socialna podjetja 

so deležni 

usmerjanja in 

izobraževanja 

Nacionalni 

odbori MAB, 

nacionalne 

komisije za 

UNESCO, 

sekretariat 

MAB, državne 

agencije, 

poslovni 

sektor, 

univerze, 

raziskovalne 

ustanove 

2016–

2025 

Število držav, ki 

zagotavljajo 

usmerjanje. Število 

vključenih 

podjetnikov 

 C6.2. Ustvarjanje 

možnosti za 

podjetnike in 

socialna podjetja v 

BO-jih, vključno z 

izobraževanjem, 

spodbudami in 

javnimi naročili 

Podjetniki in 

socialna podjetja 

so deležni idej, 

partnerstev in 

mehanizmov za 

sodelovanje z BO-

ji  

BO-ji, 

socialna 

podjetja, 

podjetniki, 

akademiki 

 

2016–

2025 

Število podjetij, ki 

sodelujejo z BO-ji. 

Število 

vzpostavljenih 

mehanizmov, ki 

povezujejo 

podjetnike z BO-ji. 

Zmanjšan delež 

javnega 

financiranja v 

proračunih BO-jev 

C7. Priznanje BO-

jev na državni in 

mednarodni ravni 

C7.1. Izvesti analizo 

okrepljene globalne 

znamke BO in jo 

ustvariti, zraven pa 

oblikovati nacionalne 

smernice 

Globalna znamka 

BO je ustvarjena 

in nacionalne 

smernice so 

oblikovane 

Sekretariat 

MAB, 

nacionalni 

odbori MAB, 

nacionalne 

komisije za 

UNESCO 

Do 

konca 

2018 

Uradna 

predstavitev 

znamke in smernic 
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 C7.2. Uporaba 

znamke pri 

proizvodih in 

storitvah v skladu z 

nacionalnimi 

smernicami 

Znamka BO se 

uporablja pri 

trženju blaga in 

storitev v skladu z 

nacionalnimi 

smernicami 

BO-ji, 

sekretariat 

MAB, državni 

organi, 

nacionalni 

odbori MAB, 

poslovni 

sektor, 

socialna 

podjetja 

2019–

2025 

Število proizvodov 

in storitev z 

znamko BO 

C8. Povečana 

sinergija med BO-

ji 

C8.1. Spodbujanje 

skupne promocije in 

trženja proizvodov in 

storitev BO-jev med 

BO-ji in širše 

Izmenjujejo se 

podatki o 

razpoložljivosti 

blaga in storitev v 

BO-jih in izvajajo 

se skupne sheme 

Državni 

organi, BO-ji, 

poslovni sektor 

2016–

2025 

Število 

vzpostavljenih 

skupnih shem 

trženja. Število 

razpoložljivih 

proizvodov in 

storitev v okviru 

teh shem 

Strateško akcijsko področje D. Poglobljena, sodobna, odprta in transparentna komunikacija ter 

izmenjava in skupna raba podatkov 

D1. Popolna 

dostopnost 

dokumentov, 

podatkov, 

informacij in 

drugega gradiva 

MAB 

D1.1. Izvajanje 

politike prostega 

dostopa, ki jo je leta 

2014 sprejel ICC 

Zagotovljen je 

prost dostop do 

dokumentov, 

podatkov, 

informacij in 

drugih gradiv MAB 

Sekretariat 

MAB, mreže, 

države članice, 

državni organi, 

nacionalni 

odbori MAB, 

nacionalne 

komisije za 

UNESCO, BO-

ji 

Do 

konca 

2016 

Spletna 

dostopnost 

dokumentov, 

podatkov in drugih 

gradiv. Število 

držav, ki izvajajo 

politiko prostega 

dostopa 

D2. Povečana 

zavest o vseh 

vidikih programa 

MAB 

D2.1. Oblikovanje 

komunikacijske 

strategije in 

akcijskega načrta 

Komunikacijska 

strategija in 

akcijski načrt sta 

oblikovana 

Sekretariat 

MAB, države 

članice, 

državni in 

pokrajinski 

organi, 

nacionalni 

odbori MAB 

Do 

konca 

2018 

Komunikacijsko 

strategijo in 

akcijski načrt potrdi 

ICC 
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 D2.2. Izvajanje 

komunikacijskega in 

akcijskega načrta 

Komunikacijski in 

akcijski načrt se 

izvaja 

Sekretariat 

MAB, državni 

organi, 

nacionalni 

odbori MAB, 

BO-ji, 

regionalne 

mreže 

2019–

2025 

Prepoznavnost 

MAB, ki se meri s: 

številom obiskov 

spletnih strani 

MAB in BO-jev, 

številom prenosov 

dokumentov, 

povezanih z MAB, 

številom omemb 

zadev, povezanih 

z MAB, v 

mednarodnih 

medijih 

D2.3. Izvajanje 

usklajenega 

izdajateljskega 

programa za lažjo 

izmenjavo in skupno 

rabo podatkov 

Usklajen 

izdajateljski 

program se izvaja 

Sekretariat 

MAB 

2016–

2025 

Število izdanih 

publikacij 

D2.4. Učinkovita 

vzpostavitev 

spletnega mesta 

MAB (MABNet) 

MABNet 

vzpostavljen in 

delujoč kot ključna 

komunikacijska, 

podatkovna in 

informacijska 

platforma za MAB 

z jasno 

podatkovno 

politiko 

Sekretariat 

MAB 

2016–

2025 

Vsebine na 

MABNetu se 

neprestano 

posodabljajo. 

Število 

obiskovalcev 

MABNeta. Število 

prenosov 

dokumentov, 

povezanih z MAB 

D3. Širši angažma 

in doseg 

D3.1. Uporaba 

družbenih medijev in 

drugih novih 

informacijskih in 

komunikacijskih 

tehnologij 

Družbeni mediji in 

druge nove 

informacijske in 

komunikacijske 

tehnologije so 

vzpostavljeni in 

delujoči 

Državni 

organi, vsi 

deležniki MAB 

2016–

2025 

Število deležnikov 

MAB, ki 

uporabljajo 

družbene medije in 

druge tehnologije. 

Povprečno število 

objav, blogov, 

dokumentov in 

drugih dejavnosti 
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Strateško akcijsko področje E. Učinkovito upravljanje programa MAB in svetovne mreže biosfernih 

območij in učinkovito upravljanje znotraj njiju 

E1. Močna 

podpora vlad 

držav članic 

izvajanju 

programa MAB  

E1.1. Zagotavljanje 

dejavne udeležbe 

vsaj enega 

predstavnika vsake 

države članice ICC 

na vsakem 

zasedanju MAB ICC 

Učinkovita in 

demokratična 

zasedanja ICC 

Države 

članice, 

državni organi, 

nacionalni 

odbori MAB, 

nacionalne 

komisije za 

UNESCO 

2016–

2025 

Število držav 

članic, zastopanih 

na vsakem 

zasedanju ICC 

 E1.2. Zagotavljanje 

institucionalne 

podpore in virov za 

nemoteno 

opravljanje nalog 

vseh odborov MAB 

in nacionalnih mrež 

BO-jev 

Nacionalnim 

odborom MAB in 

nacionalnim 

mrežam BO-jev so 

zagotovljeni viri, ki 

omogočajo 

njihovo delovanje 

Države 

članice, 

državni organi, 

nacionalne 

komisije za 

UNESCO 

2016–

2025 

Število odborov 

MAB in 

nacionalnih mrež 

BO-jev z ustreznim 

financiranjem 

E2. Nacionalni 

odbori MAB imajo 

transdisciplinarno 

sestavo 

E2.1. Zagotavljati, da 

ima vsak nacionalni 

odbor MAB 

transdisciplinarno in 

reprezentativno 

sestavo 

Nacionalni odbori 

MAB z 

uravnoteženo 

sestavo, ki odraža 

transdisciplinarno 

naravo MAB in 

zagotavlja 

sodelovanje BO-

jev 

Nacionalni 

odbori MAB, 

države članice, 

državni organi, 

nacionalne 

komisije za 

UNESCO 

2016–

2025 

Število sektorjev, 

agencij in strok v 

posamičnem 

odboru MAB 
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E3. Države 

članice redno 

poročajo o 

napredku; 

spremljanje 

akcijskega načrta 

E3.1. Vsaka država 

članica mora 

predlagati ICC-ju 

dvoletna poročila o 

napredku na 

obrazcu, ki ga 

priskrbi sekretariat 

MAB 

ICC-ju se 

predlagajo 

dvoletna poročila 

na obrazcu s 

kazalniki 

uspešnosti, ki ga 

priskrbi sekretariat 

MAB. Sekretariat 

MAB sestavi 

poročilo o 

spremljanju na 

podlagi 

nacionalnih poročil 

Države 

članice, 

državni organi, 

nacionalni 

odbori MAB, 

nacionalne 

komisije za 

UNESCO, 

sekretariat 

MAB 

2016–

2025 

Število držav 

članic, ki predložijo 

nacionalna 

poročila. Dvoletna 

poročila in poročila 

o spremljanju, 

dosegljiva na 

MABNetu 

 E3.2. Vmesna 

evalvacija izvajanja 

akcijskega načrta 

Vmesna 

evalvacija je 

opravljena in 

obravnavana s 

strani deležnikov 

MAB; to je osnova 

za izvajanje druge 

polovice 

akcijskega načrta 

Sekretariat 

MAB v 

sodelovanju z 

UNESCO IOS 

2020 Vmesna evalvacija 

je na voljo. 

Evalvacijsko 

poročilo je 

predstavljeno in 

obravnavano na 

ICC-ju 

E4. Učinkovito 

delovanje 

regionalnih in 

tematskih mrež 

E4.1. Izdelava načrta 

s cilji, mehanizmom 

ocenjevanja 

uspešnosti in 

časovnim okvirom za 

vse regionalne in 

tematske mreže 

Regionalne in 

tematske mreže 

izdelajo načrt s 

cilji in 

mehanizmom 

ocenjevanja 

uspešnosti 

Regionalne in 

tematske 

mreže 

Do 

konca 

2017 

Število mrež z 

ustreznimi načrti 

 E4.2. Predlaganje 

letnega poročila o 

uspešnosti 

regionalnih in 

tematskih mrež ICC-

ju 

Regionalne in 

tematske mreže 

predlagajo ICC-ju 

letna poročila o 

uspešnosti 

Regionalne in 

tematske 

mreže 

2017–

2025 

Delež mrež, ki 

predlagajo poročila 

o uspešnosti. 

Delež letnih poročil 

regionalnih in 

tematskih mrež, ki 

so dostopna na 

MABNetu 

 


