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1 UVOD
Evropska skupnost in z njo Slovenija si že nekaj časa prizadevata za skladnejši regionalni
razvoj. Opazne razlike v razvojnih, zdravstvenih, socialnih, ekonomskih in ostalih
kazalnikih blaginje med statističnimi regijami v EU na vseh nivojih (od NUTS 1 do NUTS
3), so vzpodbudile razpravo o strateški usmeritvi Evrope kot Evrope regij in pripravo
akcijskih načrtov za zmanjševanje razlik in neenakosti med regijami ter skladnejši razvoj,
ki zapira škarje kazalnikov blaginje med regijami, tako na evropski, kot na nacionalni
ravni (seveda ne na račun zmanjševanja blaginje bolj razvitih regij).
V Sloveniji smo se skladnega razvoja lotili z Zakonom o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja, katerega posledice so nastanek regionalnih razvojnih svetov,
regionalnih razvojnih programov in regionalnih razvojnih agencij, sicer v večini regij že
prej ustanovljenih, vendar so s tem zakonom dobile jasno zakonsko določene vloge, med
drugim tudi koordinacijo priprave RRP ter dela Regionalnih razvojnih svetov.
»Vzporedno s pripravo strateških in programskih dokumentov za obdobje 2014-2020 na
nacionalni ravni, poteka na regionalni ravni priprava regionalnih razvojnih programov v
12 razvojnih regijah teritorialne ravni NUTS 3. Njihovo pripravo koordinirajo regionalne
razvojne agencije. V pripravi je že tretja generacija regionalnih razvojnih programov in
tokrat prvič, skladno s prenovljeno regionalno zakonodajo, tudi dogovorov za razvoj
regij, ki so izvedbeni dokumenti. Dogovori za razvoj regij so predmet usklajevanj in
podpisa ministra, pristojnega za regionalni razvoj in predsednika razvojnega sveta regije.
V danih pogojih, brez oblikovanih administrativnih regij (pokrajin), tako v Sloveniji
poteka uresničevanje načela več nivojskega teritorialnega upravljanja. Regionalni
razvojni programi bodo opredeljevali regionalne razvojne potenciale ter strateške cilje
razvoja na regionalni ravni in povezavo z nacionalnimi strateškimi cilji. V regionalnih
razvojnih programih in dogovorih za razvoj regij bodo opredeljeni ukrepi in projekti, ki so
regijskega ali sektorskega značaja.«1
Načeloma imajo regije pri sprejemanju razvojnih programov popolno avtonomijo, ki pa
je »usmerjena« v skladu z namenom in ciljem kohezijskih sredstev Evropske skupnosti,
tako da so programi, prioritete in ukrepi na nek način že usklajeni s politiko ES. To sicer
ne pomeni, da ti programi ne morejo vsebovati določene mere inovativnosti na vseh
področjih politike EU, vendar so sredstva za izvajanje teh razvojnih programov omejena,
razdeljena na regije (v Sloveniji, v nekaterih regijah, kot je Pomurje, tudi po občinah) in
so takšne inovacije redke.
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Vsekakor pa ti razvojni programi niso podvrženi strožjim pregledom, ki bi ocenjevali
potencialne posledice in vplive njihovega izvajanja na različne socio-ekonomske
dejavnike, vsaj ne strokovno. RRP je pregledan s strani regionalnega razvojnega sveta, ki
je odločevalsko in ne strokovno telo in tudi ni njegov namen strokovno ocenjevati RRP z
vidika potencialnih vplivov na okolje in zdravje. Toda z vidika odločanja o tako
pomembnih strateških in izvedbenih programih za naslednjih 7 let, ki lahko odločilno
vplivajo na blaginjo prebivalstva v posameznih regijah, bi si želeli čim bolj informirane
odločitve, kar pa sedanji sistem priprave (in financiranja) RRP ne omogoča. Ocene vpliva
na okolje so v nekaterih projektih obvezne, vendar tudi ne pred sprejetjem strateškega
in izvedbenega dela RRP, ocene vplivov na zdravje in enakost v zdravju pa sploh niso
predvidene, kljub temu, da je blaginja, zdravje in mentalno zdravje prva skrb vsakega
posameznika in zato tudi družbe.
V tem okviru smo sklenili pogodbo za financiranje in sofinanciranje aktivnosti za
zmanjševanje neenakosti v zdravju v Pomurski regiji s sinergijskim učinkom na druge
regije v Sloveniji z Ministrstvom za zdravje, da izvedemo prospektivno oceno vplivov
programa na zdravje in neenakosti v zdravju prebivalcev Pomurja. Ocena vplivov na
zdravje RRP za Pomurje je hkrati nadgradnja Modela za vključitev ciljev, za izboljšanje
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, v regionalne razvojne programe regij v
Sloveniji, ki smo ga pripravili na CZR MS v letu 2012 .
Namen:
1. Ocena potencialnih vplivov na zdravje (pozitivnih in negativnih) projektov, ukrepov,
programov in prioritet Regionalnega razvojnega programa
2. Izboljšanje kvalitete odločanja o javnih politikah (regionalnih razvojnih programih,
projektih) preko priporočil za povečanje pozitivnih in zmanjšanja negativnih vplivov na
zdravje prebivalstva
Metodologija:
1. Analiza politik – prioritet, programov in ukrepov RRP-ja
2. Profiliranje prizadetih skupnosti in prostora
3. Vključevanje deležnikov in ključnih virov informacij v predvidevanja potencialnih vplivov
na zdravje in neenakosti v zdravju
4. Ocena važnosti, obsega in verjetnosti nastopa predvidevanih vplivov na zdravje
5. Upoštevanje in tehtanje alternativnih možnosti in izdelava priporočil za povečanje ali
zmanjšanje vplivov na zdravje in neenakosti v zdravju
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2 REGIONALNE RAZVOJNE POLITIKE IN ZDRAVJE POPULACIJE
2.1 Rezultati zdravja in socialne determinante
Kot vsaka celovita strategija vsebuje tudi Regionalni razvojni program za Pomurje
prioriteto (človeški viri), ki vključuje zdravje in zdravstvo, kot eden izmed dejavnikov, ki
najbolj vpliva na zdravje prebivalstva (predvsem ohranjanja in krepitve zdravja). Center
za zdravje in razvoj si v vseh svojih letih delovanja prizadeva, da bi postalo zdravje, oz.
bolje in/ali lažje sprejemljiv izraz, »blaginja« prebivalstva, splošni cilj vseh politik, ki na
prvi pogled z zdravjem in blaginjo nimajo kaj dosti opraviti. Svetovna literatura trdi, da
so zdravstveni izidi, definirani kot »…merljive spremembe v zdravstvenem statusu
posameznika, skupine ali populacije. Lahko so namerne ali nenamerne. Glavni tipi so:
Infekcijske in kronične bolezni, prehranske motnje, poškodbe, mentalno zdravje”, rezultat
večih socio-ekonomskih dejavnikov, ki jim pravimo socialne determinante (zdravja). To
pomeni, da je zdravje posameznika, skupine ali populacije odvisna predvsem od
dejavnikov, opisanih v spodnjem modelu, ki sta ga ustvarila Whitehead in Dahlgreen leta
1991:

Whitehead – Dahlgreen model, 1991
3

Model govori o plasteh vpliva na zdravje. Ta t.i. Socialni model opisuje socialno –
ekološko teorijo zdravja, v kateri se poskuša najti razmerja med posamezniki, njihovim
okoljem in boleznijo. Posamezniki so v središču modela z bolj ali manj nespremenljivimi
determinantami, kot so spol, starost in genetske lastnosti. V plasteh jih obkrožajo
dejavniki, ki vplivajo na zdravje, ki pa se jih da spremeniti. V prvi plasti je posameznikov
življenjski slog, ki lahko krepi ali poslabšuje zdravje kot npr. odločitev za kajenje ali
prenehanje kajenja. Ključna beseda pri tem sloju je »odločitev«, ker gre v pretežni meri
za odločitve posameznika, na katere pa lahko vplivajo tudi zunanji dejavniki in ljudje.
Socialna mreža in vrednote skupnosti, v kateri živi, kar predstavlja naslednji sloj v
modelu, lahko delujejo na posameznika varovalno. Te so pomembne zaradi podpore
skupnosti posamezniku, ko se ta znajde v neljubih okoliščinah in tako poskrbi, da se
stanje posameznika vsaj ne poslabšuje. Seveda lahko podpore skupnosti tudi ni ali je
celo negativna. Tretja plast vključuje strukturne faktorje kot so bivalne razmere, delovno
okolje, izobraževanje, zdravstveno varstvo(!), kmetijstvo, službe,….Potem je tukaj še
zadnja plast, ki zajema splošne socialno ekonomske, okoljske in kulturne pogoje, ki
vključujejo davke, višino plače, razpoložljiv dohodek, cene najpotrebnejših dobrin, itn.
Leta 2003 je SZO objavila pomemben dokument »The Solid Facts on the social
determinants of health (Wilkinson & Marmot, Eds, 2003).«2, v katerem je objavljen
pregled dokazov o vzročni zvezi med socialnimi in okoljskimi dejavniki ter zdravjem
populacij in iz njih izpeljane implikacije za prihodnje politike. Ugotavljajo, da slabe
ekonomske in socialne okoliščine vplivajo na zdravje skozi vse življenje. Ljudje z nižjim z
socio-ekonomskim statusom so najmanj dvakrat bolj izpostavljeni tveganju, da resno
zbolijo ali prezgodaj umrejo, kot tisti z visokim SE statusom. Prav tako ti učinki niso
omejeni samo na revne: socialni gradient v zdravju poteka skozi celotno družbo, tako, da
so tudi tisti z nižjim srednjim statusom bolj izpostavljeni tveganju kot tisti z visokim
srednjim SE statusom. Tako materialni kot psiho-socialni vzroki prispevajo k tem
razlikam in njihove posledice segajo do povzročitve večine bolezni in smrti. Prikrajšanost
ima lahko mnoge oblike in je lahko absolutna ali relativna. Lahko je v obliki revščine, ki je
v družini več generacij, slabe izobrazbe, nestalna in/ali stresna služba, slabe bivalne
okoliščine ali življenje s prenizkimi dohodki (družine, upokojenci). Ta prikrajšanost je
koncentrirana okrog istih ljudi in njeni učinki na zdravje se akumulirajo skozi leta. Dlje
kot ljudje živijo v stresnih ekonomskih in socialnih okoliščinah, večja je fiziološka
obremenitev in obraba in manj je možnosti da bodo uživali zdravo starost.
Imamo torej dokaze o obstoju jasnega socialnega gradienta, ki poleg tega kažejo na
devet tem, ki bi jih morali nasloviti v zdravi javni politiki. To so: življenjska pomembnost
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determinant zdravja v zgodnjem otroštvu in učinki revščine, narkotikov, delovnih
pogojev, nezaposlenosti, socialne podpore, dobre hrane in transportne politike.

Zaradi tega smo avtorji mnenja, da izvajanje politik in strategij, tudi ali celo predvsem na
regionalnem nivoju, nujno vpliva na zdravstvene izide populacij. V našem primeru gre za
razvojni program, ki bo vplival na zdravje in blaginjo prebivalcev Pomurja preko
determinant zdravja oz. prioritet, ki jih program naslavlja. Kakšen bo ta vpliv, pa mora
ugotoviti naša Ocena vplivov RRP za Pomurje na zdravje in neenakosti v zdravju
prebivalcev Pomurja, z namenom, da opozorimo na možne posledice sprejemanja
določenih odločitev in jih poskusimo minimizirati, če so negativne ali maksimizirati, če so
pozitivne.

2.2. Pomurje v številkah
Pomurje je še vedno po socialno- ekonomskih in zdravstvenih kazalnikih na dnu
slovenske lestvice. Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti, ki se v letu 2013 še
vedno giblje nad 18%, medtem ko je slovensko povprečje nad 13% (SURS), je najvišja v
državi. BDP na prebivalca s 65,90% slovenskega povprečja je še vedno najnižji v državi
(2010, SURS). Pomemben izziv pa predstavlja staranje prebivalstva s koeficientom
starostne odvisnosti 44,1% (2011, SURS) in letna stopnja rasti prebivalstva -1,3‰, (2011,
SURS), ki je negativna že več kot 20 let in posledica negativnega naravnega prirasta in
nizke rodnosti, ki je bila 1,35 v 2011 in najnižja v državi (SURS). Pomurje ima
nadpovprečno število ovdovelih ženks nad 65+ in sicer 53,3 % v primerjavi s slovenskim
povprečjem 47,0%. Kljub temu je število varovancev v domovih za ostarele s 7,9 na 1000
prebivalcev v primerjavi z državnim povprečjem 8,4 med najnižjimi v Sloveniji (2011,
SURS), kar verjetno lahko pripišemo dejstvu, da starejši praviloma ne želijo zapustiti
svojega doma in okolja, večkrat pa si to tudi ne morejo privoščiti zaradi finančnega
bremena oskrbe v domu.
Pomurska regija ima z 28,6% največji delež prebivalstva, ki ima le osnovnošolsko
izobrazbo ali manj, slovensko povprečje je 20,8%, z 55,8% manjši delež populacije s
srednješolsko izobrazbo od slovenskega povprečja, ki je 56,8% in z 15,7% manjši delež
višje in visoko izobraženih od slovenskega povprečja 22,4% (2011, SURS). Smo med
regijami, ki imajo najmanjše število študentov na 1000 prebivalcev in sicer 45,1 v
primerjavi s slovenskim povprečjem 50,6 (2011/12, SURS). Leta 2011 je bilo največ
štipendistov v pomurski regiji, med dijaki 62,9 %, med študenti pa 38,9 % (SURS), kar
kaže na relativno veliko odvisnost mladih od finančne pomoči za izobraževanje. V
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vseživljenjsko izobraževanje odraslih je vključene le 10,5% populacije, kar je najmanjši
delež prebivalstva v državi v primerjavi z državnim povprečjem 16,0% (2011, SURS).
Največ prejemnikov vsaj ene izmed štirih vrst denarnih socialnih pomoči po Zakonu o
socialnem varstvu je bilo leta 2011 v pomurski regiji in sicer 66 na 1.000 prebivalcev v
primerjavi s slovenskim povprečjem, ki je 42 (SURS).
Posledično so tudi zdravstveni kazalniki slabši, saj vemo, da socialno- ekonomski
dejavniki v katerih se rodimo, odraščamo, delamo, živimo in se staramo pomembno
vplivajo na naše zdravje (SZO, 2008). Pričakovana življenjska doba ob rojstvu je bila leta
2010 za moškega 3 leta in ženske za 2 leti krajša od slovenskega povprečja. V letu 2011
so bile najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji bolezni obtočil in novotvorbe. Delež oseb, ki
so umrle zaradi bolezni srca in ožilja, je bil z 46,1% največji v pomurski regiji, skoraj vsaka
druga oseba (SURS). Med najvišjimi v državi pa je tudi prezgodnja umrljivost moških z
32,4% v primerjavi z državnim povprečjem, ki je 29,4%. Povprečna starost umrlih zaradi
poškodb in zastrupitev je med najnižjimi v Sloveniji za moške 53,5 let v primerjavi z
državnim povprečjem 59,2 let in za ženske, 71,9 let v pimerjavi z 74,4 let (SURS). Število
dni začasne odsotnosti na zaposlenega z 16,8 prav tako presega slovensko povprečje
14,8.
Cena teh razlik v zdravju kakor tudi v socialno-ekonomskem stanju ne bremeni na koncu
samo zdravstveni sistem, temveč prispeva pomembno tudi k nekonkurenčnosti trga dela
v regiji. Bolni, invalidi, starejši, osebe s posebnimi potrebami so izgubljen kapital regije,
ki ga je potrebno aktivirati, vključiti v družbo in trg dela ter krepiti njihovo zdravje ter
preko tega delovno sposobnost. Za to pa je potrebno vlagati v zdravju prijazno tako
družbeno kot fizično okolje, kjer je skrb za lastno zdravje enostavna in lahka izbira, v
preprečevanje bolezni in krepitev zdravega življenjskega sloga ter v razvoj integriranih
storitev, ki prikrajšanim omogočajo aktivno vključevanje v družbo in skrb za zdravje. Za
vse prebivalce je pomembno, da prevzamejo skrb za svoje zdravje in vlaganja v zdrav
življenjski slog in s tem prispevajo k podobi »zdrave in aktivne regije«, ki bo kot taka
privabljala tudi turiste, obiskovalce in tuje vlagatelje.

3 SPLOŠNO O OCENI VPLIVOV NA ZDRAVJE
3.1. Kaj je Ocena Vpliva na Zdravje - OVZ (Health Impact Assessment – HIA)
Oceno vplivov na zdravje lahko opredelimo (ena izmed več opredelitev) kot
»Kombinacijo postopkov, metod in orodij, s katerimi lahko presojamo posamezno
politiko, program ali projekt z vidika njegovih potencialnih vplivov na zdravje populacije
in distribucije teh vplivov znotraj populacije. (Lehto in Ritsatakis, 1999)«.
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Orodje je bilo razvito iz drugih ocen vplivov, predvsem ocene vpliva na okolje. Ker je pri
oceni vpliva na okolje človek in njegovo zdravje drugotnega pomena (čeprav
degradirano okolje seveda vpliva na človekovo zdravje), se je pojavila potreba po oceni,
ki bo ocenjevala specifične vplive politik, programov in projektov (tako investicijskih, kot
ne-investicijskih, kar je tudi drugače, kot pri ocenah vplivov na okolje, ker se te izvajajo
praviloma samo na investicijskih projektih) na zdravje človeka kot posameznika, različnih
skupin ljudi (ranljive skupine) in populacije kot celote na določenem teritoriju.
Kaj pa bo »izdelek« ocene vplivov na zdravje?
“Izdelek OVZ bodo z dokazi podprta praktična priporočila za odločevalce, kako najbolje
zaščititi, krepiti in varovati zdravje ter blaginjo prebivalcev v svoji skupnosti .“ (Taylor in
sod., 2002)

3.2. Namen in koristi OVZ
Namen ocene vplivov na zdravje je informirati odločevalce, da lahko ti sprejmejo bolj
informirane (kar bi naj pomenilo tudi boljše v smislu vplivov na zdravje in neenakosti v
zdravju) odločitve. Ena od definicij namena OVZ gre tako:
“Ocena vplivov na zdravje naj maksimizira pozitivne in minimizira negativne vplive
politik, programov in projektov na zdravje in zmanjšuje neenakosti v zdravju.” (Herriott &
Williams,2010)
Eden od stranskih namenov oz. »collateral benefit« OVZ je tudi splošna animacija
deležnikov in odločevalcev h konstruktivnemu razmišljanju o zdravju (in blaginji) kot
horizontalnem cilju vseh strategij, programov in projektov in s tem tudi kot pomemben
cilj v vseh politikah (HiAP – Health in All Policies). Skozi proces ocene vplivov na zdravje
se različne sektorske politike (predstavniki različnih sektorjev) morajo »izviti iz silosa« in
se soočiti s posledicami politik enega sektorja na drugih sektorjih ter tako vzpostavijo
zametke medsektorskega komuniciranja, ki lahko preraste v sodelovanje, kjer še to ne
obstaja.
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Koristi ocene vpliva na zdravje so:
Dviguje zavest med sektorji, kako odločitve lahko vplivajo na zdravje
Identificira povezavo med zdravjem in drugimi sektorji
Koordinira medsektorske aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja
Potencialno zmanjšuje pritisk povpraševanje po zdravstvenih in socialnih
storitvah z vlaganjem v zdravje in preventivo
Poveča transparentnost procesov odločanja
Promovira z dokazi podprto načrtovanje in odločanje
Promovira večjo enakost v zdravju
Predlaga aktivnosti za maksimizacijo koristi in minimizacijo tveganj v zdravju
Vključuje skupnosti, ki bodo prizadete s projektnimi predlogi
Podpira razvoj okolja in storitev, ki zadovoljujejo lokalne potrebe
Povečuje angažiranost javnosti in državljanov

3.3. Postopek in metodologija OVZ
1.

»Screening« ali presejanje

»Ta faza predstavlja sistematičen način odločitve, ali bomo OVZ izvedli oziroma pristopili
k naslednjim fazam postopka, torej ali je OVZ najboljši način zagotovitve, da so vprašanja
zdravja in enakosti v zdravju ustrezno obravnavana. Tako lahko preprečimo izvajanje
OVZ, kadar le-ta ni potrebna, in podpremo odločitev, da se takrat, ko je OVZ potrebna,
le-ta tudi izvede./…/ Tipična lastnost te faze je, da se izvaja v okviru širšega
medsektorskega sodelovanja. Priporočljivo je, da že v tej zgodnji fazi vključimo politične
odločevalce. V tej fazi opravimo hitro oceno politike glede potencialnih vplivov na
zdravje populacije.« (Gabrijelčič in sod. 2012: 129)3
Screening ali presejanje je prvi pogled na predlagani program/projekt z vidika
potencialnih vplivov na lokalno prebivalstvo in ranljive skupine. Prikazati mora vsa
potencialna zdravstvena tveganja in koristi ter vse skupine, ki bi lahko bile še posebej
prizadete. Rezultat pregleda je odločitev ali sploh izvesti presojo vplivov na zdravje na
določenem projektnem predlogu, in če, kakšen tip HIA je potrebna. Prav tako mora
vsebovati razlago, kako je bila ta odločitev sprejeta. Namen te stopnje je dobiti
predhodno sliko potencialnih vplivov na zdravje relevantne populacije, ki lahko prispeva
k procesu odločanja. Pokazala bo predvsem:

3

http://www.ivz.si/publikacije?pi=3&_3_Filename=5406.pdf&_3_MediaId=5406&_3_AutoResize=false&p
l=109-3.3.
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-

Ali obstaja možnost, da bo program ali projekt vplival na zdravje
Za katere skupine prebivalstva, še posebej ranljive skupine, obstaja možnost bodo
prizadete
Možen obseg vplivov in ali bodo pozitivni ali negativni
Kakšen tip OVZ potrebujemo

Glede na zadnje vprašanje, kakšen tip OVZ potrebujemo, se na splošno odločamo med:
-

-

-

2.

Desktop (namizna) OVZ – traja nekaj ur ali dni, lahko vključuje manjše število
udeležencev omizja, ki s pomočjo obstoječega znanja in dokazov presojajo vplive
določenega projekta, politike ali programa
Rapid (hitra) OVZ - traja nekaj dni ali tednov, ponavadi vključuje ustanovitev
manjšega organizacijskega odbora/projektne skupine in pogosto uporablja
pristop, v katerem je predvidena delavnica za deležnike in prizadete skupine.
Vključuje kratko raziskavo vplivov na zdravje in kratki pregled literature o
kvalitativnih in kvantitativnih dokazih ter zbiranje znanja in izkušenj različnih
lokalnih deležnikov v zvezi s presojanim projektom
Comprehensive (celovita) HIA – je bolj poglobljena in lahko traja več mesecev. Za
celovito presojo potrebujemo tudi več finančnih sredstev, ker gre za poglobljeno
raziskavo literature in zbiranje primarnih podatkov. Ta tip je primernejši za bolj
kompleksne projektne predloge.
»Scope« ali določitev obsega nalog

Ta stopnja vključuje določitev obsega nalog in pooblastil (Terms Of Reference), vlog in
odgovornosti ter načrt izvedbe HIA. Potrebno je postaviti:
- časovne okvirje za izvedbo HIA, da bo mogoče pravočasno informiranje
odločevalcev o predlaganih projektih/programih.
- geografske meje – pomemben je dogovor o geografskih mejah HIA. Učinki
projektov in programov lahko vplivajo na zdravje populacije, ki ni neposredno
prizadeta, zato moramo sprejeti odločitev o geografskih mejah presoje in jih tudi
utemeljiti.
- resursi – ugotovimo katere imamo in ali so morda potrebni kakšni dodatni resursi
(finančni, človeški viri, podatki, čas). Važno je, da izberemo pristop, ki bo
zagotovil najboljši izkoristek resursov, ki so na voljo.
Metode za oceno potencialnih vplivov na zdravje so odvisne od kompleksnosti projekta,
pristopa (hitri, celoviti) in časa ter resursov, ki so na voljo. To je pragmatična odločitev
glede na to, kakšni dokazi so potrebni za najboljšo oceno ali predvidevanje vplivov na
determinante zdravja in populacije, ki jih obravnavamo. Različne opcije vključujejo
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koherentno mešanico med pregledom literature, analizo politik, kvantitativno
modeliranje, kvalitativno zbiranje podatkov (v obliki fokusnih skupin, intervjujev ali
delavnic) in/ali srečanj deležnikov.
Za lažjo določitev obsega nalog je dobro ustanoviti Projektno skupino za Oceno vplivov
na zdravje. Projektna skupina ni nujno potrebna za izvedbo OVZ, ima pa nekaj
pomembnih prednosti – je učinkovit način za distribucijo nalog in odgovornosti za
presojo ter delitev lastništva. Velikost je odvisna od dolžine in kompleksnosti projekta,
vključevala naj bi tudi predstavnike ključnih deležnikov ali organizacij, kar promovira
širšo participacijo v procesu. Z angažiranjem različnih veščin in strokovnega znanja
zagotovimo maksimizacijo praktičnih in akademskih resursov za izvedbo kvalitetne OVZ.
Projektna skupina - vloge in odgovornosti:
- Vodenje sestankov
- Priprava in razdelitev zapiskov
- Zagotoviti prostore za srečanja in sestanke
- Pošiljanje vabil na srečanja in sestanke
- Pisanje poročil
Potreben je tudi dogovor o bolj splošnih nalogah projektne skupine, tako da so vsi člani
seznanjeni s tem, kar se od njih pričakuje, npr. zagotoviti dostop do določenih podatkov
ali informacij, pridobiti k sodelovanju določeno skupino ljudi, itd.
Projektna skupina – deležniki
Deležniki so tisti, ki sodelujejo pri pripravi projekta/programa in tisti, na katere bo
izvedba projekta vplivala. Če je projektna skupina ustanovljena, je pomembno, da so
deležniki v njo tudi vključeni.
Projektna skupina – žarišče ali “fokus” presoje
Da lahko zagotovimo največji izkoristek redkih resursov, je potrebno usmeriti pozornost
na tiste vplive, za katere je najverjetneje, da bodo nastali in imajo največji potencialni
vpliv na zdravje in neenakosti
3.

Izvedba ocene vplivov na zdravje4

V tej fazi se izvede dejanska ocena vpliva na zdravje vsebin, ki smo jih določili v prejšnjih
fazah. Odvisno od načina, ki smo ga izbrali, izvajamo proces ocene vplivov na zdravje po
določeni proceduri. Podroben opis postopka izvedbe ocene vplivov se nahaja v
publikaciji Vsevladni pristop za zdravje in blaginjo prebivalcev in zmanjševanje
neenakosti v zdravju (Gabrijelčič in sod., 2012:131-133)
4

Povzeto po Health Impact Assessment Guidance, The Institute of Public Health in Ireland, 2009
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V oceni vplivov zbiramo, obravnavamo in razvrščamo po pomembnosti dokaze o
potencialnih vplivih na zdravje obravnavane politike. Metode za zbiranje podatkov
variirajo glede na izbrano globino ocene.
Zbiranje informacij o potencialnih vplivih na zdravje
Da lahko zagotovimo verodostojnost priporočil OVZ, moramo zbrati celo vrsto različnih
informacij. Obravnavati moramo dokaze iz različnih virov, ki so relevantni za predlog
projekta ali programa in populacijo, na katero bo vplival. V nekaterih primerih so
informacije že zbrani in jih potem uporabimo, če so primerne za našo raziskavo.
Kvaliteta in globina informacij zbranih v tej fazi bo pozneje vplivala na kvaliteto in
globino Ocene vplivov na zdravje.
Profiliranje skupnosti
Izdelava profila skupnosti pripomore k boljšemu razumevanju populacije, na katero bo
vplival predlog (projekta, programa, politike…), določitvi ranljivih skupin in ustvarjanju
osnove na kateri bodo prihodnji vplivi na zdravje ocenjeni.
Profil skupnosti lahko vključuje splošne značilnosti populacije, kot so velikost, gostota,
porazdelitev, starost, spol, etnična pripadnosti, itn. V skladu z zmožnostmi in
razpoložljivostjo podatkov je priporočeno dobiti informacije vsaj še o zdravstvenem
stanju prebivalstva, ekonomskem stanju, zaposlenosti, značilnostmi prevladujočega
življenjskega stila, tveganja vedenja, tvegane skupine, ranljive skupine, bivanjske
razmere, izobrazba, dostop do zdravstvenih in drugih storitev, transportne povezave, oz
vse kar je povezano z determinantami zdravja.
Analiza politik
Politično okolje, v katerem je predlog nastal in se bo izvedel je pomembno in ga morajo
izvajalci ocene vplivov na zdravje dobro poznati. Razumevanje, kje se nahaja predlog v
širšem socialnem, ekonomskem, političnem in kulturnem kontekstu, pripomore k boljši
informiranosti in posledično zagotavlja primernost priporočil. Analiza vključuje pregled
vladnih, regionalnih in drugih politik, ki so povezane s predlogom.
Pregled literature
S pregledom literature poiščemo dokaze, ki podpirajo ali ovržejo predpostavke, ki smo
jih naredili na stopnji »screeninga« ali presejanja o potencialnih vplivih na zdravje
predloga. Pri pregledu literature je pomembno, da so vprašanja jasna, relevantna in
fokusirana na lokalni kontekst OVZ.
Informacije, ki jih dobimo od deležnikov
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Lokalna skupnost in drugi deležniki so lahko zelo dober vir informacij in dokazov ter
lahko omogočijo vpogled, ki ga nikjer drugje ni mogoče dobiti. Pridobivanje teh
informacij lahko poteka na več različnih načinov, z intervjuji, fokusnimi skupinami ali
delavnicami z deležniki
Združevanje informacij
Naslednji korak je združevanje in ocena informacij, ki smo jih zbrali za pripravo na
prioritizacijo vplivovRazvrščanje potencialnih vplivov na zdravje po pomembnosti
Odvisno od kompleksnosti projektnega ali programskega predloga in stopnje ocene
vplivov na zdravje, je možna identifikacije mnogih vplivov na zdravje. Nekateri izvajalci
ocen se odločajo za pripravo priporočil za vsakega od identificiranih vplivov, vendar je
priporočljivo, da oblikujemo nekakšen sistem rangiranja za pomoč pri odločitvah, kateri
vplivi so najpomembnejši in bi jih veljalo obravnavati z največ pozornosti. Pomembnost
različnih vplivov naj odseva namen, cilje in vrednote ocene v vplivov na zdravje. Prav
tako moramo obravnavati različne tipe dokazov.
Nekaj vprašanj, ki jih moramo upoštevati pri rangiranju vplivov na zdravje:
- Verjetnost nastanka (verjetno, špekulativno, ni, oz. malo verjetno)
- Obseg in jakost, če nastane (močan, povprečen, minimalen)
- Število ljudi, za katere je verjetno, da bodo prizadeti (mnogi, nekateri, nekaj ali
malo)
- Časovno trajanje vpliv (dolgoročno, srednjeročno, kratkoročno)
- Ali bo imel vpliv večje posledice pri enih skupinah ljudi (neenakost)?
- Stvari, ki še posebej zanimajo deležnike

4.

Poročanje

Oblikovanje priporočil
Projektna skupina oblikuje eno ali več priporočil za vsak (identificiran in rangiran) vpliv
na zdravje z načinom, kako je lahko ta aspekt projektnega ali programskega predloga
modificiran za maksimiranje pozitivnih in minimiziranje negativnih vplivov na zdravje.
Priporočila naj bodo
- Praktična in dosegljiva
- Identificirajo naslovnika oz. tiste, ki so odgovorni in imajo moč, da jih
implementirajo in ostale, ki imajo vlogo v priporočiliu
- Določi časovne okvirje, kjer je to mogoče
- Morajo biti stroškovno učinkovita
- Naj jih bo relativno malo
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Diseminacija priporočil
Priporočila se pošiljajo pristojnim agencijam. Potrebno je predvideti določen čas za
pogajanja. Idealno bi diskusije o implementaciji priporočil potekale že pred to fazo. Za
pripravljavce projekta lahko izdelamo tudi celovito poročilo o procesu, najdbah in
možnostih za izboljšave projektnega predloga.
5.

Spremljanje in vrednotenje

Spremljanje in vrednotenje sta bistven del OVZ. Tako kot spremljanje dejanskih vplivov
na zdravje na daljši rok, je njun namen tudi preverjanje, ali so bili doseženi na začetku
zadani cilj in namen ocene vplivov na zdravje in ali je bila izbrana metodologija
učinkovita.

4 OCENA VPLIVA RRP NA ZDRAVJE
Cilji, ukrepi in projekti, ki jih zasledujemo v okviru Regionalne Akcijske Skupine MURA, so
medsektorski in uživajo podporo različnih sektorjev in vključenih institucij v Pomurju. V
soglasju z RAS smo se odločili za izvedbo ocene potencialnih vplivov regionalne razvojne
politike, konkretneje Regionalnega razvojnega programa za Pomurje za naslednje
programsko obdobje. Ocena vplivov je imela poseben fokus – neenakosti v zdravju in je
bila narejena prospektivno do nivoja ukrepov in tako vnaprej priporoča, kako zmanjšati
negativne in povečati pozitivne vplive na zdravje, vplive na socialne determinante
zdravja ter na neenakosti v zdravju RRP Pomurje na prebivalce Pomurja.
Ocena vplivov na zdravje je nadgradnja Modela za vključevanje teh ciljev v razvojne
programe, ki bi ga bilo možno prenesti tudi na druga področja razvoja in razvojnih
programov, bodisi na lokalni ali na regionalni ravni drugod po Sloveniji in smo jo zato
vključili v Predlog o sofinanciranju aktivnosti in projektov kolaborativnega centra
Svetovne zdravstvene organizacije za izgradnjo kapacitet na področju medsektorskega
vlaganja za zdravje v letu 2013.

4.1. Določitev smotrnosti
Za tako imenovani »screening« ali določitev smotrnosti izvedbe OVZ po podpisu
pogodbe ni bilo izrazite potrebe, ker je bila analiza smotrnosti že narejena ob prijavi
projekta za sofinanciranje. Ker gre za novost, smo skupaj z Regionalno razvojno agencijo
pred prijavo projekta izvedli screening, oziroma določili smotrnost in potrebo za oceno
13

vplivov na zdravje regionalnega razvojnega programa. Strinjali smo se, da je regionalni
razvojni program najpomembnejši razvojni dokument regije (pravzaprav ni edini, ker so
tukaj še subregionalni razvojni programi, vendar so ti po zakonu integrirani v RRP, tako
da ne predstavljajo alternativnih razvojnih rešitev. Na območju poznamo tudi
subregionalne Programe razvoja podeželja, ki so lokalni programi za razvoj podeželja s
svojim virom financiranja – programom LEADER in Lokalno akcijsko skupino kot
odločevalni organ za izvedbo teh programov. Z vidika razvoja regije so zelo pomembni in
zato so glavna težišča Programov razvoja podeželja tudi vključena v RRP) in njena
strateška usmeritev, zato je presoja z vidika potencialnih vplivov na zdravje Pomurcev
smiselna.
Vprašanje, ki se je pojavilo takoj ob screeningu je, kdaj je pravi trenutek za izvedbo
takšne presoje, glede na to, da je regionalni razvojni program dokument, ki je šele v
nastajanju. Glede na predvideno dinamiko sprejemanja Regionalnega razvojnega
programa za Pomurje, je bilo zelo verjetno, da do oddaje tega poročila ne bo mogoče
izvesti celovite ocene vplivov na zdravje specifičnih projektov, ki bi bili izbrani na
»Scopingu« ali presejanju, ker še niso bili obravnavani na Svetu regije in tako ni bilo
mogoče reči, ali bodo sploh vključeni v RRP kot projekti regionalnega pomena. Zato smo
se v projektni skupini odločili, da naredimo pregled strateškega dela RRP za Pomurje
2014 – 2020, ker je ta del bil že v sklepni fazi priprave. Glede na izkušnje iz tujine, so bili
takšni pregledi oz. ocene razvojnih program že opravljene, predvsem na anglosaškem
področju in so se pokazale kot koristne, predvsem, če so bile izvedene prospektivno
oziroma vnaprej. Ker smo imeli to možnost, da izvedemo oceno vplivov RRP na zdravje
Pomurcev vnaprej, z možnostjo vplivanja na končno verzijo strateškega dela RRP s
priporočili za odločevalce pri sprejemanju projektnih predlogov, smo se odločili, da je
opravljanje Ocene vplivov Regionalnega razvojnega programa za Pomurje 2014 – 2020
na zdravje Pomurcev, smotrno.

4.2. Določitev nalog in obsega
Določitev nalog in obsega (scoping) je bila izvedena na ustanovnem sestanku projektne
skupine 21.5.2013, ki jo sestavljamo predstavniki Centra za zdravje in razvoj Murska
Sobota, predstavniki Regionalne razvojne agencije Mura in predstavniki IVZ. V prilogi je
celotni zapisnik sestanka, tukaj samo glavni zaključki in sprejeti sklepi:
Udeleženci sestanka smo se strinjali, da izvedba aktivnosti iz druge točke predlaganega
dnevnega reda v tem trenutku še ni mogoča, predvsem zaradi zagotavljanja participacije
čim večjega števila deležnikov. Nadaljevali smo z naborom idej in možnosti, za katere bi
bila potrebna in tudi inovativna izvedba OVZ. Identificirali smo naslednje možnosti:
- Definirana je razvojna specializacija regije - ta scenarij je možno že sedaj
prospektivno oceniti z vidika vplivov na zdravje– »Kakšen bi bil vpliv RRP na
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prebivalstvo in njegovo zdravje, če ostane razvojna specializacija regije
“Hrana”?«
- Ocena vplivov je pomembna za strateški del in izvedbeni del, zato je smiselno, da
izvedemo oceno vplivov na zdravje strateškega dela dokumenta do nivoja
ukrepov takoj v prvi fazi, saj je dokument že na voljo in pogledamo kako
predlagani ukrepi vplivajo na zdravje in neenakosti v zdravju. Ob tem se oceni
tudi razvojno specializacijo regije kot strateško odločitev
- Naredi se mini (desktop) ocena vseh ukrepov v RRP (pozitiven, nevtralen ali
negativen vpliv na zdravje) oz. skupaj z deležniki, če bo mogoče
- V kolikor bo dovolj časa in ostalih resursov, se naredi hitra (Rapid) OVZ za različne
tipe projektov (ITI, sektorski, regijski in lokalni), vendar največ 4
- Geografska omejitev je regija Pomurje
Dodatno smo sprejeli sklep, da je potreben dogovor o sodelovanju strokovnjakov pri
izvedbi OVZ in da moramo pripraviti seznam deležnikov za naslednji sestanek (CZR). RRA
Mura pripravlja delovno verzijo RRP.
Dogovorjeno je bilo, da aktivnosti priprave izvedbe ocene, diseminacijo materialov,
pisanje zapisnikov in poročil prevzame Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, RRA
Mura zagotovi zadnje oblikovane delovne verzije Regionalnega razvojnega programa in
nabor do sedaj zbranih projektov po prioritetah za lažje ocenjevanje morebitnih vplivov
na zdravje.

4.3. Ocenjevanje vplivov
Po sklepih, ki smo jih sprejeli na sestanku projektne skupine, smo sodelavci Centra za
zdravje in razvoj pričeli z zbiranjem podatkov za izvedbo Ocene vplivov na zdravje
Regionalnega razvojnega programa za Pomurje 2014 – 2020. Dogovorjene smernice so
bile, da izvedemo oceno strateškega dela razvojnega programa in sicer na nivoju
ukrepov posameznih prioritet. Izvedli smo »desktop« analizo razvojnega programa in
izvedli delavnico z deležniki, ki smo jih identificirali kot pomembne za sodelovanje pri
oceni vplivov na zdravje. Če gremo po vrsti, potem najprej »kaj« oz. predmet ocene
vplivov na zdravje:
4.3.1 Predmet ocene vplivov na zdravje – Regionalni razvojni program za
Pomurje 2014 - 2020
Regionalni razvojni program 2014-2020 Pomurske regije (RRP 2014-2020) je temeljni
programski dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje razvojne prednosti in
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priložnosti regije, razvojno vizijo in strateške cilje, določa razvojne prioritete regije in
vsebuje finančno ovrednotene programe spodbujanja razvoja v regiji. Uresničuje se ga z
dvema Dogovoroma o razvoju regije (Dogovor), ki se pripravljata za štiriletno obdobje.
RRP 2014-2020 je izdelala Regionalna razvojna agencija Mura (RRA Mura) v sodelovanju
z regijsko razvojno mrežo, območnimi razvojnimi agencijami, Razvojnim svetom
Pomurske regije (RSR) in njegovimi odbori ter Svetom Pomurske razvojne regije (SR. Na
razširjenih delovnih srečanjih odborov Razvojnega sveta Pomurske regije (odbori RSR) so
člani odborov, na podlagi izdelanih strokovnih gradiv in odprte diskusije, analizirali
stanje v regiji in identificirali ključne razvoje potenciale in usmeritve, ki jih želi regija do
leta 2020 doseči. Identificirane usmeritve se odslikavajo v razvojni viziji, ki jo bo Pomurje
uresničevalo z izvajanjem strategij in implementacijo ključnih regijskih, sektorskih in
strateških projektov, spremljalo pa s kvantificiranimi cilji.
Pri pripravi RRP so bila upoštevana naslednja načela:
- »partnerski odnos« med deležniki in pripravljalci RRP-ja tako, da je dokument
kompromis interesov vseh akterjev v regiji in hkrati usklajen z nacionalnimi
prioritetami; zagotovljena je tudi konvergentnost regijske iniciative s programi EU;
-

»načelo preglednosti/transparentnosti«, s katerim so zagotovljene razmejitvene
ravni v organizacijski strukturi, transparentnost partnerstev, finančnih virov in
nefinančnih pomoči;

-

»vidik dodatne pomoči«, s čimer razpoložljiva lastna sredstva s smiselno
koncentracijo na ključnih projektih maksimalno multipliciramo z razvojnimi
nacionalnimi sredstvi in EU sredstvi;

-

»načelo javnosti«, ki zagotavlja najvišjo stopnjo vključenosti vseh zainteresiranih v
kreiranje skupnega razvoja.

-

»načelo enakih možnosti« vseh
brezposelnih, mladih, starejših, …)

zainteresiranih

skupin

(moških, žensk,

Ob upoštevanju temeljnih nacionalnih razvojih dokumentov, strateških ciljev in razvojnih
prioritet regije ter na podlagi izvedenega nabora regijskih projektnih predlogov, so
odbori identificirali 1 razvojno specializacijo, opredelili 5 razvojnih prioritet, 19
investicijskih področij in 97 ukrepov za izvajanje zastavljenih strategij. Znotraj ukrepov so
opredeljeni ključni regijski, sektorski in strateški projekti, ki bodo v tem obdobju izvajani.
Osnutek RRP 2014-2020 Pomurske regije je RSR sprejel dne 25.3.2013 na svoji 2. Redni
seji, in kot tak je bil posredovan v vrednotenje/mnenje na Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo (MGRT).5

5

Osnutek RRP za Pomurje 2014 - 2020
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REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM 2014-2020 POMURSKE REGIJE (izvleček iz osnutka)
Vizija za razvoj regij
Obiskovalcem s trajnostnim razvojem zagotavljala sonaravno bivanje z okoljem, visoko
kakovost življenja in celosten razvoj lastnih potencialov.
S podporo tehnološkemu razvoju in pospešenem prestrukturiranju gospodarstva, s
krepitvijo vertikalnega in horizontalnega povezovanja ter sodelovanja, z inoviranjem,
spodbujanjem podjetništva Pomurje bo re(j)dno dobra slovenska pokrajina.
Prepoznavna v Evropi bo svojim prebivalcem in podpori privabljanju novih NTI in
internacionalizaciji;
- z dvigom kakovosti turistične ponudbe, povečanju prepoznavnosti regije kot
sonaravne turistične destinacije ter povezovanjem in vzpostavitvijo skupne
promocije turistične ponudbe;
- s spodbujanjem ustvarjalnosti in inovativnosti posameznikov, nadgradnjo
obstoječih izobraževalnih programov in programov usposabljanj ter
spodbujanjem vseživljenjskega učenja;
- z zagotavljanjem zdravega življenjskega okolja in življenjskega sloga;
- z razvojem vrednot, identitete in kulturnih potencialov regije;
- z zagotovitvijo energetske samozadostnosti regije ter izboljšanje stanja njene
infrastrukturne opremljenosti;
- z zmanjševanjem neenakosti in razvoju boljših pogojev na območjih s posebnimi
razvojnimi problemi (narodnostno mešano območje, območje z romsko etično
skupnostjo);
s spoštovanjem in upoštevanjem principov trajnostnega razvoja; s krepitvijo
soodgovornosti za razvoj;
- z zagotavljanjem lokalne (samo)oskrbe regije in dvigom ugleda kmetijstva;

RAZVOJNA PRIORITETA 1: KONKURENČNOST GOSPODARSTVA
1.1 Investicijsko področje: razvoj podjetništva
Cilji investicijskega področja je z naborom talentov in poslovnih zamisli identificirati
podjetniške ideje v okolju. S podporo start-up, mikro in malim podjetjem se bo
spodbudil nastanek novih podjetij, razvoj novih produktov, storitev in programov,
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omogočalo širitev poslovanja podjetjem in razvoj infrastrukture. S pridobivanjem
lastništva in upravljanjem z poslovno/industrijskimi conami se bo zagotovila njihova
prostorska širitev in posodobitev, ki bo v skladu z regijskim prostorskim načrtom.
Kazalniki:
št. prototipov in testnih konceptov
št. start-up podjetij
št. novih produktov
št. novih tehnologij
št. novih delovnih mest
število revitaliziranih objektov
povečanje dodane vrednosti na zaposlenega
Ukrepi:
Spodbujanje podpornega okolja za razvoj podjetništva
Sofinanciranja zagona podjetij
Sofinanciranje infrastrukture in novih programov za mikro in mala podjetja;
Sofinanciranje nakupa in revitalizacije opuščenih industrijskih/poslovnih objektov

1.2 Investicijsko področje: Spodbujanje razvoja gospodarskih subjektov
Cilj investicijskega področja je spodbujanje tehnološkega razvoja gospodarskih subjektov
v regiji z vlaganji v tehnološko opremljenost in znanje. Z ustanavljanjem in krepitvijo
raziskovalno-razvojih skupin, povezovanjem podjetij s centri znanja, ki bodo izkoriščala
konkurenčne prednosti regije, se bo okrepilo raziskovalno-razvojno dejavnost. S
spodbujanjem sodelovanja preko grozdenja in mreženja ter javno-zasebnim
partnerstvom bo omogočen razvoj novih izdelkov, rešitev in storitev z višjo dodano
vrednostjo in komercializacija novih idej.
Kazalniki:
št. novih investicij in njihova vrednost
št. novih produktov z višjo dodano vrednostjo
št. novoustanovljenih R&R skupin in registriranih raziskovalcev
št. mladih raziskovalcev v gospodarstvu
št. R&R projektov
št. novih produktov
št. projektov s področja pametne/razvojne specializacije regije
št. zaščit intelektualne lastnine
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-

neto dodana vrednost na zaposlenega
št. grozdov
št. razvojnih centrov
št. kompetenčnih centrov
št. sklenjenih partnerstev
vrednost projektov

Ukrepi:
Spodbujanje začetnih investicij podjetij
Sofinanciranje ustanavljanja in krepitve razvojno raziskovalne dejavnosti
Spodbujanje vzpostavitve razvojnih centrov
Sofinanciranje podpornega okolja
Sofinanciranje razvoja in komercializacije blagovnih znamk
Spodbujanje delovanja grozdov na področjih pametne specializacije
Spodbujanje javno-zasebnih partnerstev

1.3: Investicijsko področje: Finančni mehanizmi
Cilj investicijskega področja je zagotavljanje ugodnih finančnih virov oz. spodbud v obliki
nepovratnih sredstev, garancij in subvencij obrestne mere za tehnološko-ekološke
investicije obstoječih podjetij in razvoj start-upov. S tem se bodo v regiji spodbudila
zasebna vlaganja, razvoj inovativnih podjetij, povečalo število novih delovnih mest in
dodana vrednost na zaposlenega.
Kazalniki:
število podprtih projektov in investicij
število novo ustvarjenih delovnih mest
povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih
sredstev
število novih inovativnih podjetij v regiji
spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (v mio EUR)
Ukrepi: -

1.4 Investicijsko področje: Privabljanje investicij in internacionalizacija gospodarstva
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Cilja investicijskega področja sta privabljanje novih neposrednih investicij v regijo,
prednostno v ciljne lokacije po osnutku regijskega prostorskega načrta, in nudenje
podpore internacionalizaciji pomurskega gospodarstva. Z izboljšanjem storitev za
podporo domačim in tujim investitorjem se bo v regijo pridobilo nove investicije, ki bodo
omogočale ustvarjanje novih delovnih mest in pogojev za lažje prestrukturiranje
gospodarstva, podpora internacionalizaciji pomurskega gospodarstva pa bo povečala
blagovno menjavo pomurskega gospodarstva (predvsem izvoza blaga in storitev).
Kazalniki:
št. identificiranih potencialnih tujih in domačih investitorjev
št. novih podjetij s tujim lastništvom
št. zaposlenih v podjetjih s tujim kapitalom
dodana vrednost na zaposlenega v regiji
št. usposobljenih človeških virov za privabljanje TNI
št. predstavitev pomurskega gospodarstva v tujini
zagotavljanje infrastrukture v tujini (predstavništva in pisarne v tujini)
povečanje prihodkov pom. gospodarskih družb na tujih trgih
Ukrepi:
promocija regije in privabljanje novih investicij v Pomurje
spodbujanje internacionalizacije pomurskega gospodarstva
sofinanciranje stroškov nastopa na tujih trgih (marketing)
1.5 Investicijsko področje: Spodbujanje lokalne in družbeno odgovorne ekonomije

Cilja investicijskega področja sta povečanje deleža gospodarskega sodelovanja znotraj
regije in števila družbeno odgovornih podjetij na način, da se bo pospeševalo
vključevanje ranljivih ciljnih skupin v njihovo delovanje.
Kazalniki:
št. projektov sodelovanja
št. podjetij , ki podpirajo kriterije družbene odgovornosti
Ukrepi:
organizacija lokalnih distribucijskih mrež in mrež sodelovanja
sofinanciranje pridobivanja certifikatov s področja družbene odgovornosti
podjetij
spodbujanje lastništva zaposlenih
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-

spodbujanje zelenega javnega naročanja

RAZVOJNA PRIORITETA 2: TRAJNOSTNI TURIZEM
2.1 Investicijsko področje: Razvoj turistične destinacije

Cilj investicijskega področja je vzpostaviti regijsko destinacijsko organizacijo, ki bo
povezovala turistične subjekte v regiji, nudila celovito podporo novih turističnim
produktov, informirala ciljno javnost ter spodbujala povezovanje in sodelovanje
deležnikov pri oblikovanju integralnih turističnih produktov. Z izvajanjem celovite
promocije in trženja regije, izvajanjem izobraževalnih delavnic, ozaveščanjem in
nudenjem podpore turistične sektorju pri pridobivanju certifikatov kakovosti ter
spodbujanjem sodelovanja se bo dvignila prepoznavnost Pomurja kot turistične
destinacije.
Kazalniki:
št. prototipov in testnih konceptov
št. start-up podjetij
št. novih produktov
št. novih tehnologij
št. novih delovnih mest
število revitaliziranih objektov
povečanje dodane vrednosti na zaposlenega
Ukrepi:
-

sofinanciranje delovanja RDO
sofinanciranje izvajanja promocijskih in trženjskih aktivnosti in izdelave
promocijskega materiala
izvedba izobraževalnih delavnic za turistični sektor
sofinanciranje stroškov pridobivanja certifikatov kakovosti v turizmu
spodbujanje sodelovanja deležnikov pri oblikovanju integralnih turističnih
produktov

2.2 Investicijsko področje: Razvoj nastanitvenih kapacitet in turistične infrastrukture
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Cilje investicijskega področja je obnoviti obstoječe nastanitvene kapacitete in razvijati
nove, predvsem manjše sonaravne nastanitvene kapacitete, s ciljem doseganja
razpršenosti turističnih kapacitet po celotni regiji. S spodbujanjem investicij v razvoj
spremljevalne, javne in zasebne turistične infrastrukture ter javno zasebnega
partnerstva se bo pospešilo razvoj in nadgradnjo turistične infrastrukture.
Kazalniki:
-

sofinanciranje delovanja RDO
sofinanciranje izvajanja promocijskih in trženjskih aktivnosti in izdelave
promocijskega materiala
izvedba izobraževalnih delavnic za turistični sektor
sofinanciranje stroškov pridobivanja certifikatov kakovosti v turizmu
spodbujanje sodelovanja deležnikov pri oblikovanju integralnih turističnih
produktov
št. projektov obnove nastanitvenih kapacitet
št. ležišč v regiji po občinah (njihova razpršenost)
št. investicij v spremljevalno turistično infrastrukturo
št. investicij javno-zasebnega partnerstva

Ukrepi:
-

sofinanciranje investicij v obnovo in razvoj novih namestitvenih kapacitet
sofinanciranje investicij v turistično infrastrukturo

2.3 Investicijsko področje: Razvoj turističnih produktov in programov
Cilj investicijskega področja je zagotoviti podporo investicijam v obstoječe turistične
produkte in programe ter razvoj novih integralnih in tematskih turističnih produktov in
programov, s čimer se bo dvignilo kakovost in nadgradilo obstoječo turistično ponudbo.
Kazalniki:
št. izboljšanih turističnih produktov in programov
št. novih turističnih produktov in programov
Ukrepi:
podpora investicijam v obstoječe in nove turistične produkte in programe
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RAZVOJNA PRIORITETA 3: RAZVOJ ČLOVEŠKEGA KAPITALA
3.1 Investicijsko področje: Vzgoja, izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje

Cilj investicijskega področja je zagotoviti dostopno in kakovostno vzgojo ter
izobraževanje za vse, ki bo na trgu delovne sile zagotavljala ustrezno kvalificirano in
visoko izobraženo delovno silo ter zagotoviti usposobljenost aktivnega prebivalstva za
povečanje zaposljivosti. Prav tako je cilj zagotoviti usklajeno ponudbo in povpraševanje
na trgu dela, povečati podjetniško aktivnost ter pospešiti in vpeljevati kreativnoinovacijske procesov v organizacije.
Kazalniki:
odstotek sredstev za vzgojo in izobraževanje v regijskem BDP
povečanje dodane vrednosti podjetij
zmanjšanje stopnje brezposelnosti
št. udeležencev/delavnic na temo inovativnosti in kreativnosti
št. udeležencev vključenih v programe usklajevanja
Ukrepi:
zagotovitev primerne infrastrukture in učnih programov za potrebe izvajanja
šolske, visokošolske in obšolske dejavnosti ter neformalnega izobraževanja
vzpostavitev novih rednih tehničnih programov in tehnične gimnazije
spodbujanje in promocija tehničnega in poklicnega izobraževanja med mladimi
promoviranje alternativnih oblik vzgoje in izobraževanja
razvoj in krepitev vseživljenjskega učenja
usposabljanje in izobraževanje za povečanje konkurenčne sposobnosti in višje
dodane vrednosti
izvajanje usposabljanj za pridobitev poklicnih kvalifikacij.
spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti v organizacije
spodbujanje raziskovalno-razvojne dejavnosti v podjetjih in na delovnih mestih
ter prehod raziskovalcev v gospodarstvo
promocija karierne politike v organizacijah
promocija in usposabljanje za podjetništvo
spodbujanje (samo) zaposlovanja mladih
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3.2 Investicijsko področje: Zdravje in kakovost življenja
Cilj investicijskega področja je ohraniti in izboljšati zdravje prebivalcev Pomurja,
zmanjšati znotraj regijske in medregijske neenakosti v zdravju ter postati regija
aktivnega prebivalstva.
Kazalniki:
izboljšanje kazalnikov zdravja (košarica)
povečanje št. medsektorskih projektov na področju vlaganj v zdravje in razvoj
povečanje št. prebivalcev, ki se ukvarjajo s športom in rekreacijo
Ukrepi:
varovanje in krepitev zdravja prebivalcev ter spodbujanje aktivnost za dvig
kakovosti življenja v Pomurju
zagotovitev podpornega okolja za medsektorsko sodelovanje in medsektorske
projekte na področju neenakosti v zdravju
zagotovitev integracije in nadgradnje obstoječih ter ustvarjanje novih služb iz
področja zdravstvenega in socialnega varstva
zagotoviti primerno in dostopno zdravstveno ter športno infrastrukturo

3.3 Investicijsko področje: Socialno podjetništvo

Cilj investicijskega področja je povečati število zaposlenih v socialnih podjetjih.
Kazalniki:
št. zaposlenih v soc. podjetjih
znižanje relativnega deleža dolgotrajno brezposelnih
Ukrepi:
spodbujanje ustanavljanja socialnih podjetij ter zaposlovanja ranljivih skupin v
tovrstnih podjetjih
zagotovitev podpornih storitev za razvoj socialnega podjetništva
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3.4 Investicijsko področje: Razvoj nevladnih organizacij, socialna vključenost in enake
možnosti
Cilj investicijskega področja je doseči večjo družbeno odgovornost, povezanost med
državljani, pripravljenost za prostovoljno pomoč, povečati aktivnosti za skupno dobro
ter spodbuditi podporno okolje, zaposlovanje in trajnostni razvoj NVO
Kazalniki:
št. izvedenih aktivnosti in projektov
št. udeležencev na dogodkih
št. zaposlenih v NVO (delež zaposlenih napram vsem zaposlenim)
Ukrepi:
zagotovitev primerne infrastrukture in storitev za nudenje pomoči ljudem v stiski,
socialno ogroženim, starejšim, družinam
spodbujanje izvajanja vsebin na področju socialne vključenosti in enakih
možnosti
spodbujanje razvoja NVO
integracija in osamosvajanje mladih

3.5 Investicijsko področje: Kultura in umetnost
Cilj na področju kulture in umetnosti je povečati njeno dostopnost, število zaposlenih in
projektov, vrhunsko umetniško produkcijo ter povečati dojemljivost prebivalstva za
kulturo in umetnost
Kazalniki:
št. obiskov, dogodkov, zaposlenih in projektov
odstotek sredstev reg. BDP za kulturo
Ukrepi:
povečanje informiranosti o dogodkih na področju kulture in umetnosti
kultura v podporo socialni vključenosti družbenih skupin
spodbujanje ustanavljanja profesionalnih umetniških in kulturnih institucij
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-

obnova in ohranjanje kulturne dediščine
ureditev prostorov za druženje, izvedbo kulturnih prireditev in razstav
aktiviranje kulturno umetniških potencialov v regiji in zagotovitev možnosti za
njihovo delovanje
spodbujanje obiskov vrhunskih umetnikov iz tujine in Slovenije
intenziviranje obšolskih in drugih dodatnih dejavnosti z vsebinami, ki ljudem
približuje kulturno in umetnost

3.6 Investicijsko področje: Razvoj narodnih manjšin
Cilj investicijskega področja je ohranjanje madžarske in romske manjšine v Sloveniji ter
slovenske obmejne manjšine na Madžarskem, Avstriji in Hrvaškem, po številu in dejavni
moči.
Kazalniki:
delež manjšinskega prebivalstva na regionalni ravni
št. izvedenih projektov, ki vključujejo manjšine
št. programov in projektov zagotavljanja ustrezne bivalne kakovosti za Rome
Ukrepi:
zagotovitev pogojev za ohranitev, krepitev in razvoj narodnih manjšin
funkcionalna uporaba jezika narodnosti
zagotavljanje ustrezne bivalne kakovosti za Rome

RAZVOJNA PRIORITETA 4: OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURA

4.1 Investicijsko področje: Razvoj javne infrastrukture
Cilj investicijskega področja je smiselna vzpostavitev oz. izboljšanje in revitalizacija
ustrezne infrastrukture na področju gospodarske aktivnosti, prometne infrastrukture,
energetskih omrežij na področju javne razsvetljave in daljinskega ogrevanja,
zagotavljanje energetske samozadostnosti z uporabo obnovljivih virov in učinkovito rabo
energije, izboljšanjem telekomunikacijskega omrežja, ustrezno ureditev vodooskrbe in
njene kvalitete. Na podlagi investicij se želi omogočiti varovanje pred škodljivim
delovanjem voda, ustrezno ravnanje z odpadki in urbanizacijo s prijaznim načrtovanjem
bivalnega okolja.
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Kazalniki:
št. funkcionalno obnovljenih ali na novo zgrajenih gospodarskih, turističnih,
kulturnih, športno-rekreacijskih in drugih javnih objektov, prostorskih površin,
omrežij in prometnih povezav
št. objektov, prostorskih površin omrežij in prometnih povezav, ki se jim je
povečala dostopnost
delež obnovljivih virov v proizvodnji toplote in električne energije ter vključenost
v energetsko bilanco regije
št. energetsko saniranih ali revitaliziranih objektov
pokritost regije z neoporečno pitno vodo iz vodovoda
vsebnost polutantov v pitni vodi
št. urejenih odvodov zalednih in lastnih voda
št. novozgrajenih čistilnih naprav
št. novih centrov za zbiranje odpadkov
št. novih sistemov daljinskega ogrevanja
pokritost regije s telekomunikacijskim omrežjem
škoda, povzročena s škodljivim delovanjem vode
Ukrepi:
izboljšanje funkcionalnosti, dostopnosti in urejenosti gospodarskih, turističnih,
kulturnih, športno-rekreacijskih in drugih javnih objektov, prostorskih površin in
omrežij; obnova in vzpostavitev medobčinskih in čezmejnih prometnih povezav
ter odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami, z uporabo interdisciplinarnega
načrtovanja
usklajeno in trajnostno izkoriščanje obnovljivih virov energije s povečevanjem
njihovega deleža v proizvodnji in energetski bilanci regije ter energetska sanacija
obstoječih objektov (npr. revitalizacija mlinov – vzpostavitev mHE, sončne
elektrarne, geotermalna energija, bioplinarne, javna razsvetljava)
dokončanje Pomurskega vodovoda in rekonstrukcija obstoječih vodovodnih
sistemov ter določitev vodovarstvenih pasov s primerno rabo tal, brez
onesnaževanja iz točkovnih in razpršenih virov
izvedba celovitih ukrepov varstva pred škodljivim delovanjem voda z ureditvijo
odvajanja zalednih in lastnih voda v naseljih ter izvedbo usedalnih polj na
melioracijskih jarkih pred vtokom v vodotok
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vzpostavitev čistilnih naprav za gospodinjstva in zagotovitev ustreznega
delovanja obstoječih čistilnih naprav ter vzpostavitev zbirnih centrov za ločeno
zbiranje odpadkov

4.2 Investicijsko področje: Okolje
Cilj investicijskega področja je usmerjen predvsem v varovanje naravnih virov z
izboljševanjem ekološkega stanja voda in drugih naravnih virov, ohranjanjem biotske
raznovrstnosti in turistično-rekreativnega potenciala reke Mure. Spodbujali bomo
mobilizacijo gozdnih potencialov z ohranjanjem naravnih posebnosti gozdnih združb,
gospodarjenja z gozdovi na podlagi Gozdnogospodarskih načrtov in združevanja gozdnih
posestnikov v združenja, društva, zadruge in gospodarske oblike. Z revitalizacijo
reguliranih vodotokov želimo pospešiti tudi urejanje ter sanacijo vodnih in priobalnih
zemljišč.
Kazalniki:
št. na novo revitaliziranih strug tekočih voda
opredeljena območja pridobivanja mineralnih surovin
opravljena analiza stanj in potreb na področju biotske raznovrstnosti
izdelan program inundacijskega prostora ob Muri
št. izboljšanih hidromorfoloških komponent vodotokov
količina posekane lesne biomase
količina (delež) lesne biomase v skupni porabi energentov
št. združenj, zadrug oz. gospodarskih družb gozdnih posestnikov
Ukrepi:
revitalizacija reguliranih strug tekočih voda in regionalna opredelitev območij
pridobivanja mineralnih surovin na podlagi analize stanja in potreb, kjer
ohranjeni deli narave nudijo ekosistemske usluge za pridelavo hrane s primernim
kmetovanjem
vzpostavitev dobrega morfološkega in hidromorfološkega stanja vodotokov ter
izdelava programa inundacijskega prostora ob Muri
ohranjanje lesne biomase kot decentraliziranega energenta v regiji

4.3 Investicijsko področje: Prostor in krajina
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Cilj tega investicijskega področja je interdisciplinarno in medsektorsko načrtovanje ter
večja kakovost bivanja.

Kazalniki:
vzpostavljen regionalni javni zavod za načrtovanje kakovosti bivalnega okolja
pripravljena prostorska zasnova regionalnega razvoja z interakcijami in
konfliktnimi conami
vzpostavljena borza dostopnih površin za investicije
Ukrepi:
vzpostavitev regionalnega javnega zavoda za načrtovanje kakovostnega
bivalnega okolja
priprava prostorske zasnove regionalnega razvoja s prikazanimi interakcijami in
konfliktnimi conami
borza dostopnih površin za investicije

RAZVOJNA PRIORITETA 5: TRAJNOSTNO KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA
5.1 Investicijsko področje: Kmetijstvo in gozdarstvo
Kazalniki:
stopnja (samo)oskrbe regije in število prehranskih produktov z višjo dodano
vrednostjo
št. kmetijskih gospodarstev in kmetijskih površin (ha) vključenih v kontrolirane
sisteme pridelave (ekološko, integrirano,…)
vzpostavljeni tržno – logistični centri za organizacijo prodaje lokalnih prehranskih
produktov
št. prebivalcev Pomurja, ki kupujejo lokalno pridelano hrano
št. javnih zavodov, gostinskih in turističnih objektov, ki naročajo pri lokalnih
ponudnikih
št. novih ekoloških kmetij
% delež ekološkega kmetijstva
površina travinja na območjih Natura 2000
št. pomlajenih visokodebelnih sadnih dreves
29

-

št. ekosocialnih kmetij
kmetijske površine večje od 20 ha
% mladih prevzemnikov kmetij
% gospodarjev, ki imajo kmetijsko izobrazbo
% kmetijskih površin v zaraščanju

Ukrepi
spodbujanje trajnostne (samo)oskrbe z lokalno pridelano hrano
vzpostavitev tržnega in logističnega podpornega okolja za lokalno trajnostno
oskrbo
sofinanciranje programov povezovanja proizvajalcev, marketinških aktivnosti in
povečanje lokalne proizvodnje in predelave hrane
povezovanje ekoloških pridelovalcev in skupni nastop na trgu
spodbujanje povečevanja sonaravnega kmetovanja na kmetijskih gospodarstvih
usposabljanje za zelene poklice
izvajanje komasacij in drugih potrebnih posegov v kmetijska zemljišča ter
zagotavljanje doslednega delovanja melioracijskih sistemov
zaokroževanje kmetij in koncentracija kmetijske zemlje ter pomoč pri selitvah
kmetij iz naselij na rob naselij
aktivno vključevanja Sklada kmetijskih zemljišč v koncentracijo kmetijskih
zemljišč
razširitev kolobarja in zmanjševanje negativnih učinkov monokultur
finančne spodbude za mlade prevzemnike kmetij
sistematični pristop in spodbujanje izobraževanja (tudi v tujini) kmetov v smeri
razvoja podjetniške miselnosti s poudarkom na mladih kmetih
spodbujanje reje drobnice
prilagajanje podnebnim spremembam
povezovanje skupin proizvajalcev v različnih panožnih skupinah ter sofinanciranje
delovanja skupin in skupnih promocijskih aktivnosti
spodbujanje povečevanja kmetijske proizvodnje in pridobivanje nepovratnih
sredstev za investicije na KG
izobraževanje kmetov v smeri podjetnosti in ekonomike kmetijske
postavitev vzorčnih modelnih kmetij (sof. investicij in delovanja vzorčnih kmetij)
sofinanciranje investicij v predelovalno industrijo
spodbujanje vertikalnega povezovanja pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih
proizvodov ter promocijskih aktivnosti
spodbujanje razvoja malih predelovalnih obratov
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5.2 Investicijsko področje: Razvoj podeželja
Kazalniki:
št. vpisanih posameznikov v specializirane izobraževalne ustanove
št. mladih prevzemnikov kmetijskih gospodarstev
št. medsektorskih programov in projektov
št. dopolnilnih dejavnosti na podeželju
površine urejenih vaških jeder
št. kulturno turističnih dogodkov
dolžina urejenih turistično rekreativnih poti
Ukrepi:
spodbujanje trajnostne (samo)oskrbe z lokalno pridelano hrano
podpora medsektorskim programom in projektom na področju razvoja podeželja
za zmanjševanje neenakosti v zdravju
povečanje samooskrbe posameznika
sofinanciranje programov in projektov na področju razvoja podeželja
spodbujanje podjetniške zamisli na podeželju
povezovanje različnih dejavnosti s ciljem razvoja podeželja in dvigom kvalitete
življenja

4.3.2 Deležniki ocene vplivov na zdravje Regionalnega razvojnega programa
za Pomurje 2014 - 2020
Na sestanku, kjer smo odločali o namenu in obsegu Ocene vplivov na zdravje, smo se
odločili, da bomo vključili deležnike v proces za zagotavljanje demokratičnosti in
upoštevanje mnenj vseh vključenih, kjer bo to mogoče. Zaradi že zgoraj omenjenih
razlogov še ni bilo mogoče izvesti OVZ na specifičnih projektih, tako tudi ni bilo mogoče
vključiti specifičnih potencialno prizadetih populacij kot deležnike, zato smo se odločili,
da vključimo pripravljalce RRP kot bistvene deležnike, člane skupine RAS, ki so v okviru
medsektorskega sodelovanja del tistih, ki so ali pripravljali RRP in/ali bodo izvajali
prijavljene projekte v RRP, pripadnike manjšin, nevladnih organizacij in strokovnjakov s
področja javnega zdravja in Ocene vplivov na okolje.
4.3.3 Vključevanje deležnikov v proces Ocene vplivov na zdravje
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V okviru Ocene vplivov na zdravje smo izvedli delavnico »Vpliv regionalnega razvojnega
programa na zdravje in zmanjševanje neenakosti«, ki je bila v prostorih RIS Dvorec
Rakičan, v sredo, 23. 10. 2013 ob 11:30. Ker ocena temelji na mnenju deležnikov in
strokovnjakov smo zato na delavnico povabili po našem mnenju ključne deležnike pri
pripravi in izvedbi Regionalnega razvojnega programa, pa tudi deležnike ranljivih
populacij (manjšine, Romi,…), za katere je največja verjetnost, da bodo vplivi povzročali
neenakosti.
Na delavnico so bili povabljeni:
- Pripravljavci RRP (RRA Mura, vodje odborov za posamezne prioritete)
- Deležniki iz različnih sektorjev, pripadniki manjšin
- Člani Regionalne Akcijske Skupine Mura za vlaganje v zdravje in razvoj
- Koordinator (CZR)
Strokovnjaki na področju Ocene vpliva na zdravje
- IVZ
Podrobnejši seznam povabljenih, vabilo in lista prisotnosti so v prilogi.
Participativna delavnica z deležniki je zelo uporabno orodje za angažiranje deležnikov in
zbiranje informacij ter podatkov ki jih drugače ne bi dobili. Delavnica je bila izvedena v
formatu participativne fasilitirane delavnice, v kateri smo koordinatorji projekta (CZR
MS) delovali kot fasilitatorji in zapisnikarji, ostali udeleženci pa so sodelovali kot
ocenjevalci vplivov na zdravje posameznih ukrepov.
Na delavnici smo uvodoma predstavili dosedanje delo na področju presejanja in
določitev namena in obsega Ocene vplivov na zdravje. Predstavili smo tudi okvir Ocene
vplivov na zdravje, postopek in cilj. Udeleženci so bili seznanjeni z orodji za lažje
ocenjevanje - osnovnim konceptom determinant zdravja in vprašalnikom za pomoč pri
ocenjevanju vplivov na zdravje. Za zagotavljanje fokusa na neenakostih v zdravju smo
poleg Whithead-Dahlgreen modela udeležence na začetku dela v skupinah prosili, naj
povejo, kaj so po njihovem mnenju ranljive skupine v Pomurju. Ta vaja je bila narejena z
namenom, da pozneje vsak identificirani vpliv na zdravje pregledamo še skozi lečo
enakosti – ali vpliva na katere skupine bolj kot na druge, predvsem pa na ranljive
skupine. Rezultat te vaje so bile naslednje identificirane ranljive skupine v Pomurju:
- Ljudje z nižjim socio-ekonomskim statusom – ljudje z manj priložnostmi, ali pa jih
ne vedo izkoristiti
- Starejši – predvsem ženske
- Brezposelni in neizobraženi, predvsem tisti nad 50 let
- Mali kmetje, predvsem brezposelni
- Osipniki
- Mlade družine
- Invalidi in ljudje s posebnimi potrebami
- Mladi brezposelni
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- Romi
Generalno veljajo za bolj ranljive tisti, ki živijo na odmaknjenih predelih Pomurja
(Goričko, nekateri deli Slovenskih Goric). Kot posebno problematična praksa se je
izpostavila zapiranje Osnovnih šol na teh odmaknjenih področjih, ker povzroča dodatno
depopulacijo in zmanjšuje število strokovnjakov na teh področjih. Vse to vodi v spiralo –
depopulacija-nižja vlaganja-zapiranje javnih institucij-brezposelnost-slabo zdravje.

4.4. Presoja vplivov na zdravje
Presoja vplivov na zdravje je ključna aktivnost OVZ. V našem primeru je potekala na
participativni delavnici s pomočjo zgoraj opisanih orodij. Sledila je razdelitev v dve
skupini – skupina po prioritetah (1 skupina – gospodarstvo, infrastruktura, turizem, 2
skupina – človeški viri, kmetijstvo, obe upoštevata tudi vidika specializacije regije).
Udeleženci delavnice smo se razdelili v dve skupini iz dveh razlogov – en razlog je
obsežnost naloge (presoja 97 ukrepov, kar bi bilo praktično nemogoče v enem dnevu, če
bi vsi sodelovali pri vseh ukrepih), drugi razlog pa je bila možnost udeležencev na dve
skupini po stroki tako, da sta bili obe približno enako veliki.
V nadaljevanju bomo predstavili rezultate ocene vplivov na zdravje, ki smo jih dobili na
delavnici z deležniki. Rezultati so razvrščeni po prioritetah regionalnega razvojnega
programa, ki jim sledijo investicijska področja, v katerih so predvideni določeni ukrepi. Z
udeleženci smo preučevali potencialne vplive teh ukrepov na zdravje prebivalcev
Pomurja in zraven oblikovali tudi priporočila za mitigacijo teh vplivov. Pri izvedbi
ocenjevanja smo si udeleženci pomagali z vprašalnikom, modelom socialnih determinant
zdravja in naborom projektov pri vsaki prioriteti. Vsi dokumenti so v prilogi.

4.4.1 RAZVOJNA PRIORITETA 1: KONKURENČNOST GOSPODARSTVA
1.1 Investicijsko področje: razvoj podjetništva
Ukrepi:
SPODBUJANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA
Vpliv:
Pozitiven vpliv zaradi podpore razvoju delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.
Podporno okolje skrbi za pretok idej in pomoč pri ustanavljanju podjetij ter tako
spodbuja zaposlenost in doseganje višje dodane vrednosti, kar ima ob normalnih
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pogojih pozitiven vpliv na socio-ekonomski status posameznikov in s tem na
njihovo zdravje
Na ranljive CS nima direktnega vpliva na zdravje ker vpliva na bolj izobražene
Priporočila:
Bolj direktno nagovoriti ranljive ciljne skupine - ko se projekti sofinancirajo iz
javnih sredstev morajo zagotoviti udeležbo ranljivih ciljnih skupin.

SOFINANCIRANJA ZAGONA PODJETIJ
Vpliv:
Pozitiven vpliv, če vključuje ranljive skupine oz. negativen, če zavrača
sofinanciranje zagona novih podjetij zaradi njihove ranljivosti.
Priporočila:
Zagotoviti sistemsko, da nova podjetja ne povzročajo negativnih vplivov na okolje
in zdravje. Pomembno je pogledati tudi kakšen produkt proizvaja podjetje, kako
izkorišča naravne vire, količina odpadkov – važni so kriteriji za sofinanciranje, ki
naj omogočajo zagon podjetij, ki so socialno in okoljsko sprejemljiva in trajnostno
naravnana – prednost takšnim podjetjem.
SOFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE IN NOVIH PROGRAMOV ZA MIKRO IN MALA
PODJETJA
Isto kot zgoraj
SOFINANCIRANJE NAKUPA IN REVITALIZACIJE OPUŠČENIH INDUSTRIJSKIH/POSLOVNIH
OBJEKTOV
Vpliv:
Pozitiven vpliv na zdravje je možen, ker gre za urejanje možnih potencialno
nevarnih območij. Opuščeni objekti so dostikrat onesnaženi in predstavljajo
nevarnost za rezidente takšnih območij. Ko se takšna območja revitalizirajo, se
odpravijo tudi potencialne nevarnosti, ki lahko ogrožajo zdravje prebivalcev tudi
dolgoročno preko polutantov, ki prehajajo v vodo in zrak.
Priporočila:
Vedno je potrebno upoštevati da najprej pregledamo obstoječe oz. že
razpoložljive kapacitete in šele potem gremo v novogradnje.
- upoštevati ustrezno in zdravju primerno odstranjevanje nevarnih materialov
- paziti je potrebno da ne revitaliziramo z onesnaževali kontaminiranih območij
preden jih ne očistimo
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1.2 Investicijsko področje: Spodbujanje razvoja gospodarskih subjektov
Ukrepi:
SPODBUJANJE ZAČETNIH INVESTICIJ PODJETIJ
SOFINANCIRANJE
DEJAVNOSTI

USTANAVLJANJA

IN

KREPITVE

RAZVOJNO

RAZISKOVALNE

SPODBUJANJE VZPOSTAVITVE RAZVOJNIH CENTROV
SOFINANCIRANJE PODPORNEGA OKOLJA
SOFINANCIRANJE RAZVOJA IN KOMERCIALIZACIJE BLAGOVNIH ZNAMK
SPODBUJANJE DELOVANJA GROZDOV NA PODROČJIH PAMETNE SPECIALIZACIJE
SPODBUJANJE JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV
Vpliv: (Velja za vse ukrepe v tem investicijskem področju)
Enako kot zgoraj
Priporočila: (Velja za vse ukrepe v tem investicijskem)
Enako kot zgoraj

1.3: Investicijsko področje: Finančni mehanizmi
Ukrepi: Jih še ni v tem trenutku
1.4 Investicijsko področje: Privabljanje investicij in internacionalizacija gospodarstva
Ukrepi:
PROMOCIJA REGIJE IN PRIVABLJANJE NOVIH INVESTICIJ V POMURJE
Vpliv:
Negativen vpliv na zdravje bi se lahko pojavil, če bodo nove investicije usmerjene
v izkoriščanje delovne sile, glede na situacijo v regiji in državi nasploh je to zelo
verjetno, ker smo dosti manj zahtevni glede varnosti in kvalitete delovnega
mesta. Važno je, da je, kakšno je pa ne več, zato je to potencialni negativni vpliv
na zdravje. Negativne vplive ima lahko tudi industrija, ki onesnažuje okolje,
vendar to ni mogoče sedaj oceniti.
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Pozitivni vpliv je povečanje zaposlitve in s tem izboljšanje socio-ekonomskega
statusa, kar ugodno vpliva na zdravje
Priporočila:
Politika privabljanja novih investicij naj bo usklajena z vizijo regije in prioritetami,
tako se bomo izognili investicijam, ki na kratki rok predstavljajo olajšanje v smislu
zmanjšanja brezposelnosti, vendar na dolgi rok stvari poslabšujejo – zdravje
delavcev, fleksibilnost delovne sile (prevelika specialicazija in s tem
izpostavljenost strukturni brezposelnosti), odpornost na konjunkturo in recesijo,
itd….
SPODBUJANJE INTERNACIONALIZACIJE POMURSKEGA GOSPODARSTVA
Vpliv:
Enako kot zgoraj
Priporočila:
Enako kot zgoraj
SOFINANCIRANJE STROŠKOV NASTOPA NA TUJIH TRGIH (MARKETING)
Vpliv:
Ni identificiran
Priporočila:
Ni identificiran
1.5 Investicijsko področje: Spodbujanje lokalne in družbeno odgovorne ekonomije
Ukrepi:
ORGANIZACIJA LOKALNIH DISTRIBUCIJSKIH MREŽ IN MREŽ SODELOVANJA
Vpliv:
Pozitiven vpliv na zdravje, predvsem z vidika zaposlovanja lokalnih resursov –
manjših podjetij in kmetij, ki ne morejo konkurirati večjim trgovcem in
proizvajalcem, zato se morajo združevati v lokalne distribucijske mreže
Priporočila:
Zelo pomembna je vključitev javnih institucij v regiji v mreže sodelovanja, ki
predstavljajo velik del domače porabe
SOFINANCIRANJE PRIDOBIVANJA CERTIFIKATOV S PODROČJA DRUŽBENE
ODGOVORNOSTI PODJETIJ
Vpliv:
Ima pozitiven vpliv na zdravje, ker vzpodbuja zaposlovanje iz ranljivih družbenih
skupin in s tem zmanjšuje neenakosti v zdravju
Priporočila:
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Sistem oz. certifikat naj bo zastavljen tako, da ne bo potrebe za dodatne državne
vzpodbude za vzdrževanje takšnih podjetij na trgu – naj upošteva tudi uspešnost
poslovne ideje in vzdržnost na trgu in ne zgolj družbeno odgovornost (ki ne bi bila
vzdržna na trgu)
SPODBUJANJE LASTNIŠTVA ZAPOSLENIH
Vpliv:
Ukrep ima pozitivne vplive na motivacijo in finančni položaj zaposlenih, s tem se
povečuje participacija in moč odločanja – opolnomočenje, kar dokazano
pozitivno vpliva na dobrobit posameznika. Seveda to ne velja splošno za vse
posameznike, vsekakor pa prispeva k večji varnosti, ker je ustvarjen občutek, da
je odpuščanje težje in s tem manj stres, kar je pozitiven vpliv na zdravje. Po drugi
strani pa prinaša dodatno odgovornost in s tem stres – odločanj oz. soodločanje
pri poslovanju podjetja, kar ima spet lahko negativne posledice na zdravje.
Načeloma se ukrep nagiba bolj v pozitivno smer, ker ustvarja razmere, v katerih
so ljudje oz. delavci bolj pomembni od dobička, ali pa vsaj enako pomembni.
Priporočila:
Jih ni.
SPODBUJANJE ZELENEGA JAVNEGA NAROČANJA
Vpliv:
Pozitiven vpliv na zdravje, predvsem z vidika zaposlovanja lokalnih resursov –
manjših podjetij in kmetij, ki ne morejo konkurirati večjim trgovcem in
proizvajalcem, zato se morajo združevati v lokalne distribucijske mreže
Priporočila:
Potrebna dodatna pojasnila o zagotavljanju »zelene rasti«. Ta ukrep mora biti
nujno povezan s spodbujanjem proizvodnje »zelenih« proizvodov na »zelen«
način in temu potem prilagojen Zakon o javnih naročilih.

4.4.2 RAZVOJNA PRIORITETA 2: TRAJNOSTNI TURIZEM
2.1 Investicijsko področje: Razvoj turistične destinacije
Ukrepi:
SOFINANCIRANJE DELOVANJA RDO
Vpliv:
Pozitiven vpliv na zdravje zaradi povečanja zaposlitev v turizmu in s tem
posredno povečanje ESS in zmanjšanje brezposelnosti, turizem je že sedaj ena od
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gospodarskih panog z najvišjim potencialom v regiji (zato ima tudi svojo
prioriteto) in je gotovo pozitivno za zdravje prebivalcev, če vlagamo v trajnostni
turizem Dodatno dvigujemo kvaliteto življenja prebivalcem z izgradnjo turistično
rekreativne infrastrukture in s tem povečujemo možnosti za aktivno preživljanje
prostega časa.
Priporočila:
Potrebno je upoštevati nosilno kapaciteto okolja in posamezne ranljive ciljne
skupine pri načrtovanju celotnega RRP-ja
SOFINANCIRANJE IZVAJANJA PROMOCIJSKIH IN TRŽENJSKIH AKTIVNOSTI IN IZDELAVE
PROMOCIJSKEGA MATERIALA
Vpliv:
Pozitiven vpliv na zdravje, predvsem z vidika zaposlovanja lokalnih
Priporočila:
Izbirajmo lokalne izvajalce
IZVEDBA IZOBRAŽEVALNIH DELAVNIC ZA TURISTIČNI SEKTOR
Vpliv:
Nima identificiranega vpliva
Priporočila:
Potrebna je višja interdisciplinarnost takšnih delavnic in poudarek na zdravi izbiri
SOFINANCIRANJE STROŠKOV PRIDOBIVANJA CERTIFIKATOV KAKOVOSTI V TURIZMU
Vpliv:
Ne zaznavamo vpliva na ranljive CS. Takšen ukrep vpliva samo na povečanje
prepoznavnosti našega turizma pri gostih z visokim socio-ekonomskim statusom.
Ni rečeno, da ni vpliva preko delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, vendar
je takšen učinek malo verjeten, bolj verjetno je, da bodo neenakosti večje, ker bo
dostopnost do turistične ponudbe manjša za tiste z nižjim socio-ekonomskim
statusom, vendar dolgoročno vseeno pričakujemo pozitiven vpliv na zdravje v
primerjavi z masovnim turizmom.
Priporočila:
Jih ni.
SPODBUJANJE SODELOVANJA DELEŽNIKOV PRI OBLIKOVANJU INTEGRALNIH
TURISTIČNIH PRODUKTOV
Vpliv:
Pozitivni učinek na zdravje, ker vključujemo deležnike iz ranljivih skupin in s tem
povečujemo participacijo teh skupin v demokratičnih procesih in procesih, ki
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lahko vplivajo na njihovo dobrobit, kar povečuje možnosti za izboljšanje SEE in s
tem zdravja.
Priporočila:
Nujno vključevati ranljive skupine kot deležnike.

2.2 Investicijsko področje: Razvoj nastanitvenih kapacitet in turistične infrastrukture
Ukrepi:
SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V OBNOVO IN RAZVOJ NOVIH NAMESTITVENIH
KAPACITET
Vpliv:
Negativni vplivi na zdravje preko velikih posegov v naravo in kulturno krajino pri
tem se pojavijo tudi težave s financiranjem in trajnostjo projektov
Investicije v naravno okolje zahtevajo večje posege v vzdrževanje človeku
prijaznega okolja (komarji)
Pozitiven vpliv na blaginjo v širšem pomenu in s tem posredno na zdravje
Priporočila:
Promovirajmo manjše investicije ki bazirajo na družinski tradiciji in zagotovijo
trajnost – to ima pozitiven vpliv na čistost vode, lokalna razpršenost, točkovne
obremenitve, več generacij in upoštevati poz. Vpliv na trajnost v širšem pomenu
Pomembno preučiti možnost vlaganja v že obstoječe objekte v javni lasti ki
propadajo in šele potem v nove gradnje (brownfield pred greenfield), ker so
takšni zapuščeni objekti lahko nevarni za zdravje prebivalcev v bližini

SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V TURISTIČNO INFRASTRUKTURO
Vpliv:
Negativni vplivi na zdravje se odražajo skozi onesnaženje zraka, izpuste plinov in
uporabo cest, hrup, poslabšanje vode, kriminal, spolno prenosljive bolezni
Priporočila:
Izdela se stroškovna analiza CBA , pred revitalizacijami jezer in vodnih objektov se
izdela kemijska in mikrobiološka analiza podtalnice, preveri se ali jo je možno in
smiselno uporabljati za ljudi. Sofinanciranje z natečaji načrtov za posege v
turizmu – javna naročila so lahko ovira.
2.3 Investicijsko področje: Razvoj turističnih produktov in programov
Ukrepi:
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PODPORA INVESTICIJAM V OBSTOJEČE IN NOVE TURISTIČNE PRODUKTE IN
PROGRAME
Vpliv:
Pogojno pozitiven vpliv če bo zagotovljena trajna raba produktov
Priporočila:
Ko se oblikuje načrt se mora vključevati vse ranljive CS, komu damo prednost pri
zaposlovanju in uporabi produktov

4.4.3 RAZVOJNA PRIORITETA 3: RAZVOJ ČLOVEŠKEGA KAPITALA
3.1 Investicijsko področje: Vzgoja, izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje
Ukrepi:
ZAGOTOVITEV PRIMERNE INFRASTRUKTURE IN UČNIH PROGRAMOV ZA POTREBE
IZVAJANJA ŠOLSKE, VISOKOŠOLSKE IN OBŠOLSKE DEJAVNOSTI TER NEFORMALNEGA
IZOBRAŽEVANJA
Vpliv:
Pogojno pozitiven vpliv če bodo dodani predšolski otroci in posebni programi za
ranljive ciljne skupine
Priporočila:
Delo s starši v OŠ - pri nas ni povezave med teorijo in prakso, urediti je potrebno
dostop in kakovost do učnih programov, zagotavljanje delovnega mesta je
pomembno in ne samo pridobljen papir, zato je potrebno usklajevanje z
delodajalci
VZPOSTAVITEV NOVIH REDNIH TEHNIČNIH PROGRAMOV IN TEHNIČNE GIMNAZIJE
Vpliv:
Pozitiven vpliv če bodo prispevali k višji zaposljivosti in dejanski zaposlenosti
Priporočila:
Potrebno je povezovanje med izobraževalnimi institucijami in delovnimi
organizacijami pri pripravi in izvedbi izobraževalnih programov (promoviranje
mentorstva in vzpostavljanje sistema mentorstva, posebej za zaposlene za delo z
ljudmi s posebnimi potrebami) – lahko nov ukrep
SPODBUJANJE IN PROMOCIJA TEHNIČNEGA IN POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA MED
MLADIMI
Vpliv:
Ni identificiran
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Priporočila:
Jih ni.
PROMOVIRANJE ALTERNATIVNIH OBLIK VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
Vpliv:
Ni identificiran
Priporočila:
Jih ni.
RAZVOJ IN KREPITEV VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Vpliv:
Pozitiven vpliv če bodo prispevali k višji zaposljivosti in dejanski zaposlenosti
Priporočila:
Poudarek naj bo na ranljivih skupinah (dodatno je potrebno upoštevati kulturni
okvir, jezik, socialno-kulturne dejavnike)
USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE ZA POVEČANJE KONKURENČNE SPOSOBNOSTI IN
VIŠJE DODANE VREDNOSTI
Vpliv:
Ni identificiran
Priporočila:
Potreben konkretnejši opis za koga so usposabljanja namenjena in zakaj.
IZVAJANJE USPOSABLJANJ ZA PRIDOBITEV POKLICNIH KVALIFIKACIJ.
Vpliv:
Ni identificiran
Priporočila:
Izvajajo se naj skupaj z delodajalci in program naj se močneje promovira pri
ranljivih ciljnih skupinah
SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI IN INOVATIVNOSTI V ORGANIZACIJE
Vpliv:
Pozitiven vpliv, razen če gre za izkoriščanje delovne sile. Pomembna je kakovost
delovnih pogojev.
Priporočila:
Indikator naj bo za ta ukrep - investicije, ki imajo pozitiven vpliv na kakovost
delovnih mest, varnost pri delu in kakovost življenja, prednost socialno
odgovornim podjetjem, promocija shem družinam, okolju, zdravju, prijazno in
družbeno odgovorno podjetje
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SPODBUJANJE RAZISKOVALNO-RAZVOJNE DEJAVNOSTI V PODJETJIH IN NA DELOVNIH
MESTIH TER PREHOD RAZISKOVALCEV V GOSPODARSTVO
Vpliv:
Pozitiven vpliv, če gre za izobraževanje vseh raziskovalcev oz. vseh izobrazbenih
struktur, ne samo visoko izobraženega kadra
Priporočila:
Jih ni.
PROMOCIJA KARIERNE POLITIKE V ORGANIZACIJAH
Vpliv:
Pozitiven vpliv, če gre za karierno politiko vseh oz. vseh izobrazbenih struktur, ne
samo visoko izobraženega kadra
Priporočila:
Jih ni.
PROMOCIJA IN USPOSABLJANJE ZA PODJETNIŠTVO
Vpliv:
Pozitiven vpliv, če je možno vključevati družbeno odgovornost, mehanizme,
osveščanje o vlaganju v človeške vire, zdravje in varnost pri delu
Priporočila:
Potrebno je vključevati družbeno odgovornost, mehanizme, osveščanje o
vlaganju v človeške vire, zdravje in varnost pri delu
SPODBUJANJE (SAMO) ZAPOSLOVANJA MLADIH
Predlog novega ukrepa:
USTVARJANJE KVALITETNIH ZDRAVIH DELOVNIH MEST, VKLJUČNO S SOCIALNIM
PODJETNIŠTVOM, PRILAGAJANJE DELOVNIH MEST STAREJŠI POPULACIJI, POPULACIJI
ISKALCEM PRVE ZAPOSLITVE
Soc. podjetništvo- fokus na dobrine, ne dobiček, kmetijstvo: tipa a – podjetje, ki
vključuje socialno šibkejše, javna dela, tipa b: zaposlovanje specifičnih ranljivih skupin,
storitev, ki prinaša prihodek.
3.2 Investicijsko področje: Zdravje in kakovost življenja
Ukrepi:
VAROVANJE IN KREPITEV ZDRAVJA PREBIVALCEV TER SPODBUJANJE AKTIVNOST ZA
DVIG KAKOVOSTI ŽIVLJENJA V POMURJU
Vpliv:
Pozitiven vpliv
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Priporočila:
Poudarek na ranljive skupine.
ZAGOTOVITEV PODPORNEGA OKOLJA ZA MEDSEKTORSKO SODELOVANJE IN
MEDSEKTORSKE PROJEKTE NA PODROČJU NEENAKOSTI V ZDRAVJU
Vpliv:
Pozitiven vpliv
Priporočila:
Jih ni.
ZAGOTOVITEV INTEGRACIJE IN NADGRADNJE OBSTOJEČIH TER USTVARJANJE NOVIH
SLUŽB IZ PODROČJA ZDRAVSTVENEGA IN SOCIALNEGA VARSTVA
Vpliv:
Pozitiven vpliv z upoštevanjem geografskih in socio-ekonomskih neenakosti
Priporočila:
Jih ni.
ZAGOTOVITI PRIMERNO IN DOSTOPNO ZDRAVSTVENO TER ŠPORTNO
INFRASTRUKTURO
Vpliv:
Pozitiven vpliv
Priporočila:
Potrebno je pripraviti programe, ki bodo zmanjševali neenakosti v zdravju; s
storitvami prilagojenimi Pomurcem in posebej ranljivim ciljnim skupinam.

3.3 Investicijsko področje: Socialno podjetništvo
Ukrepi:
SPODBUJANJE USTANAVLJANJA SOCIALNIH PODJETIJ TER ZAPOSLOVANJA RANLJIVIH
SKUPIN V TOVRSTNIH PODJETJIH
Vpliv:
Pozitiven vpliv
Priporočila:
Jih ni.
ZAGOTOVITEV PODPORNIH STORITEV ZA RAZVOJ SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA
Vpliv:
Pozitiven vpliv
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Priporočila:
Katere podporne storitve-konkretneje?
Boljši razpisni pogoji za nova socialna podjetja!
3.4 Investicijsko področje: Razvoj nevladnih organizacij, socialna vključenost in enake
možnosti
Ukrepi:
ZAGOTOVITEV PRIMERNE INFRASTRUKTURE IN STORITEV ZA NUDENJE POMOČI
LJUDEM V STISKI, SOCIALNO OGROŽENIM, STAREJŠIM, DRUŽINAM
Vpliv:
Pozitiven vpliv
Priporočila:
Potrebni dnevni centri, nove storitve - poglabljanje aktivnosti društev,
povezovanje obstoječih mrež
SPODBUJANJE IZVAJANJA VSEBIN NA PODROČJU SOCIALNE VKLJUČENOSTI IN ENAKIH
MOŽNOSTI
Vpliv:
Pozitiven vpliv
Priporočila:
Pomoč na domu, ne zidanje domov za starejše, poudarek na storitve
SPODBUJANJE RAZVOJA NVO
Vpliv:
Pozitiven vpliv – vendar problem definicije: prostovoljstvo na podlagi dodatnega
voluntersekga dela ljudi, ki že imajo zaposlitev, prostovoljstvo iščočih
brezposelnih, med tem, ko išče zaposlitev; ne pa izkoriščanje v zameno za redno
delo.
Priporočila:
Prostovoljstvo, ki ne zamenja rednega dela (kot dodatek že obstoječemu). Zelo
dobro definirati prostovoljstvo pri brezposelnih, kot delo, ki mu pomaga do
zaposlitve. Ozaveščanje v šolah, kaj je prostovoljstvo, zmanjšati stigmo, da je to
nekaj slabega, vključevanje po obveznem izobraževanju – primer dobra prakse
Hiša sadeži družbe. Pomoč človeku in ne reševanja neke organizacije.
Zmanjšanje potrebe po zdravstvenih, socialnih storitvah, kasnejšega iskanja
zdravstvene pomoči, direktna povezava na zdravje oz. zmanjševanje neenakosti –
podatek za župane!
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INTEGRACIJA IN OSAMOSVAJANJE MLADIH
Vpliv:
Pozitiven vpliv, posebej če gre za tiste z nižjim SE statusom
Priporočila:
Promocija, osveščanje druženja med mladimi – osebni stiki.
Stigma ločevanja od staršev, skupna gospodinjstva, pomanjkanje dohodka,
sociološko matriarhat
Predlog za nov ukrep:
RAZVOJ PROGRAMOV ZA MLADE DRUŽINE IN ENOSTARŠEVSKE DRUŽINE, KI SE NAJ
IZVAJAJO IZVEN CSD (NESTIGMATIZIRANO OKOLJE, NPR. URBANI VRTOVI,
ZELEMENJAVA – S TEM ZMANJŠAMO STISKO)
3.5 Investicijsko področje: Kultura in umetnost
Ukrepi:
POVEČANJE INFORMIRANOSTI O DOGODKIH NA PODROČJU KULTURE IN UMETNOSTI
Vpliv:
Pozitiven vpliv
Priporočila:
Pomembno zagotavljanje enakega dostopa
KULTURA V PODPORO SOCIALNI VKLJUČENOSTI DRUŽBENIH SKUPIN
Vpliv:
Pozitiven vpliv
Priporočila:
Pomembno vključevanje ranljivih skupin,ne samo kot gledalce ampak tudi kot
izvajalce
SPODBUJANJE USTANAVLJANJA PROFESIONALNIH UMETNIŠKIH IN KULTURNIH
INSTITUCIJ
Vpliv:
Pozitiven vpliv
Priporočila:
Spodbujati je potrebno tudi delovanje in ne samo profesionalnih, ampak tudi
ljubiteljskih skupin
OBNOVA IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
Vpliv:
Ni identificiran
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Priporočila:
Jih ni.
UREDITEV PROSTOROV ZA DRUŽENJE, IZVEDBO KULTURNIH PRIREDITEV IN RAZSTAV
Vpliv:
Ni identificiran
Priporočila:
Potrebno razmisliti o večfunkcionalnosti prostorov in to v že obstoječih objektih.
AKTIVIRANJE KULTURNO UMETNIŠKIH POTENCIALOV V REGIJI IN ZAGOTOVITEV
MOŽNOSTI ZA NJIHOVO DELOVANJE
Vpliv:
Ni identificiran
Priporočila:
Jih ni.
SPODBUJANJE OBISKOV VRHUNSKIH UMETNIKOV IZ TUJINE IN SLOVENIJE
Vpliv:
Ni identificiran
Priporočila:
Dejansko spodbujanje izmenjav!
INTENZIVIRANJE OBŠOLSKIH IN DRUGIH DODATNIH DEJAVNOSTI Z VSEBINAMI, KI
LJUDEM PRIBLIŽUJE KULTURNO IN UMETNOST
Vpliv:
Ni identificiran
Priporočila:
Pomembno, da je namenjeno vsem ciljnim skupinam, še posebej tistim z nizkim
SE statusom in iz oddaljenejših krajev

3.6 Investicijsko področje: Razvoj narodnih manjšin
Ukrepi:
ZAGOTOVITEV POGOJEV ZA OHRANITEV, KREPITEV IN RAZVOJ NARODNIH MANJŠIN
FUNKCIONALNA UPORABA JEZIKA NARODNOSTI
ZAGOTAVLJANJE USTREZNE BIVALNE KAKOVOSTI ZA ROME
Vpliv: Za vse ukrepe zgoraj
Ni identificiran
Priporočila: Za vse ukrepe zgoraj
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Vzpodbujanje sožitja in povezovanja med etničnimi skupinam, tudi znotraj njih,
med njimi in večinskim narodom

4.4.4 RAZVOJNA PRIORITETA 4: OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURA
4.1 Investicijsko področje: Razvoj javne infrastrukture
Ukrepi:
IZBOLJŠANJE FUNKCIONALNOSTI, DOSTOPNOSTI IN UREJENOSTI GOSPODARSKIH,
TURISTIČNIH, KULTURNIH, ŠPORTNO-REKREACIJSKIH IN DRUGIH JAVNIH OBJEKTOV,
PROSTORSKIH POVRŠIN IN OMREŽIJ; OBNOVA IN VZPOSTAVITEV MEDOBČINSKIH IN
ČEZMEJNIH PROMETNIH POVEZAV TER ODPIRANJE GOZDOV Z GOZDNIMI
PROMETNICAMI, Z UPORABO INTERDISCIPLINARNEGA NAČRTOVANJA
Vpliv:
Negativen vpliv na zdravje ima javna razsvetljava
Preko pozitivnega vpliva na mobilnost in gibanje, ima pozitivne vplive na zdravje
nasploh, enakost, povezovanje.
Priporočila:
Ozaveščati o obnašanju v gozdovih
Opozoriti na upoštevanje zakonodaje pri gradnji obnovi, javni razsvetljavi in
kulturnih spomenikih z vidika ranljivih ciljnih skupin
Upoštevati vidik trajnostne mobilnosti
Zagotavljanje javnega prometa
USKLAJENO IN TRAJNOSTNO IZKORIŠČANJE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE S
POVEČEVANJEM NJIHOVEGA DELEŽA V PROIZVODNJI IN ENERGETSKI BILANCI REGIJE
TER ENERGETSKA SANACIJA OBSTOJEČIH OBJEKTOV (NPR. REVITALIZACIJA MLINOV –
VZPOSTAVITEV MHE, SONČNE ELEKTRARNE, GEOTERMALNA ENERGIJA, BIOPLINARNE,
JAVNA RAZSVETLJAVA)
Vpliv:
Negativni učinek je uničevanje gozdov, kar vpliva na mikroklimo in posledično
na zdravje
Pozitivni učinek je, da se skozi uporabo obnovljivih virov se zmanjšuje uporaba
fosilnih virov
bioplin negativno vpliva na zdravje - vpliv formaldehida in spodbujanje
proizvodnje monokultur kar pomeni neupoštevanje zakonodaje kjer je osnovna
funkcija bioplinarne koriščenje odpadnih materialov
Priporočila:
Priložnost za ranljivo skupino za energetsko sanacijo zgradb-podjetniška
priložnost, npr. socialno podjetništvo v energetiki
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DOKONČANJE POMURSKEGA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČIH
VODOVODNIH SISTEMOV TER DOLOČITEV VODOVARSTVENIH PASOV S PRIMERNO
RABO TAL, BREZ ONESNAŽEVANJA IZ TOČKOVNIH IN RAZPRŠENIH VIROV
Vpliv:
Dokazani pozitivni vpliv na zdravje zaradi dostopnosti do vode za vso populacijo,
izboljšanje v dostopnosti za nekatera območja Goričko, Romi, itd,
Negativni vplivi so predraga voda, možnost neoporečnosti – zaradi višine plačila
možno da bodo prebivalci uporabljali svoje vodovode ki niso neoporečni,
vprašljiva kvaliteta izvedbe vodovodnega sistema in razširitev ambrozije zaradi
posega v naravo z gradnjo vodovodnega sistema
Priporočila:
Kljub izgradnji vodovodnega sistem ni smiselno zapirati majhnih vaških
vodovodov zaradi samooskrbe in varnosti oskrbe s pitno vodo
IZVEDBA CELOVITIH UKREPOV VARSTVA PRED ŠKODLJIVIM DELOVANJEM VODA Z
UREDITVIJO ODVAJANJA ZALEDNIH IN LASTNIH VODA V NASELJIH TER IZVEDBO
USEDALNIH POLJ NA MELIORACIJSKIH JARKIH PRED VTOKOM V VODOTOK
Vpliv:
Pozitiven vpliv - izrazito
Priporočila:
Večnamenska uporaba melioracijskih jarkov in potokov (žive meje, obvodna
vegetacija, vetrna zastor, življenjski prostor za živali, priložnost za obrtništvo oz.
zelene poklice)
Iz stališča varovanja zdravja je potrebna pravilna in kvalitetna izvedba
VZPOSTAVITEV ČISTILNIH NAPRAV ZA GOSPODINJSTVA IN ZAGOTOVITEV USTREZNEGA
DELOVANJA OBSTOJEČIH ČISTILNIH NAPRAV TER VZPOSTAVITEV ZBIRNIH CENTROV ZA
LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
Vpliv:
Pozitiven vpliv je preprečevanje dolgoročnega onesnaževanja pitne vode in
okolja
Negativni vplivi so zaradi centralizacije čistilne naprave –primernejše individualne
čistilne naprave
Priporočila:
Razmisliti je potrebno o lokacijah čistilnih naprav - naselje ali vodotoki
Točkovne ČN napram centralnim
4.2 Investicijsko področje: Okolje
Ukrepi:
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REVITALIZACIJA REGULIRANIH STRUG TEKOČIH VODA IN REGIONALNA OPREDELITEV
OBMOČIJ PRIDOBIVANJA MINERALNIH SUROVIN NA PODLAGI ANALIZE STANJA IN
POTREB, KJER OHRANJENI DELI NARAVE NUDIJO EKOSISTEMSKE USLUGE ZA
PRIDELAVO HRANE S PRIMERNIM KMETOVANJEM
Vpliv:
Pozitivni vplivi so izboljšanje vodnega prostora, sprostitve, zvišanje podtalnice,
mikroklima
Priporočila:
Ozaveščanje populacije o pomembnosti varovanja vode in vpliva na njegovo
zdravje in poudarek na kmečki populaciji – vidik medsektorskega sodelovanja
Namenska uporaba melioracijskih jarkov in potokov (žive meje, obvodna
vegetacija, vetrna zastor, življenjski prostor za živali, priložnost za obrtništvo oz.
zelene poklice)
VZPOSTAVITEV DOBREGA MORFOLOŠKEGA IN HIDROMORFOLOŠKEGA STANJA
VODOTOKOV TER IZDELAVA PROGRAMA INUNDACIJSKEGA PROSTORA OB MURI
Vpliv:
Pozitivni vplivi so izboljšanje vodnega prostora, sprostitve, zvišanje podtalnice,
mikroklima
Priporočila:
Ozaveščanje populacije o pomembnosti varovanja vode in vpliva na njegovo
zdravje in poudarek na kmečki populaciji – vidik medsektorskega sodelovanja
Namenska uporaba melioracijskih jarkov in potokov (žive meje, obvodna
vegetacija, vetrna zastor, življenjski prostor za živali, priložnost za obrtništvo oz.
zelene poklice)
OHRANJANJE LESNE BIOMASE KOT DECENTRALIZIRANEGA ENERGENTA V REGIJI
Vpliv:
Pozitiven vpliv na zdravje
Pozitiven je učni vidik gozdov za otroke in mlade
Dobra dostopnost za vse je velik vidik enakosti in spodbujanje bivanja, gibanja v
gozdu je izredno pozitivno za zdravje prebivalstva.
Priporočila:
Poudarek mora biti na trajnostni rabi
Priložnost za zelene zaposlitve
4.3 Investicijsko področje: Prostor in krajina
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Ukrepi:
VZPOSTAVITEV
REGIONALNEGA
JAVNEGA
ZAVODA
ZA
NAČRTOVANJE
KAKOVOSTNEGA BIVALNEGA OKOLJA
Vpliv:
Pozitiven interdisciplinarni pristop in načrtovanje vnaprej, medsektorski pristop
Priporočila:
Nujno vključiti tudi vidik kvalitete življenja in več sektorjev
PRIPRAVA PROSTORSKE ZASNOVE REGIONALNEGA RAZVOJA S PRIKAZANIMI
INTERAKCIJAMI IN KONFLIKTNIMI CONAMI
Vpliv:
Ni identificiran
Priporočila:
Jih ni.
BORZA DOSTOPNIH POVRŠIN ZA INVESTICIJE
Vpliv:
Ni identificiran
Priporočila:
Jih ni.

4.4.5 RAZVOJNA PRIORITETA 5: TRAJNOSTNO KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA
5.1 Investicijsko področje: Kmetijstvo in gozdarstvo
Ukrepi
SPODBUJANJE TRAJNOSTNE (SAMO)OSKRBE Z LOKALNO PRIDELANO HRANO
Vpliv:
Pozitiven vpliv.
Priporočila:
Potrebno je najti sistemsko rešitev, za povezovanje, ne samo na lokalni ravni.
VZPOSTAVITEV TRŽNEGA IN LOGISTIČNEGA PODPORNEGA OKOLJA ZA LOKALNO
TRAJNOSTNO OSKRBO
Vpliv:
Ni identificiran.
Priporočila:
Potrebno je vključiti manjše proizvajalce in prodajo na domu.
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SOFINANCIRANJE PROGRAMOV POVEZOVANJA PROIZVAJALCEV, MARKETINŠKIH
AKTIVNOSTI IN POVEČANJE LOKALNE PROIZVODNJE IN PREDELAVE HRANE
Vpliv:
Ni identificiran
Priporočila:
Jih ni.
POVEZOVANJE EKOLOŠKIH PRIDELOVALCEV IN SKUPNI NASTOP NA TRGU
Vpliv:
Ni identificiran
Priporočila:
Jih ni.
SPODBUJANJE POVEČEVANJA
GOSPODARSTVIH
Vpliv:
Ni identificiran
Priporočila:
Jih ni.

SONARAVNEGA

KMETOVANJA

NA

KMETIJSKIH

USPOSABLJANJE ZA ZELENE POKLICE
Vpliv:
Ni identificiran
Priporočila:
Jih ni.
IZVAJANJE KOMASACIJ IN DRUGIH POTREBNIH POSEGOV V KMETIJSKA ZEMLJIŠČA TER
ZAGOTAVLJANJE DOSLEDNEGA DELOVANJA MELIORACIJSKIH SISTEMOV
Vpliv:
Negativen vpliv
Priporočila:
Jih ni.
ZAOKROŽEVANJE KMETIJ IN KONCENTRACIJA KMETIJSKE ZEMLJE TER POMOČ PRI
SELITVAH KMETIJ IZ NASELIJ NA ROB NASELIJ
Vpliv:
Negativen vpliv
Priporočila:
51

Jih ni.
AKTIVNO VKLJUČEVANJA
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
Vpliv:
Negativen vpliv
Priporočila:
Jih ni.

SKLADA

KMETIJSKIH

ZEMLJIŠČ

V

KONCENTRACIJO

RAZŠIRITEV KOLOBARJA IN ZMANJŠEVANJE NEGATIVNIH UČINKOV MONOKULTUR
Vpliv:
Ni identificiran
Priporočila:
Jih ni.
FINANČNE SPODBUDE ZA MLADE PREVZEMNIKE KMETIJ
Vpliv:
Ni identificiran
Priporočila:
Jih ni.
SISTEMATIČNI PRISTOP IN SPODBUJANJE IZOBRAŽEVANJA (TUDI V TUJINI) KMETOV V
SMERI RAZVOJA PODJETNIŠKE MISELNOSTI S POUDARKOM NA MLADIH KMETIH
Vpliv:
Ni identificiran
Priporočila:
Jih ni.
SPODBUJANJE REJE DROBNICE
Vpliv:
Ni identificiran
Priporočila:
Jih ni.
PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM
POVEZOVANJE SKUPIN PROIZVAJALCEV V RAZLIČNIH PANOŽNIH SKUPINAH TER
SOFINANCIRANJE DELOVANJA SKUPIN IN SKUPNIH PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI
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SPODBUJANJE POVEČEVANJA KMETIJSKE PROIZVODNJE
NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA INVESTICIJE NA KG

IN

PRIDOBIVANJE

IZOBRAŽEVANJE KMETOV V SMERI PODJETNOSTI IN EKONOMIKE KMETIJSKE
POSTAVITEV VZORČNIH MODELNIH KMETIJ (SOF. INVESTICIJ IN DELOVANJA VZORČNIH
KMETIJ)
SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V PREDELOVALNO INDUSTRIJO
SPODBUJANJE VERTIKALNEGA POVEZOVANJA PRIDELOVALCEV IN PREDELOVALCEV
KMETIJSKIH PROIZVODOV TER PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI
SPODBUJANJE RAZVOJA MALIH PREDELOVALNIH OBRATOV
Vpliv: Velja za vse zgornje prioritete
Ni identificiran
Priporočila: Velja za vse zgornje prioritete
Jih ni.

5.2 Investicijsko področje: Razvoj podeželja
Ukrepi:
SPODBUJANJE TRAJNOSTNE (SAMO)OSKRBE Z LOKALNO PRIDELANO HRANO
PODPORA MEDSEKTORSKIM PROGRAMOM IN PROJEKTOM NA PODROČJU RAZVOJA
PODEŽELJA ZA ZMANJŠEVANJE NEENAKOSTI V ZDRAVJU
POVEČANJE SAMOOSKRBE POSAMEZNIKA
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU RAZVOJA PODEŽELJA
SPODBUJANJE PODJETNIŠKE ZAMISLI NA PODEŽELJU
POVEZOVANJE RAZLIČNIH DEJAVNOSTI S CILJEM RAZVOJA PODEŽELJA IN DVIGOM
KVALITETE ŽIVLJENJA
Vpliv: Velja za vse zgornje prioritete
Ni identificiran
Priporočila: Velja za vse zgornje prioritete
Jih ni.
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PRIOGA 1: VPRAŠALNIK ZA PRESOJO VPLIVOV NA ZDRAVJE
PRIORITETA ŠT:
UKREP:
Vprašanja za pregled ukrepov

Ne

Da
Kratka obrazložitev:

Bo ukrep imel direkten vpliv na
zdravje, mentalno zdravje ,
neenakosti v zdravju in blaginjo?
npr. Ali bo povzročal bolezni, vplival
na socialno inkluzijo, neodvisnost,
participacijo? Ocenite ali bodo ranljive
skupine še posebej prizadete.

Ali bo vpliv na celotno populacijo ali na
določene skupine?
Ali bodo vplivi težko popravljivi ali celo
ireverzibilni?
Ali bodo srednje ali dolgoročni?
Ali bodo sprožili zaskrbljenost javnosti?
Ali bodo imeli kumulativne ali sinergijske
učinke, morda z drugimi ukrepi?
Kratka obrazložitev:

Bo ukrep imel vpliv na socialne,
ekonomske in okoljske življenjske
pogoje, ki lahko posredno vplivajo
na zdravje in neenakosti v zdravju’
Npr: ali bo vplival na izobraževanje,
bivalne pogoje, transport, razvoj otrok,
priložnosti za zaposlitev, okolje,…
Ocenite, če bodo ranljive skupine še
posebej prizadete.

Ali bo vpliv na celotno populacijo ali na
določene skupine?
Ali bodo vplivi težko popravljivi ali celo
ireverzibilni?
Ali bodo srednje ali dolgoročni?
Ali bodo sprožili zaskrbljenost javnosti?
Ali bodo imeli kumulativne ali sinergijske
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učinke, morda z drugimi ukrepi?
Kratka obrazložitev:

Ali bo ukrep vplival na sposobnost
posameznikov da izboljšajo svoje
zdravje in blaginjo?
Npr: ali bo vplival na možnosti fizične
aktivnosti posameznika, izbiro zdrave
hrane, možnosti da zmanjša porabo
alkohola in preneha kaditi? Ali ima
poseben vpliv na ranljive skupine?

Ali bo vpliv na celotno populacijo ali na
določene skupine?
Ali bodo vplivi težko popravljivi ali celo
ireverzibilni?
Ali bodo srednje ali dolgoročni?
Ali bodo sprožili zaskrbljenost javnosti?
Ali bodo imeli kumulativne ali sinergijske
učinke, morda z drugimi ukrepi?
Kratka obrazložitev:

Ali bo ukrep spremenil potrebo po
ali dostop do zdravstvenih in
socialnih storitev
Npr po storitvah v primarnem
zdravstvu (osebni zdravniki,
zdravstveni domovi…), bolnišnično
zdravljenje, socialni transferji,
mentalno zdravje? Ali bodo ranljive
skupine še posebej prizadete?

Ali bo vpliv na celotno populacijo ali na
določene skupine?
Ali bodo vplivi težko popravljivi ali celo
ireverzibilni?
Ali bodo srednje ali dolgoročni?
Ali bodo sprožili zaskrbljenost javnosti?
Ali bodo imeli kumulativne ali sinergijske
učinke, morda z drugimi ukrepi?
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PRIOGA 2: OCENJEVALNI LISTI PO PRIORITETAH
HIA RRP za pomursko regijo 2014-2020
RAZVOJNA PRIORITETA 1: KONKURENČNOST GOSPODARSTVA
Investicijsko Usmeritev
Kazalniki
Ukrepi
področje
Investicijsko
področje
1.1: Razvoj
podjetništva

z naborom talentov in
poslovnih zamisli
identificirati podjetniške
ideje v okolju. S
podporo start-up, mikro
in malim podjetjem se
bo spodbudil nastanek
novih podjetij, razvoj
novih produktov,
storitev in programov,
omogočalo širitev
poslovanja podjetjem in
razvoj infrastrukture. S
pridobivanjem
lastništva in
upravljanjem z
poslovno/industrijskimi
conami se bo zagotovila
njihova prostorska
širitev in posodobitev, ki
bo v skladu z regijskim

Spodbujanje podpornega okolja za
razvoj podjetništva

 št. prototipov in testnih
konceptov
 št. start-up podjetij
 št. novih produktov
 št. novih tehnologij
 št. novih delovnih mest
 število revitaliziranih
Sofinanciranja zagona podjetij
objektov
 povečanje dodane vrednosti
na zaposlenega
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Potencialni vplivi na
zdravje (negativni in
pozitivni)
+ razvoj delovnih
mest z višjo dodano
vrednostjo
Na ranljive CS nima
direktnega vpliva
(razen na mlade) na
zdravje ker vpliva na
bolj izobražene
+odvisno če vključuje
ranljive skupine ali
zavrača zaradi
njihove specifike

Priporočila

Bolj direktno
nagovoriti ranljive
CS
Ko se projekti
sofinancirajo iz
javnih sredstev
morajo zagotoviti
udeležbo ranljivih CS
Pogledati da ne
povzročajo negativnih
vplivov na okolje in
zdravje ali jih
povečuje
Pomembno je
pogledati tudi kakšen
produkt proizvaja ,
kako izkorišča
naravne vire, količina
odpadkov – važni so
kriteriji za
sofinanciranje -

prostorskim načrtom

Investicijsko
področje
1.2:
Spodbujanje
razvoja
gospodarski
h subjektov

spodbujanje
tehnološkega razvoja
gospodarskih
subjektov v regiji z
vlaganji v tehnološko
opremljenost in
znanje. Z
ustanavljanjem in

 št. novih investicij in
njihova vrednost
 št. novih produktov z višjo
dodano vrednostjo
 št. novoustanovljenih R&R
skupin in registriranih
raziskovalcev
 št. mladih raziskovalcev v

Sofinanciranje infrastrukture in novih
programov za mikro in mala podjetja;

Isto kot zgoraj

Isto kot zgoraj

Sofinanciranje nakupa in revitalizacije
opuščenih industrijskih/poslovnih
objektov

+urejanje možnih
potencialno nevarnih
območjih

Vedno je potrebno
upoštevati da
pogledamo obstoječe
oz. že razpoložljive
kapacitete in šele
potem gremo v
novogranje
-upoštevati ustrezno
in zdravju primerno
odstranjevanje
nevarnih materialov
-paziti je potrebno da
ne revitaliziramo z
onesneževali
kontaminiranih
območij preden jih ne
očistimo

Spodbujanje začetnih investicij
podjetij
Sofinanciranje ustanavljanja in
krepitve razvojno raziskovalne
dejavnosti
Spodbujanje vzpostavitve razvojnih
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krepitvijo
raziskovalno-razvojih
skupin, povezovanjem
podjetij s centri
znanja, ki bodo
izkoriščala
konkurenčne prednosti
regije, se bo okrepilo
raziskovalno-razvojno
dejavnost. S
spodbujanjem
sodelovanja preko
grozdenja in mreženja
ter javno-zasebnim
partnerstvom bo
omogočen razvoj
novih izdelkov, rešitev
in storitev z višjo
dodano vrednostjo in
komercializacija novih
idej
zagotavljanje ugodnih
Investicijsko finančnih virov oz.
spodbud v obliki
področje
nepovratnih sredstev,
1.3:
garancij in subvencij
Finančni
obrestne mere za
mehanizmi
tehnološko-ekološke
investicije obstoječih
podjetij in razvoj start-

gospodarstvu
 št. R&R projektov
 št. novih produktov
 št. projektov s področja
pametne/razvojne
specializacije regije
 št. zaščit intelektualne
lastnine
 neto dodana vrednost na
zaposlenega
 št. grozdov
 št. razvojnih centrov
 št. kompetenčnih centrov
 št. sklenjenih partnerstev
 vrednost projektov

centrov

 število podprtih projektov
in investicij
 število novo ustvarjenih
delovnih mest
 povprečno povečanje
dodane vrednosti na
zaposlenega v podjetjih,
prejemnikih sredstev

???

Sofinanciranje podpornega okolja
Sofinanciranje razvoja in
komercializacije blagovnih znamk
Spodbujanje delovanja grozdov na
področjih pametne specializacije
Spodbujanje javno-zasebnih
partnerstev
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Investicijsko
področje
1.4:
Privabljanje
investicij in
internaciona
lizacija
gospodarstv
a

upov. S tem se bodo v
regiji spodbudila
zasebna vlaganja,
razvoj inovativnih
podjetij, povečalo
število novih delovnih
mest in dodana
vrednost na
zaposlenega
privabljanje novih
neposrednih investicij
v regijo, prednostno v
ciljne lokacije po
osnutku regijskega
prostorskega načrta, in
nudenje podpore
internacionalizaciji
pomurskega
gospodarstva. Z
izboljšanjem storitev
za podporo domačim
in tujim investitorjem
se bo v regijo
pridobilo nove
investicije, ki bodo
omogočale ustvarjanje
novih delovnih mest
in pogojev za lažje
prestrukturiranje

 število novih inovativnih
podjetij v regiji
 spodbujena zasebna
vlaganja v podprtih
projektih (v mio EUR)

 št. identificiranih
potencialnih tujih in
domačih investitorjev
 št. novih podjetij s tujim
lastništvom
 št. zaposlenih v podjetjih s
tujim kapitalom
 dodana vrednost na
zaposlenega v regiji
 št. usposobljenih človeških
virov za privabljanje TNI
 št. predstavitev
pomurskega gospodarstva v
tujini
 zagotavljanje infrastrukture
v tujini (predstavništva in
pisarne v tujini)
 povečanje prihodkov pom.
gospodarskih družb na tujih

Promocija regije in privabljanje novih
investicij v Pomurje

-izkoriščanje delovne
sile
+večja zaposlitev
-onesnaževanje z
vidika neprimerne
gospod.dejavnosti

Naj se dogaja z vizijo
regije in razvojnih
načrtov, prioritet in
ukrepov

Spodbujanje internacionalizacije
pomurskega gospodarstva

Enako kot zgoraj

Enako kot zgoraj

Sofinanciranje stroškov nastopa na tujih
trgih (marketing)
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gospodarstva, podpora
internacionalizaciji
pomurskega
gospodarstva pa bo
povečala blagovno
menjavo pomurskega
gospodarstva
(predvsem izvoza
blaga in storitev)

Investicijsko
področje
1.5:
Spodbujanje
lokalne in
družbeno
odgovorne
ekonomije
Kaj pomeni
ta Zelena
rast oz.
usmeritev ?
Potrebno bi
bilo to
ovrednotiti.

povečanje deleža
gospodarskega
sodelovanja znotraj
regije in števila
družbeno odgovornih
podjetij na način, da
se bo pospeševalo
vključevanje ranljivih
ciljnih skupin v
njihovo delovanje

trgih




št. projektov sodelovanja
št. podjetij , ki podpirajo
kriterije družbene
odgovornosti

organizacija lokalnih distribucijskih mrež
in mrež sodelovanja

+vpliv na zdravje

sofinanciranje pridobivanja certifikatov s
področja družbene odgovornosti
podjetij

+ zmanjšuje
neenakosti v zdravju
ranljivih skupin
+motivacija, finančni
položaj,
zainteresiranost
zaposlovanja je višja ,
manjša nevarnost
odpuščanja – večja
varnost –psihično
zdravje, stres
-zaposleni si ne želijo
odgovornosti ,
ozaveščenost je

spodbujanje lastništva zaposlenih
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Lokalne javne
institucije se morajo
vključiti

izredno nizka
spodbujanje zelenega javnega naročanja
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Naj javni naročanje
ne zmanjša
dostopnosti zaradi
ranljivosti skupine

RAZVOJNA PRIORITETA 2: TRAJNOSTNI TURIZEM
Investicijsko Usmeritev
Kazalniki
področje
Investicijsko
področje
2.1: Razvoj
turistične
destinacije

vzpostaviti regijsko
destinacijsko
organizacijo, ki bo
povezovala turistične
subjekte v regiji,
nudila celovito
podporo novih
turističnim produktov,
informirala ciljno
javnost ter spodbujala
povezovanje in
sodelovanje
deležnikov pri
oblikovanju
integralnih turističnih
produktov. Z
izvajanjem celovite
promocije in trženja
regije, izvajanjem
izobraževalnih
delavnic,
ozaveščanjem in
nudenjem podpore
turistične sektorju pri
pridobivanju
certifikatov kakovosti

Ukrepi

sofinanciranje delovanja RDO
 delujoča RDO
 št. turistov in ustvarjenih
nočitev
 št. promocijskih in
trženjskih aktivnosti
 št. izobraževalnih delavnic
 št. oblikovanih integralnih
turističnih produktov

sofinanciranje izvajanja
promocijskih in trženjskih aktivnosti
in izdelave promocijskega materiala
izvedba izobraževalnih delavnic za
turistični sektor

Potencialni vplivi na
zdravje (negativni in
pozitivni)
+ zaposlitve
+ gospodarska rast
regije
+ dvig kvalitete
življenja(kolesarske
poti, rekreativne
površine,

Priporočila

+gospodarska
dejavnost – lokalno

- Lokalna izvedba
-nagovarjati ranljive
CS direktno
- višja
interdisciplinarnost in
poudarek na zdravi
izbiri

-Upoštevati nosilno
kapaciteto okolja –
-upoštevati posamezne
ranljive ciljne skupine
pri načrtovanju
celotnega RRP-ja

-ni
interdisciplinarnosti,
možnost zdrave
izbire
- učni programi
- upoštevati NPK
sofinanciranje stroškov pridobivanja Ne zaznavamo vpliva Dolgoročno bo
certifikatov kakovosti v turizmu
na ranljive CSpozitiven vpliv na
Najvišje izobraženi
zdravje
to zaznajo – butični
turisti
spodbujanje sodelovanja deležnikov +vključevanje
pri oblikovanju integralnih turističnih ranljivih skupin
produktov
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ter spodbujanjem
sodelovanja se bo
dvignila
prepoznavnost
Pomurja kot turistične
destinacije

Investicijsko
področje
2.2: Razvoj
nastanitveni
h kapacitet
in turistične
infrastruktu
re

obnoviti obstoječe
nastanitvene
kapacitete in razvijati
nove, predvsem
manjše sonaravne
nastanitvene
kapacitete, s ciljem
doseganja razpršenosti
turističnih kapacitet
po celotni regiji. S
spodbujanjem
investicij v razvoj
spremljevalne, javne
in zasebne turistične
infrastrukture ter

 št. projektov obnove
nastanitvenih kapacitet
 št. ležišč v regiji po občinah
(njihova razpršenost)
 št. investicij v
spremljevalno turistično
infrastrukturo
 št. investicij javnozasebnega partnerstva

sofinanciranje investicij v obnovo in
razvoj novih namestitvenih kapacitet
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-veliki posegi v
kulturno krajino in
naravo – -težava
financiranja in
trajnosti
-investicije v
naravno okolje
zahteva večje posege
v vzdrževanje
človeku prijaznega
okolja (komarji)

Manjše investicije ki
bazirajo na družinski
tradiciji in zagotovijo
trajnost pozitiven
vpliv na čistost vode,
lokalna razpršenost ,
točkovne obremenitve,
več generacij in
upoštevati poz. Vpliv
na trajnost v širšem
pomenu
-vlaganje v že
obstoječe objekte v
javni lasti in
propadajo

javno zasebnega
partnerstva se bo
pospešilo razvoj in
nadgradnjo turistične
infrastrukture

+Pozitiven vpliv na
blaginjo v širšem
pomenu.

sofinanciranje investicij v turistično
infrastrukturo
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Neg. onesnaženje
zraka izpusti plinov
in uporaba cest,
hrup, poslabšanje
vode , kriminal ,
spolno prenosljive
bolezni,

Enako kot prej
Stroškovna analiza
CBA
Kemijska in
mikrobiološka analiza
podtalnice
revitalizacije jezer in
gramoznic , ali je
možno in smiselno
uporabljati za ljudi
Sofinanciranje z
natečaji načrtov za
posege v turizmu –
javna naročila –ovira
Vlaganje v dodano
vrednost

Investicijsko
področje
2.3: Razvoj
turističnih
produktov in
programov

zagotoviti podporo
investicijam v
obstoječe turistične
produkte in programe
ter razvoj novih
integralnih in
tematskih turističnih
produktov in
programov, s čimer se
bo dvignilo kakovost
in nadgradilo
obstoječo turistično
ponudbo

 št. izboljšanih turističnih
produktov in programov
 št. novih turističnih
produktov in programov

podpora investicijam v obstoječe in
nove turistične produkte in programe
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Pogojno pozitiven
vpliv če bo
zagotovljena trajna
raba produktov
-

Ko se oblikuje načrt se
mora vključevati vse
ranljive CS
Komu damo prednost
pri zaposlovanju in
uporabi , če želiš
ohraniti
individualnost

RAZVOJNA PRIORITETA 3: RAZVOJ ČLOVEŠKEGA KAPITALA
Investicijsko
Usmeritev
Kazalniki
Ukrepi
področje
zagotoviti dostopno in
kakovostno vzgojo ter
izobraževanje za vse,
ki bo na trgu delovne
sile zagotavljala
ustrezno kvalificirano
Motivacija in in visoko izobraženo
informiranje, delovno silo ter
zagotoviti
ne samo
usposabljanje usposobljenost
aktivnega
in
prebivalstva za
spodbujanje
povečanje
zaposljivosti. Prav
Močno je
izobraževanje, tako je cilj zagotoviti
usklajeno ponudbo in
šibko na
povpraševanje na trgu
področju
dela, povečati
zaposlovanja
podjetniško aktivnost
ter pospešiti in
vpeljevati kreativnoinovacijske procesov
v organizacije.
3.1: Vzgoja,
izobraževanje,
usposabljanje
in
zaposlovanje



odstotek sredstev za vzgojo
in izobraževanje v regijskem
BDP



povečanje dodane vrednosti
podjetij



zmanjšanje stopnje
brezposelnosti



št. udeležencev/delavnic na
temo inovativnosti in
kreativnosti



št. udeležencev vključenih v
programe usklajevanja

zagotovitev primerne infrastrukture in
učnih programov za potrebe izvajanja
predšolske šolske, visokošolske in
obšolske dejavnosti ter neformalnega
izobraževanja za vse s posebnimi
ukrepi za ranjive skupine

Povezovanje med izobraževalnimi
institucijami in delovnimi
organizacijami pri pripravi in
izvedbi izobraževalnih programov
(promoviranje mentorstva in
vzpostavljanje sistema mentorstva,
posebej za zaposlene za delo z
ljudmi s posebnimi potrebami)
vzpostavitev novih rednih tehničnih
programov in tehnične gimnazije
spodbujanje in promocija tehničnega
in poklicnega izobraževanja med
mladimi
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Potencialni vplivi na
zdravje (negativni in
pozitivni)

Priporočila
Delo s starši vOŠ, osip
dijaki gredo v srednjo
šolo v Avstrijo, npr. Pri
nas ni povezave teorijapraksa, dostop in
kakovost, ne samo
papir, zagotavljanje
delovnega mesta, takoj
po končani izobrazbi
boljše poteka med
delodajalci in učenci
Povezovanje med
izobraževalnimi
institucijami in
delovnimi
organizacijami,
prilagajanje
izobraževalnim
programom potrebam
trgu dela (primeri
dobrih praks),
zakonodaja!

promoviranje alternativnih oblik
vzgoje in izobraževanja
razvoj in krepitev vseživljenjskega
učenja

Poudarek na ranljivih
skupinah (dodatno
upoštevati kulturni
okviri, jezik, socialnokulturni dejavniki)
Konkretizirati za koga
in kaj

usposabljanje in izobraževanje za
povečanje konkurenčne sposobnosti in
višje dodane vrednosti
izvajanje usposabljanj za pridobitev
poklicnih kvalifikacij v sodelovanju z
delodajalci, ter promocija mehanizma
ranljivim skupinam
spodbujanje ustvarjalnosti in
inovativnosti v organizacijah

Pozor: Če gre na
račun izkoriščanja
delovne sile, kakovosti
delovnih pogojev

Informiranje, osveščanje in
spodbujanje raziskovalno-razvojne
dejavnosti v podjetjih in na delovnih
mestih ter prehod raziskovalcev v
gospodarstvo

Če gre za
izobraževanje vseh
raziskovalcev oz. vseh
izobrazbenih
struktur, ne samo
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Indikator, investicije, ki
imajo pozitiven vpliv
na kakovost delovnih
mest, varnost pri delu
in kakovost življenja,
prednost socialno
odgovornim podjetjem,
promocija shem
družinam, okolju,
zdravju, družbeno
odgovorno podjetje

visoko izobraženega
kadra
promocija karierne politike v
organizacijah za vse, upoštevajoč vse
izobrazbene nivoje
promocija in usposabljanje za
podjetništvo (vključevati družbeno
odgovornost, mehanizme, osveščanje
o vlaganju v človeške vire, zdravje in
varnost pri delu)

Vpliv: ali je važen
samo profit, ranjliva
skupina, nimajo časa
za zdravo delovno
mesto, duševno
zdravje

Primer zidarji, delo v
nemogočih del.
razmerah,
neosveščenost vodij,
problem alkoholizma

spodbujanje (samo) zaposlovanja
mladih
Nov ukrep: ustvarjanje kvalitetnih
zdravih delovnih mest, vključno s
socialnim podjetništvom, prilagajanje
delovnih mest starejši populaciji,
populaciji iskalcem prve zaposlitve
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Soc. podjetništvo;
dobrine, ne dobiček,
kmetijstvo: tipa a –
podjetje, ki vključuje
socialno šibkejše, javna
dela, tipa b:
zaposlovanje
specifičnih ranjljivih
skupin, storitev, ki
prinaša prihodek.
Socialna podjetja,
društva, zadruge,
podjetja, inštituti.
Socialne kmetije.
Posebni fokus v
Pomurju že obstaja.
Motivacija
delodajalcev o

vključevanju in
koriščenju sistemov.
3.2: Zdravje
in kakovost
življenja

ohraniti in izboljšati
zdravje prebivalcev
Pomurja, zmanjšati
znotraj regijske in
medregijske
neenakosti v zdravju
ter postati regija
aktivnega
prebivalstva.



izboljšanje kazalnikov zdravja
(košarica)



povečanje št. medsektorskih
projektov na področju
vlaganj v zdravje in razvoj



povečati število
3.3: Socialno

zaposlenih v socialnih 
podjetništvo
podjetjih.
Promocija,
informiranje
(zmanjševanje
stigme
ranljivih cs
pri
delodajalcih),
osveščanje,

povečanje št. prebivalcev, ki
se ukvarjajo s športom in
rekreacijo

št. zaposlenih v soc. podjetjih
znižanje relativnega deleža
dolgotrajno brezposelnih

varovanje in krepitev zdravja
prebivalcev ter spodbujanje aktivnost
za dvig kakovosti življenja v Pomurju s
poudarkom za ranljive skupine
zagotovitev podpornega okolja za
medsektorsko sodelovanje in
medsektorske projekte na področju
neenakosti v zdravju
zagotovitev integracije in nadgradnje
obstoječih ter ustvarjanje novih služb
iz področja zdravstvenega in
socialnega varstva z upoštevanjem
geografskih, SE neenakosti
zagotoviti primerno in dostopno
zdravstveno ter športno infrastrukturo,
programe, ki bodo zmanjševali
neenakosti v zdravju; s storitvami
prilagojenimi pomurcem, posebej
ranljivim ciljnim skupinam
spodbujanje ustanavljanja socialnih
podjetij ter zaposlovanja ranljivih
skupin v tovrstnih podjetjih
zagotovitev podpornih storitev za
razvoj socialnega podjetništva
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Odgovornost občin,
zdravstvena
infrastruktura odg.
bolnišnic

Z družbeno
odgovornostjo, ne
izkoriščanje

Katere podporne
storitve-konkretneje?
Boljši razpisni pogoji
za nova socialna
podjetja!

nadzor,
prenos dobrih
praks
3.4: Razvoj
nevladnih
organizacij,
socialna
vključenost in
enake
možnosti
Informiranje,
promocija,
osveščanje o
pomenu…

doseči večjo družbeno
odgovornost,
povezanost med
državljani,
pripravljenost za
prostovoljno pomoč,
povečati aktivnosti za
skupno dobro ter
spodbuditi podporno
okolje, zaposlovanje
in trajnostni razvoj
NVO.



št. izvedenih aktivnosti in
projektov



št. udeležencev na dogodkih



št. zaposlenih v NVO (delež
zaposlenih napram vsem
zaposlenim)
število prostovoljcev med
mladimi, brezposelnimi,
starejšimi (npr. pomoč
starejši-sterejšim)



zagotovitev primerne infrastrukture in
storitev za nudenje pomoči ljudem v
stiski, socialno ogroženim, starejšim,
družinam

Dnevni centri, npr.,
poglabljanje
aktivnosti društev,
povezovanje
obstoječih mrež
Pomoč na domu, ne
zidanje domov za
starejše, storitve

spodbujanje izvajanja vsebin na
področju socialne vključenosti in
enakih možnosti (novi programi –
storitve)
spodbujanje razvoja NVO in
spodbujanje prostovoljstvasolidarnosti, povezovanje in integracija
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Prostovoljstvo, ki ne
zamenja rednega dela
(kot dodatek že
obstoječemu). Zelo
dobro definirati
prostovoljstvo pri
brezposelnih, kot delo,
ki mu pomaga do
zaposlitve.
Ozaveščanje v šolah,
kaj je prostovoljstvo,
zmanjšati stigmo, da
je to nekaj
slabega…vključevanje
po obveznem
izobraževanju –
primer dobra prakse
Hiša sadeži družbe.
Pomoč človeku in ne

Problem definicije:
prostovoljstvo na
podlagi dodatnega
voluntersekga dela
ljudi, ki že imajo
zaposlitev,
prostovoljstvo iščočih
brezposelnih, med
tem, ko išče
zaposlitev; ne pa
izkoriščanje v zameno
za redno delo.

reševanja neke
organizacije.
Zmanjšanje potrebe
po zdravstvenih,
socialnih storitvah,
kasnejše iskanje
zdravstvene pomoči,
direktna povezava na
zdravje oz.
zmanjševanje
neenakosti – podatek
za župane!
integracija in osamosvajanje mladih, še
posebej SE ogroženih

Novi ukrep: razvoj programov za
mlade družine, ki se naj izvajajo izven
CSD (nestigmatizirano okolje, npr.
urbani vrtovi, zelemenjava – s tem
zmanjšamo stisko), enostarševske
družine

3.5: Kultura
in umetnost

povečati njeno
dostopnost, število
zaposlenih in



št. obiskov, dogodkov,
zaposlenih in projektov

povečanje informiranosti o dogodkih
na področju kulture in umetnosti za
različne ciljne skupine
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Promocija, osveščanje
druženja med
mladimi – osebni
stiki.
Stigma ločevanja od
staršev, skupna
gospodinjstva,
pomanjkanje
dohodka, sociološko
matriarhat

Dostopnost amaterska
kulturna dejavnost
zelo pomembna!

Informiranje,
osveščanje,
promocija,…

projektov, vrhunsko

umetniško produkcijo
ter povečati
dojemljivost in
dostopnost vseh
skupin prebivalstva za
kulturo in umetnost.

odstotek sredstev reg. BDP
za kulturo

spodbujanje ustanavljanja in delovanja
profesionalnih in amaterskih
umetniških in kulturnih institucij
ureditev večfunkcionalnih prostorov za
druženje (v že obstoječi infrastrukturi),
izvedbo kulturnih prireditev in razstav

Cilj prispeva k
neenakostim –
vrhunska umetnost
dostopna le
nekaterim. Povečati
tudi amatersko
umetnost - oz.
dostopnost do nje.

obnova in ohranjanje kulturne
dediščine
aktiviranje kulturno umetniških
potencialov v regiji in zagotovitev
možnosti za njihovo delovanje
spodbujanje obiskov izmenjave
vrhunskih umetnikov iz tujine in
Slovenije (Pomurja)

Vrhunska umetnost v
ukrep!

3.6: Razvoj
narodnih in
etničnih
manjšin

ohranjanje madžarske
in romske manjšine v
Sloveniji ter
slovenske obmejne
manjšine na

kultura v podporo socialni vključenosti
družbenih skupin, vključno z ranljivimi
skupinami, ne samo kot obiskovalci,
tudi kot amaterski izvajalci



delež manjšinskega
prebivalstva na regionalni
ravni



št. izvedenih projektov, ki

intenziviranje obšolskih in drugih
dodatnih dejavnosti z vsebinami, ki
ljudem približuje kulturno in umetnost
za vse ciljne skupine, še posebej
geografsko in SE ranljive
zagotovitev pogojev za ohranitev,
krepitev, sožitje, povezovanje in razvoj
narodnih in etničnih manjšin (znotraj
skupin in med njimi in večiniskim
narodom)
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Če gre za izmenjavo!

Slovenci status
narodne manjšine na
Hrvaškem urejen ??

Sožitje,
povezovanje

Madžarskem in v
Avstriji (po številu in 
dejavni moči) –
formuliranje drugačne
besedne zveze (je to
zaposlitev, število,
ekonomska moč??).

vključujejo manjšine
št. programov in projektov
zagotavljanja ustrezne
bivalne kakovosti za Rome

funkcionalna uporaba jezika
narodnosti
zagotavljanje ustreznih bivalnih
pogojev za Rome

RAZVOJNA PRIORITETA 4: OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURA
Investicijsko Usmeritev
Kazalniki
Ukrepi
področje
Investicijsko
področje
4.1: Razvoj
javne
infrastruktu
re

smiselna vzpostavitev
oz. izboljšanje in
 št. funkcionalno
revitalizacija ustrezne
obnovljenih ali na novo
infrastrukture na
zgrajenih gospodarskih,
področju gospodarske
turističnih, kulturnih,
aktivnosti, prometne
športno-rekreacijskih in
infrastrukture,
drugih javnih objektov,
energetskih omrežij na
prostorskih površin, omrežij
področju javne
in prometnih povezav
razsvetljave in
 št. objektov, prostorskih
daljinskega ogrevanja,
površin omrežij in
zagotavljanje
prometnih povezav, ki se
energetske
jim je povečala dostopnost
samozadostnosti z
 delež obnovljivih virov v
uporabo obnovljivih
proizvodnji toplote in
virov in učinkovito
električne energije ter
rabo energije,
vključenost v energetsko
izboljšanjem
bilanco regije
telekomunikacijskega

izboljšanje funkcionalnosti, dostopnosti
in urejenosti gospodarskih, turističnih,
kulturnih, športno-rekreacijskih in
drugih javnih objektov, prostorskih
površin in omrežij; obnova in
vzpostavitev medobčinskih in čezmejnih
prometnih povezav ter odpiranje
gozdov z gozdnimi prometnicami, z
uporabo interdisciplinarnega
načrtovanja

usklajeno in trajnostno izkoriščanje
obnovljivih virov energije s
povečevanjem njihovega deleža v
proizvodnji in energetski bilanci regije
ter energetska sanacija obstoječih
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Potencialni vplivi na
zdravje (negativni in
pozitivni)
-javna razsvetljava
ki je škodljiva
zdravju in naravi
+vpliv na mobilnost,
gibanje, zdravje
nasploh, enakosti,
povezovanje ,

-uničevanje gozdov
vpliva na
mikroklimo in
posledično na
zdravje

Priporočila
Ozaveščati o
obnašanju v gozdovih
Opozoriti na
upoštevanje
zakonodaje pri
gradnji obnovi, javni
razsvetljavi in
kulturnih spomenikih
z vidika ranljivih
ciljnih skupin
Upoštevati vidik
trajnostne mobilnosti
Zagotavljanje javnega
prometa

omrežja, ustrezno
ureditev vodooskrbe
in njene kvalitete. Na
podlagi investicij se
želi omogočiti
varovanje pred
škodljivim
delovanjem voda,
ustrezno ravnanje z
odpadki in
urbanizacijo s
prijaznim
načrtovanjem
bivalnega okolja

 št. energetsko saniranih ali
revitaliziranih objektov
 pokritost regije z
neoporečno pitno vodo iz
vodovoda
 vsebnost polutantov v pitni
vodi
 št. urejenih odvodov
zalednih in lastnih voda
 št. novozgrajenih čistilnih
naprav
 št. novih centrov za zbiranje
odpadkov
 št. novih sistemov
daljinskega ogrevanja
 pokritost regije s
telekomunikacijskim
omrežjem
 škoda, povzročena s
škodljivim delovanjem vode

objektov (npr. revitalizacija mlinov –
vzpostavitev mHE, sončne elektrarne,
geotermalna energija, bioplinarne,
javna razsvetljava)

-večji negativni vpliv
z uporabo fosilnih
gradiv
Premog, nafta
+skozi uporabo
obnovljivih virov se
zmanjšuje uporaba
fosilnih virov
-bioplin je neg. vpliv
formaldehid in
spodbujanje
proizvodnje
monokultur kar
pomeni
neupoštevanje
zakonodaje kjer je
osnovna funkcija
bioplinarne
koriščenje odpadnih
materialov
+priložnost za
ranjivo skupino za
energetsko sanacijo
zgradb-podjetniška
priložnost
Npr. socialno
podjetništvo v
energetiki

dokončanje Pomurskega vodovoda in
rekonstrukcija obstoječih vodovodnih

+dokazani poz. Vpliv Malih vodovodov se
na dostopnost do
ne zapira zaradi živali
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sistemov ter določitev vodovarstvenih
pasov s primerno rabo tal, brez
onesnaževanja iz točkovnih in
razpršenih virov

izvedba celovitih ukrepov varstva pred
škodljivim delovanjem voda z ureditvijo
odvajanja zalednih in lastnih voda v
naseljih ter izvedbo usedalnih polj na
melioracijskih jarkih pred vtokom v
vodotok
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vode za vso
populacijo
-predraga voda,
možnost
neuporečnost –
zaradi višine plačila
možno da bodo
uporabljali svoje
vodovode ki niso
neuporečni
- izboljšanje v
dostopnosti za
nekatera območja
Goričko, Romi, itd,
- vprašljiva kvaliteta
izvedbe vodovodnega
sistema
-razširitev ambrozije
zaradi posega v
naravo z gradnjo
vodovodnega sistema
+ vpliv na zdravje je
zelo pozitiven

potrebno zagotoviti
kvaliteto izvedbe

Večnamenska
uporaba
melioracijskih jarkov
in potokov (žive meje,
obvodna vegetacija,
vetrna zastor,
življenjski prostor za
živali, priložnost za
obrtništvo oz. zelene
poklice)

vzpostavitev čistilnih naprav za
gospodinjstva in zagotovitev ustreznega
delovanja obstoječih čistilnih naprav ter
vzpostavitev zbirnih centrov za ločeno
zbiranje odpadkov

Investicijsko
področje
4.2: Okolje

usmerjen predvsem v
varovanje naravnih
virov z izboljševanjem
ekološkega stanja voda
in drugih naravnih
virov, ohranjanjem
biotske raznovrstnosti
in turističnorekreativnega
potenciala reke Mure.
Spodbujali bomo
mobilizacijo gozdnih
potencialov z
ohranjanjem naravnih
posebnosti gozdnih
združb, gospodarjenja z

 št. na novo revitaliziranih
strug tekočih voda
 opredeljena območja
pridobivanja mineralnih
surovin
 opravljena analiza stanj in
potreb na področju biotske
raznovrstnosti
 izdelan program
inundacijskega prostora ob
Muri
 št. izboljšanih
hidromorfoloških komponent
vodotokov
 količina posekane lesne

Iz stališča varovanja
zdravja je potrebna
pravilna in kvalitetna
izvedba
+ preprečevanje
Razmisliti je potrebno
daljnoročnega
o lokacijah čistilnih
onesnaževanja pitne naprav naselje ali
vode in okolja
vodotoki
-centralizacija zaradi Točkovne ČN napram
čistilne naprave –
centralnim
primernejše
individualne čistilne
naprave

revitalizacija reguliranih strug tekočih
voda in regionalna opredelitev območij
pridobivanja mineralnih surovin na
podlagi analize stanja in potreb, kjer
ohranjeni deli narave nudijo
ekosistemske usluge za pridelavo hrane
s primernim kmetovanjem

+izboljšanje vodnega
prostora, sprostitve,
zvišanje podtalnice,
mikroklima ,

vzpostavitev dobrega morfološkega in
hidromorfološkega stanja vodotokov ter
izdelava programa inundacijskega
prostora ob Muri

Enako kot zgoraj za
vse vodotoke

ohranjanje lesne biomase kot
decentraliziranega energenta v regiji

+ pozitiven vpliv na
zdravje
- lokalne vrste
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Ozaveščanje
populacije o
pomembnosti
varovanja vode in
vpliva na njegovo
zdravje in poudarek
na kmečki populaciji –
vidik medsektorskega
sodelovanja

+poudarek mora biti
na trajnostni rabi
Priložnost za zelene

gozdovi na podlagi
Gozdnogospodarskih
načrtov in združevanja
gozdnih posestnikov v
združenja, društva,
zadruge in gospodarske
oblike. Z revitalizacijo
reguliranih vodotokov
želimo pospešiti tudi
urejanje ter sanacijo
vodnih in priobalnih
zemljišč

Investicijsko
področje
4.3: Prostor
in krajina

interdisciplinarno in
medsektorsko
načrtovanje ter večja
kakovost bivanja

biomase
 količina (delež) lesne biomase
v skupni porabi energentov
 št. združenj, zadrug oz.
gospodarskih družb gozdnih
posestnikov

 vzpostavljen regionalni javni
zavod za načrtovanje
kakovosti bivalnega okolja

vzpostavitev regionalnega javnega
zavoda za načrtovanje kakovostnega
bivalnega okolja

 pripravljena prostorska
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+učni vidik gozdov
za otroke in mlade
+dostopnost za vse je
velik vidik enakosti
+spodbujanje
bivanja , gibanja v
gosdu je izredno
pozitivno vpliva na
zdravje vseh skupin

zaposlitve
-

+interdisciplinarni
pristop in
načrtovanje vnaprej
, medsektorski
pristop

+ nujno vključiti tudi
vidik kvalitete
življenja in več
sektorjev

zasnova regionalnega razvoja
z interakcijami in konfliktnimi
conami
 vzpostavljena borza dostopnih
površin za investicije

priprava prostorske zasnove
regionalnega razvoja s prikazanimi
interakcijami in konfliktnimi conami
borza dostopnih površin za investicije

RAZVOJNA PRIORITETA 5: TRAJNOSTNO KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA
Investicijsko Usmeritev
Kazalniki
Ukrepi
področje
5.1:
Kmetijstvo
in
gozdarstvo

??
Splošno – vidik malih
kmetov, spodbujanje
Velike kmetije kot
podjetja: družbena
odgovornost,
vključenost v okolje
(smrad, hrup), raba



stopnja (samo)oskrbe regije
in število prehranskih
produktov z višjo dodano
vrednostjo



št. kmetijskih gospodarstev in
kmetijskih površin (ha)
vključenih v kontrolirane
sisteme pridelave (ekološko,
integrirano,…) vzpostavljeni
tržno – logistični centri za

spodbujanje trajnostne (samo)oskrbe z
lokalno pridelano hrano (pridelava in
predelava – končni produkti!), z novimi
pristopi kot so partnersko kmetovanje,
zelemenjava,…
vzpostavitev tržnega in logističnega
podpornega okolja za lokalno trajnostno
oskrbo, vključno z malimi
pridelovalci(npr. prodaja na domu…
pridelava, predelava)
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Potencialni vplivi na
zdravje (negativni in
pozitivni)
plus

Priporočila

Najti sistemsko
rešitev, za
povezovanje, ne samo
na lokalni ravni
Tržnica, izmenjava
semen

pesticidov, velik vpliv na
okolje

organizacijo prodaje lokalnih
prehranskih produktov


Podpora skupnostnim
Mali in srednji kmetje
Novi modeli
sodelovanja; (npr.
Partnersko kmetovanje)



št. prebivalcev Pomurja, ki
kupujejo lokalno pridelano
hrano
št. javnih zavodov, gostinskih
in turističnih objektov, ki
naročajo pri lokalnih
ponudnikih



št. novih ekoloških kmetij



% delež ekološkega
kmetijstva



površina travinja na območjih
Natura 2000

sofinanciranje programov povezovanja
proizvajalcev, marketinških aktivnosti in
povečanje lokalne proizvodnje in
predelave hrane
povezovanje ekoloških pridelovalcev in
skupni nastop na trgu
spodbujanje povečevanja sonaravnega
kmetovanja na kmetijskih gospodarstvih
usposabljanje za zelene poklice
izvajanje komasacij in drugih potrebnih
posegov v kmetijska zemljišča ter
zagotavljanje doslednega delovanja
melioracijskih sistemov

Negativni vpliv

zaokroževanje kmetij in koncentracija
kmetijske zemlje ter pomoč pri selitvah
kmetij iz naselij na rob naselij

Negativni vpliv

aktivno vključevanja Sklada kmetijskih
zemljišč v koncentracijo kmetijskih
zemljišč

Negativni vpliv



št. pomlajenih visokodebelnih
sadnih dreves



št. ekosocialnih kmetij



kmetijske površine večje od
20 ha



% mladih prevzemnikov
kmetij



razširitev kolobarja in zmanjševanje
negativnih učinkov monokultur,
povečevanje biodiverzitete

% gospodarjev, ki imajo
kmetijsko izobrazbo



finančne spodbude za mlade
prevzemnike kmetij, delež žensk ?

% kmetijskih površin v
zaraščanju

sistematični pristop in spodbujanje
izobraževanja (tudi v tujini) kmetov v
smeri razvoja podjetniške miselnosti s
poudarkom na mladih kmetih
spodbujanje reje drobnice
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prilagajanje podnebnim spremembam
povezovanje skupin proizvajalcev v
različnih panožnih skupinah ter
sofinanciranje delovanja skupin in
skupnih promocijskih aktivnosti
spodbujanje povečevanja kmetijske
proizvodnje in pridobivanje nepovratnih
sredstev za investicije na KG

5.2: Razvoj
podeželja

??povezovanje
ruralnega in urbanega,

 št. vpisanih posameznikov v
specializirane izobraževalne
ustanove

Turizem, šport,
gospodarstvo,
Izobraževalni sistemi
(vkjučenost obiskov
kmetij npr. v šolski
izobraževalni sistem,
delovanje)

 št. mladih prevzemnikov
kmetijskih gospodarstev
 št. medsektorskih programov in
projektov
 št. dopolnilnih dejavnosti na
podeželju
 površine urejenih vaških jeder
 št. kulturno turističnih
dogodkov
 dolžina urejenih turistično
rekreativnih poti

izobraževanje kmetov v smeri
podjetnosti in ekonomike kmetijske
proizvodnje
spodbujanje trajnostne (samo)oskrbe z
lokalno pridelano hrano (pridelava in
predelava – končni produkti!), z novimi
pristopi kot so partnersko kmetovanje,
zelemenjava,…
podpora medsektorskim programom in
projektom na področju razvoja
podeželja z vidika izboljšanje kvalitete
življenja in zmanjševanja neenakosti v
zdravju
povečanje samooskrbe gospodinjstev
(kot tudi družin na podeželju ter
ranljivih skupin)
razvoj programov in projektov na
področju razvoja podeželja s fokusom
na ranljivih skupinah
spodbujanje podjetniške zamisli na
podeželju
povezovanje različnih dejavnosti s ciljem
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Negativen vpliv

razvoja podeželja in dvigom kvalitete
življenja povezovanje urbanega in
ruralnega
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