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Kaj je presoja prostorskih učinkov?

PRESOJA UČINKOV NA PROSTOR = je metoda presoje, ki 
nam pomaga identificirati prostorske učinke na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni. Dodatno pokaže razliko v 
potencialnih učinkih na različnih območjih, kar predstavlja 
“prostorsko dimenzijo” predpisov v ocenjevanju.

Ang. Territorial Impact Assessment, krajše TIA.
Lahko izvedena vnaprej (ex-ante), vmes (ex-durante) ali po 
zaključku izvajanja (ex-post).
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Kaj je prostorski učinek?

PROSTORSKI UČINEK = vsak učinek na rabo prostora, 
upravljanje z njim ali širše na gospodarstvo, družbo in okolje 
v izbrani prostorski  enoti, ki je posledica izvajanja izbrane
politike ali zakonodaje, sprejete na EU, državni ali drugi
ravni.
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Pristopi k presoji

Kvantitativni
● ESPON 2.1.1 (transport), 

2004
● ESPON TIP-TAP 

(prostorski scenariji), 
2010

● ESPON ARTS, 2011
● TIA, JV Evropa, 2018
● TIA, Češka, prispevek h 

koheziji, 2018

Kvalitativni
● Nizozemska TIA, 2009
● ESPON EATIA, 2012
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Kvantitativni in kvalitativni
● ESPON 2.1.3 (SKP in 

podeželski razvoj), 2005
● ESPON 2.1.4 (energetika), 2005
● CRP TIA, Slovenia (energetika), 

2008
● Ciljna TIA za vrednotenje CBC 

programa, 2016
● CBC TIA, 2019



TIA in Nacionalni energetski program
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● 2006-2008: Urbanistični inštitut RS
● Ciljni raziskovalni projekt z namenom

razviti spletno orodje za izvedbi TIE
● Bolj kvantitativni kot kvalitativni pristop
● Resolucija o nacionalnem energetskem

programu (2004) 
● Vključitev strokovnjakov
● Pregled in uokvirjenje (opis ciljev in 

ukrepov, regij, kazalnikov), matrično
ocenjevanje, Delphi delavnica

● Prispevek k doseganju ciljev SPRS, 
2004 (po posameznih regijah)

Golobič et al., 2011

Povezava na spletni obrazec
Več o projektu



Kje lahko dobim informacije?

ESPON TIA TOOL, Moderator’s 
guide, povezava

TIA CBC - Territorial Impact 
Assessment for Cross-Border 
Cooperation, povezava
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TIA of Policies and EU 
Directives, a practical   
guidance, povezava



Pregled pristopov k presoji

Obstoječe prakse, 2020,     
povezava
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Medeiros, E., ur., Priročnik za 
presojo prostorskih učinkov, 
2020, povezava



Zakaj današnja delavnica?

● Potreba po medsektorskem usklajevanju pri pripravi in izvedbi
politik (ZUreP-2, 66. člen)

● Sprejem novih prostorskih politik (TA 2030, SPRS 2050)
● Težnje po večji integraciji sektorjev

● Ocena prostorskih učinkov ukrepov Strategije kulturne
dediščine 2020-2023

● Ocena prispevka ukrepov Strategije k doseganju ciljev
prostorskih politik (=referenčni okvir, različne adm. ravni)
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Koraki dela
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1. Pregled (ang. 
screening)

2. Uokvirjanje ali
vsebinjenje
(ang. scoping)

3. Ocenjevanje
4. Vrednotenje ali

evalvacija



1. Pregled: ukrepi politike

Izbor politike: 
_ preliminarni seznam (sektorji, datum sprejetja)
_ participativni pristop

Opis ukrepov:
_ Opis ukrepa
_ Deležniki
_ Raven implementacije

Osnova za predizbor ukrepov
s prostorskim učinkom in 
ocenjevanje učinkov ukrepov
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1. Pregled: referenčni okvir

Izbor prostorskih ciljev:
● Teritorialna agenda 2030: 2 cilja, 6 prioritetnih nalog
● SPRS 2050 (dopolnjen osnutek, jesen 2021): 14 prioritet
● RRP 2021-2027: 5 ciljev
● Cilji OPN-jev (pokrivanje s cilji v SPRS – Rog. Slatina, 

Podčetrtek, Rogatec da / Kozje, Šmarje pri Jelšah?)

Potrebujemo, da ocenimo, v kolikšni meri ukrepi sektorske
strategije prispevajo k izpolnitvi ciljev prostorskih strategij na
različnih prostorskih ravneh – prostorska (ne)ravnovesja.
Povezava prostorskih ciljev in kazalnikov – osnova za 
vrednotenje.
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2. Uokvirjanje: logična veriga

● Osnovni opis politike
(izhodišča, cilji, ukrepi)

● Izhodišče za delavnico
– viharjenje možganov
o učinkih: gospodarski, 
družbeni, okoljsko-
prostorski, upravljavski

Osnova za identificiranje
potencialnih učinkov
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Ukrepi politike

Ozadje politike



UKREPI

OZADJE POLITIKE

OKOLJSKI IN 
PROSTORSKI 

UČINKI

DRUŽBENI UČINKI

UPRAVLJAVSKI UČINKI

GOSPODARSKI UČINKI



Navodila za viharjenje možganov

● Vsak pri sebi razmisli o potencialnih učinkih Strategije kulturne
dediščine 2020-2023 na štiri področja [20 min]:
– Gospodarstvo 
– Okolje in prostor 
– Družbo 
– Upravljanje s prostorom 

● Učinke zapišite na posamezne lističe ustrezne barve
● Pomagajte si z logično verigo.
● K posameznemu učinku lahko pripišete še oznako ukrepa ali več

njih, ki bodo ta učinek povzročili, npr. zvišanje povprečne place, 
U01.

● Po individualnem viharjenju možganov sledi poročanje z razpravo
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RAZPRAVA V SKUPINAH
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Vprašanja za razpravo

1. Kateri od ukrepov bodo imeli prostorski učinek?
2. Ali se bo učinek teh ukrepov razlikoval glede na tip območja

(urbano vs. podeželsko območje)?
Urbano naselje je mesto ali drugo urbano naselje. Ima več kot 2.000 prebivalcev, 
storitve splošnega in splošnega gospodarskega pomena, delovna mesta, stanovanja
in vzpostavljen javni prevoz za oskrbo preb. V gravitacijskem območju.
Podeželje = območje s podobnimi naravnimi, gospodarskimi in družbenimi 
značilnostmi, prepoznavno prostorsko identiteto in viri. Za podeželje so značilna 
manjša naselja in manjša gostota poselitve. Prevladujeta kmetijska in gozdna raba 
prostora.

3. Kateri od ukrepov bo imel čezmejni učinek?
4. Ali mogoče veste, če se kateri od ukrepov na vašem območju
že izvaja?
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NADALJNJI KORAKI DELA
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2. Uokvirjanje: določitev meril/kazalnikov
za vrednotenje
Izbor 20 meril za vrednotenje, podprtih s kazalniki, po področjih:
● Okolje in prostor – kakovost krajine, zavarovana območja in spomeniki, 

površina stavbnih zemljišč, število funk. degradiranih območij (prej
kulturna funkcija), dostopnost javnega transporta

● Gospodarstvo – prihodek prebivalstva, število inovacij (novi turistični
produkti), prihodek v I. sektorju, zaposlenost v III. sektorju, zaposlenost v 
turizmu, št. obiskovalcev, razpoložljivost prenočišč, število podjetij

● Družba: dnevne migracije, nezaposlenost, stopnja izobrazbe
● Upravljanje s prostorom: usposobljenost kadrov (število, znanje), 

obveznosti/naloge na lokalni ravni, obseg centralnih funkcij obč. središč

SI-STAT, Prostorski-informacijski sistem
Za celotno območje RA Sotla in po posameznih občinah (Šmarje pri
Jelšah, Rogaška Slatina, Kozje, Podčetrtek, Rogatec)
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3. Ocenjevanje

Politika Izbrana prostorska enota

Država
Regija

Lokalna skupnost
Tip območja: RA 

SOTLA kot
podeželsko območje

Ukrep 1
Ukrep 2

Ukrep N
Da/ne

Negativni / Pozitivni

Moč: -2 do +2 ali
-- do ++

UČINEK

Ukrep 3
…

RA SOTLA Ukrep 1 Ukrep 2 Ukrep 3

Kazalnik 1 +2 -1 2

Kazalnik 2 0 1 0

Kazalnik n 1 2 -2

?
Kazalnik 11

Kazalnik 2



3. Ocenjevanje

Podpodročje Kazalnik Vrednost (2019) Ukrep 1 Ukrep 2
Površina stavbnih
zemljišč (pozidane
površine)

Indeks spremembe
deleža stavbnih
zemljišč

Ni učinka +2

Dostopnost javnega
transporta

% prebivalcev, ki ima
manj kot 1 km do 
postaje JPP

-1 1

Prihodek prebivalstva Povprečna plača na
prebivalca

Ni učinka

Število obiskovalcev Število prihodov
turistov

Ni učinka Ni učinka

● Torek, 11. januar 2022, med 10.00 in 12.00: 
Individualno ocenjevanje, vodeno preko spleta
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Kako ukrep 1 učinkuje na
povprečno plačo
prebivalstva na vašem
območju?



4. Vrednotenje: ukrepi na prostorske cilje

● Učinek posameznega
ukrepa na posamezni
kriterij v izbrani prost. enoti

● Učinek Strategije kulturne
dediščine (vsi ukrepi) na
območje RA Sotla in 
čezmejno območje

● Prispevek Strategije k 
doseganju prostorskih
ciljev: ločeno za TA, SPRS 
in RRP 2021-2027 
Savinjske regije.

Territorial cohesion objectives  M1  M2  M3  M4  M5 
1 Polycentric and balanced territorial development 
EU (Promote polycentric and balanced 
territorial development) + ++

N (Polycentric development of the network 
of cities, towns and other settlements) o+

L (Balanced spatial 
development) o+

4 Integrated development of the territories
EU (Encouraging integrated development in 
cities, rural and specific regions) o+

N (Harmonious development of areas with 
common spatial development 
characteristics, Development of 
complementary functions of rural and urban 
areas, Spatial development harmonized with 
spatial limitations)

++ ++ ‐ ++

L (Improvement of the qualities of territory 
and countryside areas, landscape and built 
structures, creating new qualities in the land 
and preservation of the natural qualities)

‐

5 Preserving nature, landscape and cultural values 
EU (Managing and connecting ecological, 
landscape and cultural values of regions + ++ + ++

N (Nature conservation, Environmental 
protection, Prudent use of natural resources, 
Cultural diversity as the foundation of the 
national spatial identity)

+ + ++ ‐

L (Environment protection objectives, 
Preservation of cultural heritage and its 
integration into social and economic 
development of municipality)

+ ‐ +



Nadaljni koraki

● Povzetek rezultatov današnje delavnice (širok nabor učinkov, 
ukrepi s prostorskimi učinki/čezmejnimi učinki)

● Individualno ocenjevanje v matrični obliki (.xls, začetek
januarja) ali vodeno individualno ocenjevanje (.xls, spletna
delavnica, torek, 11. januar, med 10.00 in 12.00)

● Povzemanje ocenjevanja in vrednotenje rezultatov (UL BF, 
februar-marec 2022)

● Delavnica s predstavitvijo in validacijo rezultatov (v živo, april
2022)

● Sodelovanje v mednarodnem konzorciju (poročanje, izmenjava
pristopov in rezultatov, obveščanje)
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Naja Marot, UL BF, naja.marot@bf.uni-lj.si
Manca Krošelj, UL BF, 
manca.kroselj@bf.uni-lj.si
Barbara Kostanjšek, UL BF, 
Barbara.kostanjsek@bf.uni-lj.si

Ines Lupše, MOP, Ines.lupse@gov.si

FB Oddelek za krajinsko arhitekturo
Instagram Oddelek za krajinsko arhitekturo

Hvala za 
pozornost!
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