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Izhodišča
• Izboljšati kakovost predpisov EU
• Slabosti obstoječih presoj (IA)

• Usmerjenost na nameravane učinke / zanemarjanje 
nenačrtovanih - medsektorskih 

• Predvsem upoštevanje administrativnih in finančnih 
učinkov / zanemarjanje okoljskih in socialnih

• Ugotavljanje povprečnih (generičnih učinkov) / 
zanemarjanje razlik na ravni posameznih držav / regij



Namen projekta

• Izboljšati predpise EU na osnovi vnaprejšnjega razmisleka o 
potencialnih prostorskih učinkih sprejema (in prenosa)
predpisov v državah članicah.
• Predlog postopka vključevanja presoje prostorskih učinkov
v fazo obravnave predloga EU predpisa v državi članici
• Predlog okvira za izvedbo ocene prostorskih učinkov

Vsebina projekta

• Analiza razlik in podobnosti presojevalskih orodij
• Oblikovanje okvira za presoje učinkov na prostor
• Preizkušanje izvedljivosti okvira
• Ocena uporabnosti, koristi in s tem povezanih stroškov 
za vključitev TIE v pripravo politik
• Oblikovanje sklepov in priporočil



Rezultati
• Analiza stanja o izvajanju TIA v EU in Sloveniji (vmesno 
poročilo)
• Mreža znanja – izobraževanje o TIA in izmenjava informaciji 
(interaktivni delavnici, januar in maj 2011)
• Okvir za izvedbo TIA (vmesno poročilo)
• TIA za 4 direktive: habitatna, raba OVE, energetska 
učinkovitost stavb, predlog SEVESO III
• Analiza možnosti za uveljavitev pristopa

Uporabnost rezultatov v Sloveniji

• Pomoč pri oblikovanju stališč RS v postopku priprave in 
sprejema EU predpisov – prostorska diferenciacija 
potencialnih učinkov
• Promocija TIA kot postopka za ugotavljanje in povečanje 
usklajenosti ciljev sektorskih politik s cilji prostorske politike 
• Vključitev regionalne ravni v pripravo predpisov
• Priročnik o TIA (v pripravi) 



Projektna skupina
Trije deležniki:
• Ministrstvo za lokalno samoupravo, področje mednarodne politike –
načrtovanje, upravljanje z razvojem, Velika Britanija, vodilni deležnik 
• MOP, Direktorat za prostor, Slovenija
• Ministrstvo za okolje in prostorsko načrtovanje, direktorat za 
prostorsko načrtovanje in urbani razvoj, Portugalska

Štirje partnerji:
• univerza v Liverpoolu,Velika Britanija, vodilni partner
• univerza v Portu, Portugalska
• univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Slovenija
• tehniška univerza v Delftu, Nizozemska
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