Na podlagi sedmega odstavka 19. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.__) izdaja
Vlada Republike Slovenije
Uredbo o vrednotenju vplivov v postopku prevlade javne koristi – osnutek
1. člen
Ta uredba določa podrobnejši način in merila za vrednotenje vplivov na gospodarstvo, družbo in
okolje, ki se izvede v postopku prevlade ene javne koristi nad drugo javno koristjo.
2. člen
(1) Pri vrednotenju vplivov se najprej analizira in ovrednoti vplive rešitve, ki je predlagana za
prevlado, skupaj s predlaganimi izravnalnimi ukrepi. Na tej podlagi se izvede vrednotenje predlagane
rešitve glede na merila iz šestega odstavka.
(2) Vrednotenje vplivov se izvaja z namenom preveritve izpolnjevanja pogojev za prevlado in
sprejema utemeljene odločitve o prevladi.
3. člen
Vrednotenje vplivov se opravi na podlagi analize naslednjih področij:
a) gospodarstvo:
- strošek izvedbe rešitve, ki je predlagana za prevlado,
- dolgoročna korist/strošek izvedbe in obratovanja rešitve za ekonomsko dobo investicije,
- zahtevnost izvedbe rešitve (čas, zahtevnost gradnje, uporabljena tehnologija, tveganja),
- BDP,
- mednarodna konkurenčnost,
- razvoj gospodarskih dejavnosti (tudi storitvenih, turizem, obrt, kmetijstvo, proizvodnja, raziskave in
inovacije),
- razvoj novih tehnologij,
- gospodarsko javno infrastrukturo,
- trajnostna poraba in proizvodnja energije,
- raba naravnih virov,
- trajnostno mobilnost in javni prevoz,
- porabo evropskih sredstev,
- proračun države in občin,
- mala, srednja in velika podjetja,
- gospodarske javne službe.
b) družbo:
- zdravje ljudi,
- razvoj družbenih dejavnosti (tudi šport in rekreacija)
- družbeno infrastrukturo,
- poselitev in poselitvena območja,
- ureditvena območja naselij in območja za dolgoročen razvoj naselij,
- demografijo,
- socialno vključenost ljudi in njihovo zaposlenost,
- število delovnih mest in njihova stopnja zahtevnosti,
- izobraževanje,
- potrošnike,
- krajino in prepoznavno identiteto prostora,
- kulturno dediščino in arheološke ostaline,
- varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- obrambo države.
c) okolje:
- varstvo tal, zraka, voda,
- ohranjanje narave,
- biodiverziteto,

- varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov,
- prostor in njegove fizične, morfološke značilnosti,
- podnebne spremembe,
- emisije toplogrednih plinov,
- odpadke.
4. člen
Analiza področij se izvede na način finančne in ekonomske analize ter ocene, kjer je to mogoče. V
vseh ostalih primerih se analiza izvaja kvantitativno s kazalniki, ki so na voljo, če tudi to ni mogoče, se
izdela kvalitativna ocena.
5. člen
(1) Pri analizi področij in vrednotenju se uporabijo strokovne podlage, ki so bile že izdelane v
postopku priprave prostorskega akta, pri čemer se njihova vsebina dopolni ali nadgradi z novimi
strokovnimi podlagami za posamezna področja vrednotenja ali z eno strokovno podlago za vsa
področja vrednotenja iz prejšnjega člena, če to izhaja iz mnenja Komisije za prostorski razvoj, mnenja
Ministrstva, ki zastopa javno korist, ki je predlagana za prevlado ali mnenja Ministrstva, pristojnega za
prostor.
(2) Strokovna podlaga vsebuje opis rešitve, opis metod vrednotenja z obravnavanega vidika, opis
in utemeljitev izbranih ciljev, meril, kazalnikov in vrednostnih lestvic, ter ugotovitve glede prednosti in
slabosti predlagane rešitve in izravnalnih ukrepov glede na obravnavana področja.
6. člen
-

(1) Vrednotenje vplivov se izvede ob upoštevanju prednostnih meril:
spodbujanja trajnostnega gospodarskega razvoja,
spodbujanja trajnostnega urbanega razvoja,
spodbujanja raziskav in inovacij,
razvoja novih zelenih tehnologij,
vzpostavitve novih delovnih mest (predvsem za visoko izobražen kader oziroma na tistih
območjih, kjer je visoka stopnja brezposelnosti),
učinkovitega in trajnostnega upravljanja z naravnimi viri,
večje energetske učinkovitosti,
spodbujanja izobraževanja in uporabe znanja.

(2) Če v predlagani rešitvi ni mogoče zagotoviti upoštevanja vsaj štirih od naštetih prednostnih
meril, predlagane rešitve ni mogoče vrednotiti pozitivno.
7. člen
Ta uredba začne veljati 15 dni po objavi v Uradnem listu RSŠt.
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