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Izhodišče: Kompleksnost družbe, več dobro utemeljenih in enako veljavnih 
pogledov na njeno upravljanje

Problem: Prevladujoči pristopi proučevanja kompleksnih problemov niso 
ustrezni. Metode sinteze z izključevanjem (sieve mapping; da/ne) ali 
seštevanjem /povprečenjem ne ustrezajo vertikalni in horizontalni nesomernosti 
sestavnih delov družbe

Namen: predstaviti nov pristop k vrednotenju učinkov javnih politik, ki bo 
zagotavljal družbeno enovitost in hkrati ohranjal izhodiščno družbeno različnost. 



Metoda: matrično vrednotenjeKoncept: sredinski /presečni
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Teritorialna kohezija:

Učinkovitost (G∩F),

Identiteta (G∩S),

Kakovost (S∩F)

Koncept presoje prostorskih učinkov / TIA

- trije osnovni parametri presoje: ukrepi, cilji, prostor 

- tri ravni presoje: mikro (parcialna / analiza), mezo 
(relacijska /delna sinteza), makro (korelacijska /sinteza)

GOLOBIČ, Mojca, MAROT, Naja. 
Territorial impact assessment : integrating territorial aspects in sectoral 
policies. Eval. program plann. [2011, letn. 34, št. 3, str. 163-173,



Rezultati
na primeru slovenske energetske politike pokažejo, da

- ta odraža večjo okoljsko občutljivost

- ima majhen prispevek k prostorski 
koheziji; primanjkljaj  (predvsem) na 
socialnem področju 

- regionalnih razlik ne odpravlja, 
temveč jih poglablja

- je bolj prepričljivo energetski 
program kot strateški nacionalni 
dokument

- je dvodelen pristop potreben za 
pridobivanje celovite in vsebinsko 
koristne informacije za oblikovalce 
politik



SPOROČILO:

Pri vrednotenju javnega upravljanja je treba upoštevati 
kompleksnost / nesomernost družbe

Sredinski / presečni pristop: iskanje presečišč v horizontalnem 
(med sektorji, družbenimi koncepti) in vertikalnem 
(EU/država/občina/posameznik); neizključevalno, 
nepovprečevalno. 

Vključevanje javnosti;  omogočanje izražanja nasprotij




