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Področje življenjskega prostora in naravnih dobrin je zaradi predvidljivosti ter varnosti treba urejati 
tudi s pravnimi normami. Te lahko uspešno odigrajo svoji dve funkciji (stabilizacijsko in 
usmerjevalno), če jih seveda sprejemamo le za eksistenčno pomembne odnose, brez da bi z njimi 
posegali v vse podrobnosti. Pravne norme naj posežejo v tista razmerja, ki so po svoji naravi 
interesno konfliktna in v katerih je mogoče ravnanje ljudi nadzorovati oziroma jih k določenemu 
ravnanju tudi prisiliti. Zato pa morajo biti pravna pravila čim bolj jasna, pregledna in nedvoumna.  

K pripravi dobrih pravnih aktov kaže pritegniti pravne strokovnjake, da vsebino, ki izhaja iz spoznanj 
in zahtev urbanistov, arhitektov, gradbenikov…pretvorijo v ustrezne pravne norme. Šele tvorno 
sodelovanje med njimi lahko privede do boljših predpisov na področju urejanja prostora in graditve 
objektov. 

Za večjo kakovost  tako državnih kot občinskih predpisov je treba povečati tudi preglednost pri 
njihovem sprejemanju in udeležbo javnosti že pri pripravi predpisov. Za ta cilj je pomembna 
uveljavitev zakonodajne sledi. Ta vključuje seznam vseh udeležencev procesa pripravljanja predpisa iz 
strokovne in splošne javnosti, vključno s člani delovnih skupin za pripravo določenega predpisa ter 
navedbo lobistov, ki so želeli ali so vplivali na vsebino predpisa. Omenjeni seznam bi zelo povečal 
transparentnost pravodajnega procesa in omogočil vpogled v njegovo interesno ozadje. Na ta način 
zakonodajna sled prispeva k preglednosti in odgovornosti za kakovostne predpise. Z istim namenom 
je uveljavljena v institucijah Evropske unije.1

Uvedba zakonodajne sledi je posebej pomembna na področju urejanja prostora na lokalni ravni. V 
lokalni skupnosti je zakonodajna sled tudi pomemben pokazatelj stopnje vključenosti občanov v 
upravljanje skupnih javnih zadev. Tega sodelovanja javnosti je še premalo pri pripravi občinskih 
predpisov in je preslabo oziroma pomanjkljivo urejeno v statutih občin in poslovniških določbah 
občinskih svetov. K sestavinam uvoda predloga občinskega odloka (tudi na področju urejanja 
prostora) kaže zato dodati alinejo, ki bo določila, da je sestavina uvodnega dela predlaganega odloka 
tudi seznam vseh, ki so na kakršenkoli način sodelovali pri oblikovanju predloga splošnega akta. Tak 
seznam pa je mogoče potem dopolniti tudi s spiskom vseh, ki so želeli vplivati na vsebino akta še v 
postopku njegovega sprejemanja v občinskem (mestnem) svetu. 

1  Resolucija o preglednosti, odgovornosti in integriteti, Evropski parlament, 14. septembra 2017, dostopno na: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-
0358+0+DOC+XML+V0//SL  (16.10.2017)
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