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1. Zakonske in druge podlage za delo obcinske uprave

ObCinska uprava izvrSuje odloke, odredbe, pravilnike in navodila, ki jih izdajata obfcinski svet in zupan.

Uprava izvrSuje tudi zakone in druge predpise drzave, ki so z zakonom prene§eni v obCinsko pristojnost.

Ob6inska uprava izvaja vse strokovne naloge v zvezi s pripravo ob&nskega prorafcuna in njegovim

izvrSevanjem ter izvaja vse ostale obfcinske projekte.

Pravna podlaga za delovanje ob&nske uprave je Zakon 0 lokaini samoupravi, Statut obfcine Skofja Loka
ter Odlok organizaciji in delavnem podrocju ob&nske uprave.

Poleg navedenih predpisov ob&nska uprava pri svojem delu upoSteva §e vso veljavno zakonodajo iz

posameznega podrofcja dela ob6inske uprave.

2. Organizacija obcinske uprave

Obcinska uprava obCine Skofja Loka je v skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem podrocju obSinske
uprave razdeljena na naslednje organizacijske enote:

1. kabinet zupana

2. Oddelek za sploSne zadeve

3. Oddelek za okolie in prostor

4. Oddelek za stavbna zemlii$6a

5. Oddelek za prometno infrastrukturo

6. Qddelek za gospodarske javne sluzbe

7. Oddelek za druzbene deiavnosti

8. Oddelek za prora6un in finance

Posamezne organizacijske enote opravljajo naslednje naloge:

1. Kabinet zupana opravlja naloge, ki se nanaSajo na:

- delovanje zupana in podzupanov in pravno pomofi zupanu in obCinskemu svetu ter svetovanje o pravnih

vpraSanjih iz delovnega podrocja drugih oddelkov obCinske uprave

- svetovanje in sodelovanje pri pripravi odlokov in drugih sploSnih aktov

- koordinacijo direktorja in vodje oddelkov v zvezi s pripravo gradiv za obCinski svet ter reSevanje celotne

obfiinske problematike

- reSevanje prosenj in pritozb obcanov

- protokolame zadeve, usmerjanje in usklajevanje prireditev obCine Skofja Loka
- strokovna in druga opravila pri sodelovanju obcine Skofja Loka z drugimi obcinami in §ir§imi

samoupravnimi lokalnimi skupnostmi ter lokalnimi skupnostmi drugih drzav

- stike z javnostjo s pripravo gradiv in clankov ter organizacija konferenc.
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2. Oddelek za sploSne zadeve opravlja naloge, ki se nanasajo na:

- vodenje obcinske uprave

- zastopanje ob6ine v postopkih pred sodisci in drugimi organi v okviru danega pooblastila
- spremljanje, analiziranje in nadzor LTO (skrb za promocijo turisticnih danosti) in RAS (pospeSevanje in
razvoj turizma, kmetijstva in podjetnistva ter svetovanje s podrocja podjetni§tva)

- kadrovske zadeve zaposlenih v obCinski upravi
- informiranje in objavo sploSnih aktov v Uradnem listu RS in medobcinskem glasilu Utnp
- opravljanje strokovnih nalog v zvezi z gospodarjenjem in upravljanjem s poslovnimi proston obdine za

potrebe obcinske uprave

- strokovna pomod v splo§nih zadevah krajevnim skupnostim
- vodenje upravnega postopka s podrocja upravnih zadev ter zadev, ki ne sodijo v delovno podrocje

drugih oddelkov obcinske uprave

- zagotavljanje svetovanja in pomofii strankam

- sprejem, evidenca in odprava poste ter arhiviranje in vodenje rokovnika
- administrate naloge za podrocje delovanja ob6inskega sveta in njegovih delovnih teles ter

Nadzornega odbora obfcine Skofja Loka
- informacijski sistem . .

- civilno zaScito in resevanje za primer naravnih nesrec, pozarne varnosti in organiziranega gasilstva

3. Oddelek za okolje in prostor opravlja naloge, ki se nanasajo na:
- pripravo in izdelavo programov revitalizacije starega mestnega jedra mesta Skofja Loka in drugih

pomembnih kulturno zgodovinskih spomenikov

- priprava planskih aktov ter spremljanje njihovega izvajanja
- priprava prostorskih izvedbenih aktov ter spremljanje njihovega izvajanja

- strokovna pomo6 pravnim in fiziSnim osebam pri urejanju prostora

- dajanje informacij o prostoru ter izdaja potrdil o prostorski opredelitvi zemljiSc
- izdaja potrdil, da na zemljiScu, ki je predmet pogodbe, ne obstaja predkupna pravica
- izdaja potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice obcine na nepremicmnah

- druge naloge s podrocja urejanja prostora v skladu z veljavnimi predpisi
- priprava predpisov s podrocja varstva okolja in strokovna pomoc pri njihovem izvajanju.

4. Oddelek za stavbna zemljisca . . .
- priprava razvojnih usmeritev in predlogov, ukrepov ter spremljanje njihovega izvajanja

- upravne naloge s podrocja stavbnih zemljisc s statistianimi in analiti5nimi deli
- vodenje postopkov v zvezi s premozenisko pravnimi zadevami

- vodenje evidence nepremiSnin obCine Skofja Loka
- priprava in izvajanje programov komunalne in cestne infrastrukture

- pridobivanje, urejanje in oddajo stavbnih zemlji§c
- vodenje investicij s podrocja gospodarske infrastrukture, ko ob6ina nastopa kot investitor all soinvestitor

- vodenje evidenc stavbnih zemlji§6

5. Oddelek za prometno infrastrukturo . .
- priprava razvojnih usmeritev in predlogov, ukrepov ter spremljanje njihovega izvajanja
- upravne naloge s podrodja prometne infrastrukture s statisti6nimi in analiti6nimi deli
- vodenje postopkov v zvezi s premozenjsko pravnimi zadevami pri cestni infrastrukturi
- vodenje nadzora nad vzdrzevanjem in upravljanjem prometne infrastrukture

- priprava in izvajanje programov cestne infrastrukture
- opravljanje strokovnih nalog v zvezi z gospodarjenjem s prometno infrastrukturo v lasti obcine
- vodenje investicij s podrocja prometne infrastrukture, ko ob6ina nastopa kot investitor ah soinvestitor

- dolocanje standardov in normativov za prometno infrastrukturo

- sodelovanje s krajevnimi skupnostmi obfcine Skofja Loka

6. Oddelek za gospodarske javne sluzbe opravlja naloge, ki se nanasajo na:
- priprava razvojnih usmeritev in predlogov, ukrepov ter spremljanje njihovega izvajanja
- upravne naloge s podrodja gospodarskih dejavnosti s statistidnimi in analiti5nimi deli
- spremljanje, analiza in oblikovanje cen iz pristojnosti obdine za dajanje mnenj o oblikovanju cen iz

koncesijskih razmerij

- vodenje nadzora nad poslovanjem gospodarskih javnih sluzb
- priprava in izvajanje programov stanovanjske in komunalne infrastrukture
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- opravljanje strokovnih nalog v zvezi z gospodarjenjem in upravljanjem s poslovnimi prostori obeine v

lasti obeine

- opravljanje strokovnih nalog v zvezi z gospodarjenjem in upravljanjem s stanovanji v lasti obeine
- vodenje investicij s podrocja gospodarske infrastrukture, ko obcina nastopa kot investitor ali soinvestitor

- predlaganje nacina izvajanja gospodarskih javnih sluzb

- dolocanje standardov in normativov za gospodarske javne sluzbe

- vodenje postopkov za podeljevanje koncesij in izbiro koncesionarjev

- vodenje nadzora nad izvajanjem nalog gospodarskih javnih sluzb

- zagotavljanje neprofitne stanovanjske gradnje in gradnje socialnih stanovanj

- zadeve s podrocja zvez in energetike

7. Oddelek za druzbene dejavnosti opravlja naloge, ki se nana§ajo na:

- pripravo razvojnih programov in omogocanje njihovega izvajanja
- predloge ukrepov na podrocju vzgoje in izobrazevanja, zdravstva, socialnega varstva in mladine
- vodenje investicij s podrocja druzbenih dejavnosti, kadar je obcina Skofja Loka investitor ali soinvestitor
- uresni6evanje ustanoviteljskih in soustanoviteljskih pravic nad obcinskimi javnimi zavodi in zavodi, ki jih

je ustanovila obcina

- zagotavljanje delovanja javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni

- vodenje postopkov za podeljevanje koncesij

- vodenje nadzora nad izvajanjem nalog poslovanja na podrocju druzbenih dejavnosti
- zagotavljanje zavarovanja in varstva kulturnih spomenikov na obmocju obeine Skofja Loka

- upravne naloge s podrocja druzbenih dejavnosti

- sodelovanje z verskimi skupnostmi

- nadzor nad zakonitostjo splosnih aktov, podjetij in zavodov, ki jih potrjuje ali daje k njim soglasje

obcinski svet

8. Oddelek za proraSun in finance opravlja naloge, ki se nanaSajo na:
- pripravo in izvajanje proracuna, s pripravo zakljucnega ra5una ter pripravo predlogov in drugih aktov s

podrocja financ

- opravljanje financnih, knjigovodskih in drugih strokovnih opravil za prora6un, obcinske sklade, krajevne

skupnosti in druge uporabnike proraduna obcine Skofja Loka
- zagotavljanje strokovne pomoci organom ob6ine pri spremljanju in izvrsevanju obcinskih sploSnih aktov

in drugih aktov s podrocja financ

- pripravo premozenjske bilance obeine
- spremljanje in analiza davkov, taks ipd. iz obCinske pristojnosti in v skladu z zakonom pnprava

strokovnih podlag za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje

3. Ocena uspeha dela glede na indikatorje iz programa dela

V letu 2008 je bilo v Obcinski upravi zaposlenih 49 delavcev. Financiranje zaposlenih je potekalo iz
proracuna in sicer iz prihodkov, ki spadajo v izracun primerne porabe obeine in iz sredstev, ki jih obeinska

uprava pridobi iz izvajanja svojih storitev.

Na podrocju upravnih zadev je obcinska uprava resevala vloge v predpisanih rokih.

Obeinska uprava je izvajala investicijske projekte, ki so bili nacrtovani v obeinskem proraCunu, Realizacija
investicijskih projektov v letu 2008 znasa 68,2 %. Razlog za nizjo realizacijo od predvidene je
nerealizacija projektov komunalne infrastrukture, za katere v letu 2008 se ni bil pridobljen sklep za

sofinanciranje iz kohezijskega sklada EU.

Direktor O

Jemej Prevc
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