Obrazec5t.1 A
POROEILO
O DELU PRIODLOEANJIJV IJPRAVNIH
ZADEVAH
NA PRvl sroPNJt zA LETI z)bg
Sfra;
Datum: Lf . \. 2,OlO
Zbimoporoiilo
(po podroijih za upravne enote)
Vlada, ministrstvo,upravna enota,lokalniasn:upnost: Obd/X-l.A

\(

CeA+VGf-J.J^

Zadeveizvirne ali prenesenepnsfo.lhosti
lokalneskupnosfr:_

t.

il.

1.

2,

3.
4.

5.

6.

7.

Na zahtevo stranke

Steviloupravnihzadev glede na
postopek

SkraTSani
ugotovitveni
postopeh:

Oznaki zahtevn ostipostopka.
S i n P ( P 1+ P 2 )
StevilonereSenihupravnih
zadev, prenesenihiz preteklega
poroeevalneqaobdobia
Steviloupravnihzadev, vmjenih
v ponovni postopekz odlodbo
organadruge stopnjein
upravnega oziroma ustavnega
sodr.Sca
v poroievalnem
obdohiu
Steviloupravnihzadev, zadetih
v porodevalnemobdobiu

ri

Skupno Stevilo vseh upravnih
zadev v poroievalnem obdobju
(4.+5.+6.)

Steviloodstopljenihin zdruZenih
8.
zadev
9.
Stevi!ozavrien ih zahtev
Stevilo ustavljenih upravnih
10. DostoDkov
11.

Stevilozavrnjenihzahtev

12.

Stevilo ugodenih zahtev

13.

Stevilo upravnih zadev, reSenh
v zakonitem roku

Steviloupravnih
14. po prekoraiitvi zadev, reSenih
zakoniteqaroka
SkupnoSteviloreSenihupravnih
1 5 . zadev v poroievalnem obdobju
( 1 3 .+ 1 4 . )
Skupno EtevilonereSenih
upravnihzadev na koncu
16.
poroievalnega obdobja (7. - 15.
ft3. + 14.'t)
Stevilonereienihati
neodstopljenihprito2b,
17.
prenesenih iz preteklega
poroievalneqa obdobia
Steviloprejetih prito2b v
1 8 . poroievalnem
obdobiu

tv.

v.

Po uradnidolZnosti

Skupaj,
vsofa
sfo/pcey
lll in lV

Iil.

Posebni
ugotovitveni
postopek
P

Skrajiani
ugotovitveni
postopek

Posebni
ugotovitveni
postopek
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19.
20.
21.

SkupnoStevl/ovsehpritoZbv
porocevalnemobdobju(17. +
18.)
Stevilozavrienihprito2bna prvi
stopnii
Sfevi/o nadomeS6enih odloib z
odloibo oroana Drve stoDnie

Stevtloresenihpritozbna pvi
stopnjiv porceevalnemobdobju
(20. + 21. + sklepio ustavitvi
DostoDkal
StevilopritoZb,odstopljenihv
23. reSevanjeorganudruge stopnje
v poroievalnemobdobiu
Stevilonere5enihali
pritozbna koncu
neodstopljenih
24. poroievalnegaobdobja(19. 22. (20. + 2. + sklepio ustavitvi
- 23.)
postopka)
Sfevi/onereSen
ih upravnih
izvrib oziromaizvrSbza
nedenarneobveznostiin vlog za
25. prisilitev,
prenesenih
iz
preteklega poroievalnega
obdobia
SteviloupravnihizvrSboziroma
izvr5bza nedenarneobveznosti,
26. zaietih v poroievalnem
obdobju, in vlo2enihvlogza
oisilitev
SkupnoStevilovsehupravnih
izvrEboziromaizvr1bza
27. nedenarneobveznostiin vlog
za prisilitevv poroievalnem
obdobju(25. +26.)
Steviloizdanihsklepovo
28.
dovolitvi izvribe
Stevilo u stavljen
ih po stopkov
29.
upravneizvrsbe
SteviloizdanihskJepovv
30. postopku
izvr'be s prisilitviio
Steviloizdanihsklepovv
31.
zakonitemroku v upravniizvrSbi
22.

32.

Stevilo izdanih sktepov po
preteku zakonitega roka v
upravni izvribi

33.

Steviloreienih upravnihizvrEb
oziromaizvrib za nedename
obveznostiin vlogza prisilitevv
porocevalnemobdobju(28. +
29. + 30.)ali(31. + 32.)

34.

Sleyi/o nereSenih up ravn ih
izvr5b oziroma izvrib za
nedenarne obveznosti in vlog za
pisilitev na koncu
poroievalnega obdobja (27. 33. (28. + 29. + 3O.)ali (31. +
32.t))

34.a

Stevilozaostankov

se ne izpolnjuje
poroiila, 6e se podatkirazlikujejoza vei kakor 10 % od podatkovz'a prejinjeporoievalno obdobje.
Priloga: pisnaobrazlozitev

Obrazec 5t.2
POROEILO
O DELIJ PRIODLIO'ANJU V UPRAVNIHJ'ADEVAH
.AY;1
NA DRUGISTOPNJIZA LETO
Sifra:

D a t u m2:2 .1 . 2 -OtO
Vtada- ministrstvo,upravni organ v sesfilvi lokalna skupnost, nosilec iavnega pooblastila

ob(>tvA

c@{ueal JA (

Delovnopodroije ali zbirnoporoeilo:
il.

L
1.

Stevilo izdanih odlodb v roku

2.

Sfevl/o nereSenih pritoZb, prenesenih iz preteklega poroievalnega obdobia

3.
4.

Stevitopritoib, vlo2enihv porocevalnemobdob'ju
Sfevl/ovsehpritoib v poroievalnemobdobiu(:.!.+ ll )

5.

Stevilozavrtenih pritoib

6.

Stevilozavrnjenih prito2b

8.

Stevito odpravljenih odloib in vrnjenih organu t)Ne stopnje v ponovnl postopel:

9.

Stevilo odpravljenih odloib in reSenih z odloib<t

10.

Stevilo odpravljenih odloEb, ki niso bile vrnjene v pc'novni postopek (vloga se
zavrie )

tv.

v.

Po preteku

Skupaj,
vsola
sfo/pcev

ilt.
2 meseca

dveh
mesecev

*

Stevilo ustavljeni h upravn ih postopkov

Steviloodloib, izreienthza niene(v pritoibenempostopku)
(5. +6. + 7.+8.+ I + 10 +
SteviloreSenihprito1bvporoievalnemobdobiu
12.
11)
Stevi/ovseh nereienih prito1bna koncuporoievalrtegaobdobia (4. - 12 (5 +
13.
6 . + 7 . + 8 . + 9 . + 1 0 .+ 1 1 . ) )
11

14.

Stevilo nereienih pritoib na koncu poroievalnega obdobia, ki so bile vlo1ene
2e v prejSnjih poroievalnih obdobjih (ne v poroaevalnem obdobiu)

: se ne izpolnjuje
Piloga; pisna obrazlozitev porodila, 6e podatki odstopajo za vei kakor 1o %iood podatkov za preiinie poroievalno obdoble

PooblaSienar3seba
Opomba:
zadev, ki so jih uradni,kireSevalina drugi stopnii,tako da
a) V obrazec2 se vpisujejopodatki o Stev,ilu
posebej:
se vpisujejo
-

podatkiza zadeve,ki so bile resenev manj kakor dvehmesecihod preiemapritoibe,
podatkizazadeve,kiso bile reSenepo iztekudveh mesecevod preiemapritdibe,
skupnipodatkiza vse postopke.

b) V l. stolpcuje zaporednaStevilkavrsficev obrazcu.
V tt. stolpcuje vsebinapodatka,ki ga ie trebapridobitiz vodeniem<>vidence.
V ltl. stotpecje treba vpisatiSteviloysebrnskoopredeljenihpodatkoviz ll. stolpcaza obdobje dveh
mesecevod prejemaprito7be.
V lV. stolpecje treba vpisatiStevilovsebinskoopredeljenihpodatkoviz ll. stolpcaza obdobjepo
pretekudveh mesecevod preiemapritoib'=.
opredeljenihpoclatkoviz ll. stolpca(lll+1y|.
V V. stotpecje trebavpisatiSteviloysehysrebrnsko
c) Pojem reSffve za potrebe pravilnikit oznaiuje izdajo in v'roiitev odlodbe oziroma sklepa.

Obrazec5t.3
POROCILO

oDELIIo*uo*o'Yi::li^,8fr:yl:5F['rn?'X"i#ffi
Fo'r'HSREDSTEV
Sirra:
Datum:
22,1.LAP
Vlada, ministrstvo,upravni organ v sesfavr, obmoina enota oziroma izpostava ali drugaie imenovana
dislocirana enota ministrstva oziroma organtl v njegovi sestavr, Ltpravna enota, lokalna skupnost,
rC
nosilecjavnega pooblastita:-{z-BelN*
GIQ<V g+J A

Delovnopodroije ali zbirnoporoiilo:
pristoinostilokalneskupnosti:
Zadeveizvimepristojnostioziromaprefla-sefle
Skupaj, vsota
stolpcev lll in

vilo nereienihin prenesenihizrednihpravnih sredsteviz preteklega
Steviloizrednihpravnih sredslev,zaietih v poroievalnemobdobiu
Stevr/ovseh izrednihpravnih sredstevv poroeevalnemobdobiu(2 + :).)
Stevilozavr\enih zahtev,predlogovz obnovoin niinostio
Steviloodpravljenihupravnihaktov z obnovoin niinostio
Stevilo razveljavljenih upravnih aktov z obnovo
obnov postopka na predlog stranke, dn'.avnegatoiilca, po uradnl

Stevilozavrtenih predlogovza obnovopostopl<a
Stevilozavrnjenihin ustavljenihpredlogovza ctbnovopostopka
Stevilo ugodenih predlogov za obnovo postopl'ta

Stevilopotrjenihodloditevo odlotbi prve stopniev obnovipostopka
nadome31enih odloiitev o odloibi prve stopnje (odprava afi
izreienih za niine
reienih izrednih pravnih sredstev v porcievalnem obdobiu (5. + 6 +
7.+10.+12.+14.
Stevilo odloib

poroaevalnega
nereienihizrednihpravnihsredstevna kon<:u
, 15 (5. + 6. + 7. + 10.+ 12.+ 14

poroCevalno
obtlobie
se podatkirazlikujejoza vei kakor 10 okod podatkovza ,oreiSnie

oseba.
PooblaSiena
Ooomba:
a) V obrazec3 se vpisujejopodatki o Stevlluzadev,ki so jih uradnilcireSevalina prvi stopniipri uporabi
izrednihpravnih sredsfev,tako da se vpisujejaposebei:
-

podatkiza zadeve,ki se vodijona ziahtevostranke,
podatkiza zadeve,ki se vodijopo uradnidolinosti,
skupnipodatkiza vse postopke.

b) V l. stolpcuje zaporednaStevilkavrsticev obrazcu.
V ll. stolpcuje vsebinapodatka,ki ga je trebapridobitiz vodeniem'evidence.
V lll. stolpecje treba vpisatiStevilozadev,ki se vodijona zahtevostranke.
V lV. stotpecje treba vpisatiStevitozadev,ki se vodijopo uradnidolZnosti.
V V. stolpecje treba vpisatiStevilozadev,ne gledena naiin uvedbe.
c) PojemreSitveza potrebe pravilnikaoznaiuje izdajo in vn:iitev ctdlocbeoziromas;klepa.

Obrazec 5t.4

POROetLO
SREDSTEV
NA DRUctSrOpirJ' pRt uPoRABlLZRED+iIryIPEAVNIHI
o DELUORGANOV
ZA LET'O- IU \J3
POSTOPKU
V UPRAVNEMI
Sifra:
Datum:2?.\ Zot<->
Vtada, ministrstvo, upravni organ y l;est,ayi lokalna skupnost, nosilec iavnega pooblastila:

(g?,IIJA

CEP<\€LTJA(-_

Delovnopodrocjeali zbirno poroiilo:
ilt.

il.

t.
1.

Stevl/onereSenih in prenesenihizrednihpravnih sredsteviz preteklegaporoievalnega obdobia

2.
3.

Stevitoizrednihpravnih sredstev,zaietih v poroiev'alnemobdobiu
Stevl/ovseh izrednihpravnih sredstevv poroievalr'emobdobiu(1. + 2 )

4.

Stevilo izrednih pravnih sredsfev, zaeeilh po uradni dotZnosti

5.

StevilozavrZenih zahtev

6.

Steviloodpravljenihupravnih aktov

7.

Stevilorazveljavljenihupravnihal4ov

L

Steviloodloib, izrecenihza niine

9.

Stevilo reienth izrednih pravnih sredstev v poroievalnem obdoblu

10.

Stevilonereienihizrednihpravnih sredstevna koncuporoievalnegaobdobla

6.ese podatkirazlikuieia itc t<ator 10 %ood podatkov za prejinje poroievalno obdobje
Piloga: pisnaobrazloiitevporoiila, ce

PooblaScenaosebai

Opomba:
a) V obrazec 4 se vpisujejo podatki o Steviluzadev, ki so jif,,urcdniki reSevalina drugi stopniipri
uporabiizrednih pravnih sredslev.
je zaporednaStevilkavrsticev obrazcu.
V L stolpcu
evidence.
je vsebinapodatka,ki gaie trebapridobitiz vodenie>m
V tt. stotpcu
podatkov
iz ll" stolpca.
je
V ttl. stotpec trebavpisatiStevitavsebinskoopredeljenih
b) Pojemresltyeza potrebe pravilnikaoz'naiiujeizdaioin vroiitev odloibe oziromasklepa.

