
Obrazec 5t.1 A

POROEILO
O DELU PRI ODLOEANJIJ V IJPRAVNIH ZADEVAH

NA PRvl sroPNJt zA LETI z)bg

Sfra;
Datum: Lf . \. 2,OlO

Zbimo poroiilo
(po podroijih za upravne enote)

Vlada, ministrstvo, upravna enota, lokalnia sn:upnost: Obd/X-l.A CeA+VGf-J.J^ \(

Zadeve izvirne ali prenesene pnsfo.lhosti lokalne skupnosfr: _

t. il. Iil. tv. v.

1 . Na zahtevo stranke Po uradni dolZnosti

Skupaj,
vsofa

sfo/pcey
lll in lV

2, Stevilo upravnih zadev glede na
postopek

SkraTSani
ugotovitveni
postopeh:

Posebni
ugotovitveni

postopek

Skrajiani
ugotovitveni

postopek

Posebni
ugotovitveni

postopek

.: ,.:

3. Oz n aki za htev n osti posto p ka.
S i n P ( P 1  + P 2 ) ri P P

4.
Stevilo nereSenih upravnih
zadev, prenesenih iz preteklega
poroeevalneqa obdobia +h ++

5.

Stevilo upravnih zadev, vmjenih
v ponovni postopek z odlodbo
organa druge stopnje in
u p rav n eg a ozi rom a u stavneg a
sodr.Sca v poroievalnem
obdohiu

6.
Stevilo upravnih zadev, zadetih
v porodevalnem obdobiu Llt;

7.
Skupno Stevilo vseh upravnih
zadev v poroievalnem obdobju
( 4 . + 5 . + 6 . ) b G E

8. Stevilo odstopljenih in zdruZenih
zadev

9. Stevi!o zavrien ih zahtev 5 5
10. Stev ilo u stav lje n i h u pravn i h

DostoDkov

11. Stevilo zavrnjenih zahtev
': jiil 2

12. Stevilo ugodenih zahtev 5 G n 362
13. Stevilo upravnih zadev, reSenh

v zakonitem roku
\r- q
v vt \/ 36s

14. Stevilo upravnih zadev, reSenih
po prekoraiitvi zakoniteqa roka

15.
Skupno Stevilo reSenih upravnih
zadev v poroievalnem obdobju
(13 .  +  14 . ) bas !"5

16 .

Sku pno Etevilo nereSenih
upravnih zadev na koncu
poroievalnega obdobja (7. - 1 5.
ft3. + 14. ' t)

17.

Stevilo nereienih ati
neodstopljenih prito2b,
preneseni h iz preteklega
poroievalneqa obdobia

18. Stevilo prejetih prito2b v
poroievalnem obdobiu



19.
Skupno Stevl/o vseh pritoZb v
porocevalnem obdobju (17. +
18. )

20. Stevilo zavrienih prito2b na prvi
stopnii

21. Sfevi/o nadomeS6enih odloib z
odloibo oroana Drve stoDnie

22.

Stevtlo resenih pritozb na pvi
stopnji v porceevalnem obdobju
(20. + 21. + sklepi o ustavitvi
DostoDkal

23.
Stevilo pritoZb, odstopljenih v
reSevanje organu druge stopnje
v poroievalnem obdobiu

24.

Stevilo nere5enih ali
neodstopljenih pritozb na koncu
poroievalnega obdobja (19. -
22. (20. + 2. + sklepi o ustavitvi
postopka) - 23.)

25.

Sfevi/o nereSen ih u p ravn i h
izvrib oziroma izvrSb za
nedenarne obveznosti in vlog za
prisilitev, prenesenih iz
pretekleg a poroievalneg a
obdobia

26.

Stevilo upravnih izvrSb oziroma
izvr5b za nedenarne obveznosti,
zaietih v poroievalnem
obdobju, in vlo2enih vlog za
oisilitev

27.

Skupno Stevilo vseh upravnih
izvrEb oziroma izvr1b za
nedenarne obveznosti in vlog
za prisilitev v poroievalnem
obdobju (25. +26.)

28. Stevilo izdanih sklepov o
dovolitvi izvribe

29. Stevi lo u stavljen i h po stopkov
upravne izvrsbe

30. Stevilo izdanih skJepov v
postopku izvr'be s prisilitviio

3 1 . Stevilo izdanih sklepov v
zakonitem roku v upravni izvrSbi

32.
Stevilo izdanih sktepov po
preteku zakonitega roka v
upravni izvribi

33.

Stevilo reienih upravnih izvrEb
oziroma izvrib za nedename
obveznosti in vlog za prisilitev v
porocevalnem obdobju (28. +
29. + 30.) ali (31 . + 32.)

34.

Sleyi/o nereSen i h u p ravn i h
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 Stevilo zaostankov

se ne izpolnjuje
Priloga: pisna obrazlozitev poroiila, 6e se podatki razlikujejo za vei kakor 10 % od podatkov z'a prejinje poroievalno obdobje.



Obrazec 5t.2

POROEILO
O DELIJ PRI ODLIO'ANJU V UPRAVNIHJ'ADEVAH

NA DRUGISTOPNJI ZA LETO 
.AY;1

Sifra:
Datum: 22.1.  2-OtO

Vtada- ministrstvo, upravni organ v sesfilvi lokalna skupnost, nosilec iavnega pooblastila
ob(>tvA c@{ueal JA (

Delovno podroije ali zbirno poroeilo:

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

PooblaSiena r3seba

Opomba:

a) V obrazec 2 se vpisujejo podatki o Stev,ilu zadev, ki so jih uradni,ki reSevali na drugi stopnii, tako da
se vpisujejo posebej:

- podatki za zadeve, ki so bile resene v manj kakor dveh mesecih od preiema pritoibe,
- podatkiza zadeve, kiso bile reSene po izteku dveh mesecev od preiema pritdibe,
- skupni podatki za vse postopke.

b) V l. stolpcu je zaporedna Stevilka vrsfice v obrazcu.
V tt. stolpcu je vsebina podatka, ki ga ie treba pridobiti z vodeniem <>vidence.
V ltl. stotpec je treba vpisati Stevilo ysebrnsko opredeljenih podatkov iz ll. stolpca za obdobje dveh
mesecev od prejema prito7be.
V lV. stolpec je treba vpisati Stevilo vsebinsko opredeljenih podatkov iz ll. stolpca za obdobje po
preteku dveh mesecev od preiema pritoib'=.
V V. stotpec je treba vpisati Stevilo yseh ysrebrnsko opredeljenih poclatkov iz ll. stolpca (lll+1y|.

c) Pojem reSffve za potrebe pravilnikit oznaiuje izdajo in v'roiitev odlodbe oziroma sklepa.

L il. ilt. tv. v.

1 . Stevilo izdanih odlodb v roku 2 meseca
Po preteku

dveh
mesecev

Skupaj,
vsola

sfo/pcev

2. Sfevl/o nereSenih pritoZb, prenesenih iz preteklega poroievalnega obdobia

3. Stevito pritoib, vlo2enih v porocevalnem obdob'ju

4. Sfevl/o vseh pritoib v poroievalnem obdobiu (:.!. + ll )
*

5. Stevilo zavrten ih pritoib

6. Stevilo zavrnjeni h prito2b

Stevi lo u stavljeni h u pravn i h postopkov

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 )

1 1 Stevilo odloib, izreienth za niene (v pritoibenem postopku)

12. Stevi loreSenihprito1bvporoievalnemobdobiu (5. +6. + 7.+8.+ I + 10 +
1 1 )

13. Stevi/o vseh nereienih prito1b na koncu poroievalrtega obdobia (4. - 12 (5 +
6 .  +  7 .  +  8 .  +  9 .  +  10 .  +  11 . ) )

14.
Stevilo nereienih pritoib na koncu poroievalnega obdobia, ki so bile vlo1ene
2e v prejSnjih poroievalnih obdobjih (ne v poroaevalnem obdobiu)



Obrazec 5t.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,

nosilec javnega pooblastita:-{z-BelN* GIQ<V g+J A rC

Delovno podroije al i zbirno poroiilo:

Zadeve izvime pristojnostioziroma prefla-sefle pristoinostilokalne skupnosti:

PooblaSiena oseba.
Ooomba:

a) V obrazec 3 se vpisujejo podatki o Stevllu zadev, ki so jih uradnilci reSevali na prvi stopnii pri uporabi
izrednih pravnih sredsfev, tako da se vpisujeja posebei:

- podatki za zadeve, ki se vodijo na ziahtevo stranke,
- podatki za zadeve, ki se vodijo po uradni dolinosti,
- skupni podatki za vse postopke.

b) V l. stolpcu je zaporedna Stevilka vrstice v obrazcu.
V ll. stolpcu je vsebina podatka, ki ga je treba pridobiti z vodeniem 'evidence.
V lll. stolpec je treba vpisati Stevilo zadev, ki se vodijo na zahtevo stranke.
V lV. stotpec je treba vpisati Stevito zadev, ki se vodijo po uradni dolZnosti.
V V. stolpec je treba vpisati Stevilo zadev, ne glede na naiin uvedbe.

c) Pojem reSitve za potrebe pravilnika oznaiuje izdajo in vn:iitev ctdlocbe oziroma s;klepa.

Skupaj, vsota
stolpcev lll in

vilo nereienih in prenesenih izrednih pravnih sredstev iz preteklega

Stevilo izrednih pravnih sredslev, zaietih v poroievalnem obdobiu

Stevr/o vseh izrednih pravnih sredstev v poroeevalnem obdobiu (2 + :).)

Stevilo zavr\enih zahtev, predlogov z obnovo in niinostio

Stevilo odpravljenih upravnih aktov z obnovo in niinostio

Stevilo razveljavljenih upravnih aktov z obnovo

obnov postopka na predlog stranke, dn'.avnega toiilca, po uradnl

Stevilo zavrtenih predlogov za obnovo postopl<a

Stevilo zavrnjenih in ustavljenih predlogov za ctbnovo postopka

Stevilo ugodenih predlogov za obnovo postopl'ta

Stevilo potrjenih odloditev o odlotbi prve stopnie v obnovi postopka

nadome31enih odloiitev o odloibi prve stopnje (odprava afi

Stevilo odloib izreienih za niine

reienih izrednih pravnih sredstev v porcievalnem obdobiu (5. + 6 +

7 . + 1 0 . + 1 2 . + 1 4 .
nereienih izrednih pravnih sredstev na kon<:u poroaevalnega

, 15 (5. + 6. + 7. + 10. + 12. + 14
se podatki razlikujejo za vei kakor 10 ok od podatkov za ,oreiSnie poroCevalno obtlobie



Obrazec 5t.4

POROetLO
o DELU ORGANOV NA DRUct SrOpirJ' pRt uPoRABl LZRED+iIryIPEAVNIHI SREDSTEV

V UPRAVNEMI POSTOPKU ZA LET'O - IU \J 3

Sifra:
Datum: 2?.\ Zot<->

Vtada, ministrstvo, upravni organ y l;est,ayi lokalna skupnost, nosilec iavnega pooblastila:
(g?,IIJA CEP<\€LTJA(-_

Delovno podrocje ali zbirno poroiilo:

Piloga: pisna obrazloiitev poroiila, 6.e se podatki razlikuieia

PooblaScena osebai

Opomba:

a) V obrazec 4 se vpisujejo podatki o Stevilu zadev, ki so jif,, urcdniki reSevali na drugi stopnii pri

u porabi iz re d n i h prav n i h sredslev.

V L stolpcu je zaporedna Stevilka vrstice v obrazcu.
V tt. stotpcu je vsebina podatka, ki ga ie treba pridobiti z vodenie>m evidence.
V ttl. stotpec je treba vpisati Stevita vsebinsko opredeljenih podatkov iz ll" stolpca.

b) Pojem resltye za potrebe pravilnika oz'naiiuje izdaio in vroiitev odloibe oziroma sklepa.

t. il. ilt.

1. Stevl/o nereSen ih in prenesenih izrednih pravnih sredstev iz preteklega poroievalnega obdobia

2. Stevito izrednih pravnih sredstev, zaietih v poroiev'alnem obdobiu

3. Stevl/o vseh izrednih pravnih sredstev v poroievalr'em obdobiu (1 . + 2 )

4. Stevilo izrednih pravnih sredsfev, zaeeilh po uradni dotZnosti

5. Stevilo zavrZen ih zahtev

6. Stevilo odpravljenih u pravnih aktov

7. Stevilo razveljavljenih upravnih al4ov

L Stevilo odloib, izrecenih za niine

9. Stevilo reienth izrednih pravnih sredstev v poroievalnem obdoblu

10. Stevilo nereienih izrednih pravnih sredstev na koncu poroievalnega obdobla

ce itc t<at or 10 %o od podatkov za prejinje poroievalno obdobje


