Obrazec št. 2
POROýILO
O DELU PRI ODLOýANJU V UPRAVNIH ZADEVAH
NA DRUGI STOPNJI ZA LETO ______
Šifra:
Datum:
Vlada, ministrstvo, upravni organ v sestavi, lokalna skupnost, nosilec javnega pooblastila:
______________________
Delovno podroþje ali zbirno poroþilo:______________________
I.

II.

1.

Število izdanih odloþb v roku

2.

Število nerešenih pritožb, prenesenih iz preteklega poroþevalnega obdobja

3.

Število pritožb, vloženih v poroþevalnem obdobju

4.

Število vseh pritožb v poroþevalnem obdobju (2. + 3.)

5.

Število zavrženih pritožb

6.

Število zavrnjenih pritožb

7.

Število ustavljenih upravnih postopkov

8.

Število odpravljenih odloþb in vrnjenih organu prve stopnje v ponovni postopek

9.

Število odpravljenih odloþb in rešenih z odloþbo

10.
11.
12.
13.
14.

III.
2 meseca

IV.

V.

Po preteku
dveh
mesecev

Skupaj,
vsota
stolpcev
III in IV

*
*
*

*
*
*

Število odpravljenih odloþb, ki niso bile vrnjene v ponovni postopek (vloga se
zavrže )
Število odloþb, izreþenih za niþne (v pritožbenem postopku)
Število rešenih pritožb v poroþevalnem obdobju (5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10. +
11.)
Število vseh nerešenih pritožb na koncu poroþevalnega obdobja (4. - 12. (5. +
6. + 7. + 8. + 9. + 10. + 11.))
Število nerešenih pritožb na koncu poroþevalnega obdobja, ki so bile vložene
že v prejšnjih poroþevalnih obdobjih (ne v poroþevalnem obdobju)

* se ne izpolnjuje
Priloga: pisna obrazložitev poroþila, þe podatki odstopajo za veþ kakor 10 % od podatkov za prejšnje poroþevalno obdobje.

Pooblašþena oseba:
Opomba:
a) V obrazec 2 se vpisujejo podatki o številu zadev, ki so jih uradniki reševali na drugi stopnji, tako da
se vpisujejo posebej:




podatki za zadeve, ki so bile rešene v manj kakor dveh mesecih od prejema pritožbe,
podatki za zadeve, ki so bile rešene po izteku dveh mesecev od prejema pritožbe,
skupni podatki za vse postopke.

b) V I. stolpcu je zaporedna številka vrstice v obrazcu.
V II. stolpcu je vsebina podatka, ki ga je treba pridobiti z vodenjem evidence.
V III. stolpec je treba vpisati število vsebinsko opredeljenih podatkov iz II. stolpca za obdobje dveh
mesecev od prejema pritožbe.
V IV. stolpec je treba vpisati število vsebinsko opredeljenih podatkov iz II. stolpca za obdobje po
preteku dveh mesecev od prejema pritožbe.
V V. stolpec je treba vpisati število vseh vsebinsko opredeljenih podatkov iz II. stolpca (III+IV).
c) Pojem rešitve za potrebe pravilnika oznaþuje izdajo in vroþitev odloþbe oziroma sklepa.

