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Postopek pri izdaji Izpisa iz evidence
(dvojnik spričevala, nadomestno spričevalo)
Po 36. členu Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (UL RS
96/99, 108/99, 97/06 in 59/12) v primeru izgube javne listine šola izda imetniku oziroma
upravičencu do letnega spričevala ali obvestila o uspehu nadomestno javno listino v obliki
izpisa iz evidence.
Postopek za pridobitev nadomestne javne listine je sledeč:
1. Imetnik oziroma upravičenec, ki izgubi spričevalo oziroma obvestilo o uspehu ali se to
poškoduje, uniči ali odtuji, pošlje ali prinese v tajništvo šole izjavo, ki je objavljena na
spletni strani šole.
Izjavi mora imetnik oziroma upravičenec obvezno priložiti potrdili:
- o plačilu stroškov izdaje Izpisa iz evidence,
- o plačilu upravne takse.
2. Stroški izdaje Izpisa iz evidence za letno spričevalo, obvestilo o uspehu, spričevalo o
splošni maturi ali spričevalo o poklicni maturi znašajo 13 EUR (primer spodaj).

Cena velja za en izpis. Če je izpisov več, se znesek ustrezno poveča.
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3. Na podlagi Zakona o upravnih taksah (UL RS 106/10-UPB5) plača imetnik javne listine
upravno takso po tarifni skupini 6 v vrednosti 1,81 EUR za vsako nadomestno listino.
Plačilo se izvrši po plačilnem nalogu UPN (primer spodaj).

Manjkajočo 4-mestno številko izpolnite glede na število izpisov, ki jih potrebujete:
Manjkajoča številka
0001
0002
0003
0004

Število izpisov
1
2
3
4

Znesek
1,81 EUR
3,62 EUR
5,43 EUR
7,24 EUR

4. Po četrtem odstavku 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (UL RS 24/06UPB2 in dopolnitve ter spremembe) vam bomo na podlagi popolne vloge najkasneje v
roku 15 dni izdali Izpis iz evidence.
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