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POSTOPEK IZDAJE DUPLIKATA SPRIČEVALA (IZPISA IZ EVIDENCE) 

 

 

Za izdajo izgubljenega ali kakorkoli odtujenega izvirnega dokumenta (letno spričevalo, obvestilo o 

uspehu, spričevalo in obvestilo o poklicni maturi, splošni maturi, zaključnem izpitu, indeks, 

diploma) na podlagi 36. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski 

dokumentaciji (Ur. l. RS 59/2012) šola izda nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence na 

podlagi izjave, v kateri se navedejo razlogi za izdajo nadomestne javne listine. 

 

1. Plačati je potrebno upravno takso v višini 1,80 € na podlagi Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS 

št. 106/2010-UPB5 in 32/2016).  

 

      Upravna taksa se plača na račun upravnih taks s splošnim plačilnim nalogom in sicer: 

 

Namen nakazila: plačilo upravne takse-tarifa 6-dvojnik spričevala (diplome) 

Prejemnik:  upravna taksa 

Številka računa: 0110 0100 0315 637 

Sklic:  11  70343-7111002-2018 

 

2.  Na Šolskem centru Novo mesto je potrebno na podlagi veljavnega cenika plačati izdajo  

     dvojnika v višini 30 EUR oziroma 40 EUR za starejše od 10 let.  

 

3. Na podlagi popolne vloge šola izda duplikat najkasneje v roku 15 dni (4. odstavek 179. člena  

    Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS št. 24/2006-UPB2, 8/2010 in 82/2013). 

 

 

 

Vlogi je potrebno priložiti: 

 

1. potrdilo o plačilu upravne takse (1,80 €) in  

2. potrdilo o plačilu stroškov izdaje izpisa (30 € oz. 40 € za starejše od 10 let). 

 

Cene veljajo za en izpis. Če je izpisov več, se znesek ustrezno poveča.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200624&stevilka=970


________________________________ 
/ime in priimek/ 

 
________________________________________________ 

/naslov/ 

 
________________________________________________ 

/poštna številka in pošta/ 

 
________________________________________________ 

/telefonska številka/ 

 
 

Šolski center Novo mesto 

Šegova ulica 112 

8000 Novo mesto 

 

 

VLOGA ZA IZDAJO IZPISA IZ EVIDENCE 

 

Priimek in ime (tudi dekliški priimek) _____________________________________________,  

rojen/-a ____________________ v ___________________, država rojstva _______________ 

prosim za izdajo nadomestne javne listine (ustrezno obkroži): 

- diplome za poklic _________________________________________________________, 

- spričevala o zaključnem izpitu za poklic _______________________________________, 

- spričevala o poklicni maturi za poklic _________________________________________, 

-  spričevala o splošni maturi, 

- letnega spričevala za letnik __________ za poklic _______________________________, 

- drugih listih o uspešno končanem izobraževanju 

________________________________________________________________________ 

 

Razlog za izdajo nadomestne javne listine (36. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju Uradni list RS, št. 59/2012)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Soglašam, da šola uporabi moje osebne podatke navedene v tej vlogi izključno za izdajo 

nadomestne javne listine. 

 

 

Novo mesto, _________________                                               ________________________ 
         (podpis) 

 

Priloge: 

- potrdilo o plačani taksi v višini 1,80 € za vsako izdano listino 

 

 

Izpolni šola 

 

Oznaka izpisa iz evidence:__________ 

 

Prejem nadomestne javne listine 

 

Datum: _____________________  Podpis prejemnika: ________________________ 

 


