
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Vloga za izdajo Izpisa iz evidence 

 

I. 
V skladu s 36. členom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski 

dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (UL RS, št. 59/2012), imetniku oziroma 

upravičencu, ki izgubi spričevalo oz. obvestilo o uspehu, ali se to poškoduje, uniči ali odtuji oz. 

ponaredi, šola izda nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence na podlagi izjave, v 

kateri se navedejo razlogi za izdajo nadomestne javne listine. 

 

Priimek in ime:  

Dekliški priimek:  

Datum rojstva:  

Kraj rojstva:  

Naslov:  

Poštna št. in kraj:  

Telefon (kontakt):  

e-naslov:  

Prvič vpisan:  

Izobraževalni 

program: 

 

  

Vrsta dokumenta  

- Letno spričevalo za letnik:                           izdano leta: 

- Obvestilo o uspehu za letnik: izdano leta: 

- Spričevalo o poklicni 

maturi 
izdano leta: 

- Obvestilo o uspehu 

pri poklicni maturi 
izdano leta: 

- Spričevalo o 

zaključnem izpitu 
izdano leta: 

- Obvestilo o uspehu 

pri zaključnem izpitu 
izdano leta: 

  

Razlog za izdajo 

nadomestne javne 

listine: 

 

 

Datum:       Podpis: 

 

 

 



 

 

 

 

II. 

 
Imetnik oz. upravičenec, ki izgubi javno listino, odda osebno v tajništvu šole, po 

navadni ali elektronski pošti (alesa.drofenik-groznik@bic-lj.si) pravilno izpolnjeno 

vlogo. 

 

 

Plačilo stroškov izdaje enega izpisa: 

• spričevalo do 5 let ………………………………………………………. 14 eur 

• spričevalo nad 5 let ………………………………………………….….. 25 eur 

 

Znesek nakažete na transakcijski račun zavoda: 

 

Prejemnik:  BIC Ljubljana,  

Ižanska cesta 10,  

1000 Ljubljana 

 

TRR: 01100‐6030699941 pri UJP 

sklic: 00 000699 

 

Cene so bile potrjene na seji sveta zavoda BIC Ljubljana 17. 10. 2022. 

 

Plačilo upravne takse – taksna tarifa 6 

(www.mf.gov.si, Zakon o upravnih taksah UL RS, št. 106/10) 

 

1 izpis ………………………………………………………………………… 1,80 eur 

2 izpisa ……………………………………………………………………….. 3,60 eur 

3 izpisi ………………………………………………………………………… 5,40 eur 

4 izpisi ………………………………………………………………………… 7,20 eur 

 

Znesek nakažete na transakcijski račun Ministrstva za finance: 

 

Prejemnik:  MF-OIS    Koda namena: GOVT 

  Župančičeva 3   Namen: upravna taksa po tar. št. 6 

  1000 Ljubljana 

 

TRR: SI56 0110 0100 0315 637 

Sklic: SI11 16110-7111002-60_ _ _ _ 22 (tekoče leto) 

            0 0 0 1 (1 izpis) 

             0 0 0 2 (2 izpisa) 

                  0 0 0 3 (3 izpisi) 

 

Na podlagi popolne vloge, plačila stroškov izdaje in plačila upravne takse šola izda 

izpis iz evidence najkasneje v roku 15 dni (ZUP, 4. odstavek 179. člena). 
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