
 
 

Srednja šola za strojništvo, Srednja šola za lesarstvo 

Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka 
Telefon: 04 506 23 00 

 
 

Datum: 8. 4. 2021 
 
 

Postopek pridobitve IZPISA IZ EVIDENCE (nadomestne javne listine) 
 
 

Če imetnik oziroma upravičenec izgubi spričevalo oziroma obvestilo o uspehu ali se to 
poškoduje, uniči ali odtuji oziroma ponaredi, mu šola izda nadomestno javno listino v 
obliki Izpisa iz evidence na podlagi vloge, v kateri se navedejo razlogi za izdajo 
nadomestne javne listine. 
 

1. Na šolo posredujte vlogo s svojimi podatki: ime, priimek, datum in kraj rojstva, 
katero nadomestno javno listino v obliki Izpisa iz evidence potrebujete in zakaj je 
prišlo do potrebe po izdaji nadomestne javne listine.  
 

2. Za izdajo nadomestne javne listine morate plačati upravno takso, ki znaša 1,80 
evra za en dokument: 

 
- s plačilnim nalogom UPN na pošti, banki ali preko elektronskega bančništva:  

 
- prejemnik upravne takse:  UPRAVNE TAKSE TAR. ŠT. 6 

                                  SLOVENSKA CESTA 54 
                                  1000 LJUBLJANA 
 
                                  Številka računa: SI56  0110  0100  0315  637 
                                  Referenca: 11  70530-7111002-60320 
 

3. Z vlogo za izdajo nadomestne javne listine in potrdilom o plačani upravni taksi 
lahko v tajništvu šole (po predhodnem telefonskem dogovoru s tajnico) dobite 
Izpis iz evidence, za kar je potrebno plačati 20,00 evrov. S seboj prinesite osebni 
dokument, s katerim boste izkazali istovetnost. 

 
 

Maja Tolar 
tajnica VIZ 



 
 

 
_______________________________________ 
(Ime in priimek, tudi dekliški)  
 
_______________________________________ 
(Naslov)  
 
_______________________________________ 
(Poštna številka in pošta)  
 
_______________________________________ 
(Telefonska številka)  
 
 
 
 

VLOGA ZA IZDAJO IZPISA IZ EVIDENCE (NADOMESTNE JAVNE LISTINE) 
 
 

Podpisani/a  _______________________________,    rojen/a  ___________________  v kraju 
 

______________________,  prvič vpisan/a leta  ________________   v izobraževalni program 
 

_____________________________________________,  končal/a oz. izstopil/a iz šolanja leta 
 

_____________. Spričevalo je bilo izdano leta ________________. 
 
Prosim za izdajo naslednjega Izpisa iz evidence: 
 

- letno spričevalo za ___, ___, ___, ___. letnik 
 

- obvestilo o uspehu za ___, ___, ___, ___. letnik 
 

- spričevalo o zaključku izobraževanja   
 

- obvestilo o uspehu pri zaključku izobraževanja 
 

- drugih listin o uspešno končanem izobraževanju ___________________________________ 

   __________________________________________________________________________ 

 
Za izdajo nadomestne javne listine prosim, ker je originalni dokument: 
 

___________________________________________________________________________________________ 
(izgubljen, uničen, poškodovan, odtujen …)  

 
 
 
Kraj: _______________________, datum ________________ 
 
     Podpis vlagatelja: 
 
 
Obvezna priloga k vlogi: 
- potrdilo o plačilu upravne takse 
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