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POSTOPEK ZA PRIDOBITEV NADOMESTNE JAVNE LISTINE IN NAVODILO ZA PLAČILO STROŠKOV IZDAJE LISTINE 

ŠOLSKEMU CENTRU NOVA GORICA TER PLAČILO UPRAVNE TAKSE MINISTRSTVU ZA FINANCE – OIS LJUBLJANA 

(MF-OIS) 

Po 36. členu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju 

(UL RS št. 59/2012) imetnik, ki 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 izjave, v kateri se navedejo razlogi 

za izdajo nadomestne javne listine.  

1. Z UPN obrazcem plačate ŠOLSKEMU CENTRU NOVA GORICA stroške  izdaje izpisov želenih nadomestnih 

javnih listin. 

      Na podlagi sklepa Sveta zavoda le-ti znašajo: 

 10,43 €/izpis za nadomestno javno listino, ki je enakovredna izvirni javni listini stari do 5 let 

 20,86 €/izpis za nadomestno javno listino, ki je enakovredna izvirni javni listini starejši od 5 let 

Plačilo stroškov izdaje želene listine – šoli: ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA 

 Prejemnik: Šolski center, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica 

 Transakcijski račun: SI56 0110 0603 0703 142 

 Koda namena: OTHR 

 Namen nakazila: izdaja potrdila 

 Referenčna številka (sklic): SI00 760101-210 

 

        2.   Z UPN obrazcem se izvrši plačilo upravne takse na: MF-IOS LJUBLJANA 

 dokazila o plačani upravni taksi v višini 1,81 € za vsako nadomestno listino po tarifni številki 6 Zakon 

o upravnih taksah (ZUT, Ur.l. RS št. 106/2010.UPB5). Upravno takso poravnate na podračun 

javnofinančnih prihodkov: 

              Plačilo upravne takse se izvrši z UPN obrazcem: MF-IOS LJUBLJANA 

 Prejemnik: MF-OIS, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana 

 Transakcijski račun: SI56 0110 0100 0315 637 

 Koda namena: GOVT 

 Referenca: SI11 70319-7111002-600001__ (zadnji dve št. označujeta skrajšano oznako tekočega leta) 

(Označeno 4 mestno številko izpolnite glede na število izpisov, ki jih potrebujete) 

ŠTEVILKA NAMEN ZNESEK 

0001 za en izpis iz evidence 1,81€ 

0002 za dva izpisa iz evidence 3,62€ 

0003 za tri izpise iz evidence 5,43€ 

0004 za štiri izpise iz evidence 7,24€ 

 

 Namen nakazila: izpis iz evidence *x (znak * nadomestite s številom vseh nadomestnih listin 

za katere ste zaprosili) 
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   3. Osebno prinesete (ali pošljete z ustrezno pošto) vlogo za izpis nadomestne javne listine. 

 

   4. Izpis iz evidence kot nadomestna javna listina, ki je enakovredna izvirni javni listini, vam bo po prejemu   

       vloge in potrebnih dokazil izdana osebno v roku 7 dni oz. najkasneje v roku 30 dni. Ob prevzemu svojo  

       istovetnost dokažete z osebnim dokumentom. 

 

 

Dodatne informacije lahko dobite v tajništvu šole na tel. št. 05 62 05 771 ali na tatjana.mocnik@scng.si. 

 

Pripravila: 

Tatjana Močnik 

 

Nova Gorica, 1. september 2012 
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