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INFORMACIJA O POSTOPKU PRIDOBITVE NADOMESTNE JAVNE LISTINE

Postopek pridobitve javne listine
1.
Za izgubljen, uničen ali kakor koli drugače odtujen izvirni dokument lahko upravičenec
pridobi nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence, za kar na šolo naslovi Izjavo o
preklicu javne listine (obrazec je v prilogi).
2.
K vlogi je potrebno priložiti dokazilo o plačilu takse v znesku 1,81 EUR za vsak dokument z
izjemo spričevala o uspehu pri splošni maturi in obvestila, ki štejeta za en dokument.
Podatki, potrebni za izvršitev plačila:
Namen plačila: plačilo upravne takse, koda namena GOVT, naziv prejemnika: Upravne takse
Ljubljana, številka računa 0110 0100 0315 637 referenca 11 72605-7111002-6000113.
3.
Za izdajo nadomestne javne listine (izpisa iz evidence) je potrebno plačati 10 EUR za vsak/en
dokument. Plačilo se izvrši na transakcijski račun šole št. 01100-6030692472 pri UJP Novo
mesto, sklic SI 00 763901. Dokazilo o plačilu je potrebno priložiti k vlogi.
4.
Po 4. odstavku 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS št. 24/06,
105/06, 126/07, 65/08 in 8/10) bo šola prosilcu izdala nadomestno javno listino v obliki izpisa
iz evidence v roku 15 dni od prejema popolne vloge ter izvršenega plačila.

Ravnatelj:
Uroš Škof, prof.

Podlage za izdajo nadometnih javnih listin v zakonih:
Zakon o upravnih taksah ( Uradni list RS, št. 106/2010 – uradno prečiščeno besedilo-ZUT-UPBS5), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju, uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008 in spremembe.
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IZJAVA O PREKLICU JAVNE LISTINE

Ime in priimek:_____________________________________________________________
Dekliški priimek:___________________________________________________________
Datum in kraj rojstva:_______________________________________________________
Ulica in hišna številka, poštna številka in pošta bivališča:__________________________
__________________________________________________________________________

I Z J A V L J A M,

da preklicujem zaradi_______________________________________________________
(izgube, uničenja, odtujitve …)

javno listino, ki jo je izdala Gimnazija Brežice ali njena pravna predhodnica:
Vrsta listine:_______________________________________________________________
(letno spričevalo, spričevalo o uspehu pri splošni maturi …)

Letnik izobraževanja:_______________________________________________________
Leto izdaje/šolsko leto:______________________________________________________

Kraj in datum:____________________

Podpis:________________________

Prilogi:
- Dokazilo o plačilu upravne takse
- Dokazilo o plačilu stroškov izdaje listin/e
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