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V skladu s določbami 82. do 84. člena in 87. člena Zakona o osnovni šoli  (Uradni list RS št. 81/06, 102/07, 
107/10, 87/11, 40/12-ZUJF in 63/13) in z odločbami 7. člena Pravilnika o dolumentaciji v osnovni šoli 
(Uradni list RS št. 61/12 in 51/13) ter na podlavi 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 
106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) 
ravnateljica, Katja Pregl, prof. določam 

 

Pravilnik o izpisu nadomestne javne listine 
Osnovne šole Franca Rozmana - Staneta Maribor 

 

1. člen 

(splošna določba) 

S tem pravilnikom se v zavodu OŠ Franca Rozmana - Staneta (v nadaljnjem besedilu: zavod) določi način 
izdaje duplikatov izvornih listin, kot so: 
 

 spričevalo o končanem razredu osnovne šole (z opisnimi ocenami), 

 spričevalo o končanem razredu osnovne šole (s številčnimi ocenami), 

 zaključno spričevalo osnovne šole, 

 potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti, 

 obvestilo o zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu, 

 kolesarska izkaznica. 

2. člen 

(postopek za pridobitev nadomestne javne listine) 

 
- Izvirno javno listino, šola izda le enkrat. 

Če jo posameznik izgubi ali uniči, mu šola na obrazcu izpis iz evidence izda nadomestno javno listino. Kot 
nadomestno javno listino na izvirnem obrazcu izda šola le kolesarsko izkaznico, vendar pa novo izkaznico 
opremi z navedbo, da je ta izkaznica nadomestna. Za izdajo nadomestne javne listine zadošča pisna vloga 
posameznika. 
 

- Za izdajo nadomestne javne listine zadošča pisna vloga posameznika (v prilogi 1), ki vsebuje: 
 ime in priimek osebe, ki prosi za izdajo nadomestne listine (če oseba, ki zaprosi za izdajo 

nadomestne listine ni ista kot oseba na katero se javna listina nanaša – npr. mati, oče ali skrbnica/k 
učenca), 

 ime in priimek ter EMŠO osebe na katero se javna listina nanaša, 
 naziv listine za katero želite izpis iz evidence, 
 podatek za kateri razred je bila listina izdana (spričevalo o končanem razredu, obvestilo o zaključnih 

ocenah ob koncu pouka v šolskem letu ali potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti), 
 leto izdaje javne listine in evidenčno številko originalne javne listine, če je znana. 

Za izdajo nadomestne javne listine, se morate potrditi svojo istovetnost s podatki  na izdanem dvojniku. S seboj 
prinesite veljavni osebni dokument. 

3. člen 

(plačilo javne listine in cenik) 

 
Izdaja izpisa iz evidence, se plača po naslednjem ceniku: 

 Za izpis iz evidence zadnjih 10 let – 5 € 
 Za izpis iz evidence starejših od 10 let – 10 € 
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Plačilo se izvede z UPN QR nalogom, na transakcijski račun OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor, Kersnikova 
ulica 10, 2000 Maribor, ki je odprt pri UJP Slovenska Bistrica, z IBAN številko SI56 0127 0603 0667 458, s kodo 
namena GDSV, z namenom plačila: izpis iz evidence in z referenco SI00    7601251. (v prilogi 2). 
 
 

4. člen 

(plačilo upravne takse s cenikom) 

Upravna taksa, se plača po naslednjem ceniku: 
 
upravna taksa                           1,80 € 
(po tarifi št. 6 Zakona o upravnih taksah (ZUT-UTB5, Ur. l. RS, št. 106/2010, uradno prečiščeno besedilo, 
14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J in 32/2016) in se lahko od 1. 9. 2018 poravna le z elektronskim denarjem 
ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti. 
Cena velja za en izpis, če je izpisov več, se znesek ustrezno poveča. 
 
Ustrezen znesek nakažite na račun: 

Plačilo se izvede z UPN QR nalogom, na transakcijski račun MF -OIS, Župančičeva ulica 3, 1000 LJUBLJANA, z 
IBAN številko SI56 0110 0100 0315 637, s kodo namena GOVT, z namenom plačila: plačilo upravne takse po tar. 
št. 6 in z referenco SI11    16110-7111002-60000118. (v prilogi 3). 
Upravno takso se po Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10) 
lahko od 1. 9. 2008 poravna le z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti. 
 
Razlaga reference: 

 prva odebeljena številka 60000118 označuje tarifno številko iz Taksne tarife, ki je priloga tega pravilnika 
(na primer za izpis i evidence 6 - tarifna številka 6), 

 
 naslednja odebeljena številka 00000118 označuje morebitno dodatno tarifno številko iz Taksne tarife, 

ki je priloga Zakona o upravnih taksah (na primer za zahtevo za izdajo odločbe ali sklepa se vpiše številka 
3 - tarifna številka 3), 

 
 naslednje štiri odebeljene številke 00000118 se spreminjajo in označujejo število zahtevkov, za katere 

je plačana upravna taksa (na primer: za 119 zahtevkov se vpiše številka 0119 oziroma za 1 zahtevkov se 
vpiše številka 0001), 

 
 zadnji dve številki 00000118 označujeta skrajšano oznako tekočega leta (na primer: za leto 2018 vpišite 

18). 
 
 
Fotokopijo plačilnega naloga takoj po opravljenem plačilu predložite Ministrstvu za finance. 

5. člen 

        (priloga k vlogi) 

Potrdilo o plačilo javne listine in upravne takse, se kot kopija priloži k vlogi za izpis iz evidence. 
Original, se mora prinesti na vpogled. 
 

6. člen 

        (vodenje evidence) 

Javni zavod mora voditi evidenco izdanih javnih listin, ki se hrani v prostorih javnega zavoda. 
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7. člen 

        (rok izdaje) 

Po četrtem odstavku 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (UL RS, št. 80/1999, 70/2000, 
52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 
47/2009, 48/2009, 8/2010) vam bomo v roku 15 dni izdali Izpis iz evidence, ki ga lahko pridejo posamezniki 
poiskati na sedež šole ali  se jim pošlje na naslov, ki je naveden na vlogi. 
 

8. člen 

        (začetek veljavnosti) 

Pravilnik stopi v veljavo z dnem njegovega sprejema. 
 
 
 
 

 

V Mariboru, 1. 1. 2019  

 

 Ravnateljica 
 Katja Pregl, prof 
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PRILOGA ŠT. 1 
 
 
VLOGA ZA IZDAJO IZPISA IZ EVIDENCE 

Priimek in ime:   

Rojen(-a): _________________________ v kraju:   

Stanujoč(-a):  

Pošta:  

Tel.:/Gsm:  

 

Spodaj podpisani/podpisna, prosim za izdajo izpisa iz evidence na priimek in ime 

_______________________________________, EMŠO   v času mojega 

osnovnošolskega šolanja zaradi ____________________________________________________________. 

- 1. razred šolsko leto  

- 2. razred šolsko leto  

- 3. razred šolsko leto  

- 4. razred šolsko leto  

- 5. razred šolsko leto  

- 6. razred šolsko leto  

- 7. razred šolsko leto  

- 8. razred šolsko leto  

- 9. razred šolsko leto  

- duplikat zaključnega spričevala šolsko leto  

- duplikat potrdila o ipolnjeni osnovno šolski obvezi šolsko leto  

- duplikat obvestila o zaključnih ocenah šolsko leto  

- duplikat kolesarske izkaznice šolsko leto  

 

Zraven prilagam: 

- plačilo položnice (upravna taksa) 

- plačilo položnice (OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor) 

 

 

V Mariboru dne________________________   Podpis:________________ 
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PRILOGA ŠT. 2 
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PRILOGA ŠT. 3 
 

 


