Center Janeza Levca Ljubljana

Postopek pri izdaji Izpisa iz evidence
Šola izda izpis iz evidence kot nadomestno javno listino, ki je enakovredna izgubljeni, uničeni,
poškodovani ali odtujeni javni listini v skladu z določbami 82. člena in v povezavi s 86. členom ter
111. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 81/06 in 102/07) in z določbami Pravilnika o
spremembi Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli (Ur. list RS, št. 51/13).

Postopek za pridobitev Izpisa iz evidence
1. Plačilo upravne takse
Pred oddajo vloge je potrebno izvršiti plačilo upravne takse. Na podlagi Zakona o upravnih taksah
(Uradni list RS, št. 106/2010) plačate upravno takso po tarifni št. 6 v vrednosti 1,81 EUR za vsak izpis
iz evidence. Upravno takso plačate s plačilnim nalogom UPN, pri čemer morate uporabiti naslednje
podatke:
namen plačila: plačilo upravne takse
koda namena: TAXS
naziv prejemnika: UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA
števila računa: SI56 01100-8450001482 referenca: SI11 62243-7111002

ZNESEK

NAMEN

1,81 €

za en izpis iz evidence

3,62 €

za dva izpisa iz evidence

18,10 €

za deset izpisov iz evidence

Potrdilo o plačilu upravne takse priložite k vlogi.
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2. Plačilo stroškov izdaje Izpisa iz evidence
Plačilo stroškov izdaje izpisa iz evidence prav tako poravnate z nalogom UPN, pri čemer morate
uporabiti naslednje podatke:
namen plačila: plačilo stroškov izdaje izpisa iz evidence
koda namena: OTHR
naziv prejemnika: CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA
števila računa: SI56 01261-6030264379

referenca: SI00 7601101

Na podlagi sklepa Sveta zavoda je za vsak izpis iz evidence, ki ga šola izda, potrebno plačati storitev v
višini:

ZNESEK

NAMEN

10,00 €

za vsak izpis, ki je enakovreden izvirni javni listini stari do 10 let

15,00 €

za vsak izpis, ki je enakovreden izvirni javni listini starejši od 10 let

10,00 €

za stroške dela izdaje sklepa o verodostojnosti izdanih javnih listin zavoda

Potrdilo o plačilu stroškov izdaje izpisa iz evidence priložite k vlogi.

Po četrtem odstavku 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS št. 24/06, 105/06,
126/07, 65/08, 8/10) bo šola prosilcu izdala nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence v
roku 15 dni od prejema popolne vloge in izvršenega plačila.

Ljubljana, 1.1.2015

Ravnatelj
dr. Matej Rovšek
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