
 

Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana, MŠ: 5086647000 
tajništvo tel.: 01/3006-840, faks: 01/3006-845, e-pošta: info@sts-ljubljana.si  

spletna stran: www.sts-ljubljana.si 

Srednja trgovska  
in aranžerska šola Ljubljana 
Poljanska cesta 28a 
1000  LJUBLJANA 
 
 
 

IZGUBLJENO SPRIČEVALO – IZDAJA DVOJNIKA 
 
1. 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 izjave (vloge), v kateri se navedejo razlogi za izdajo nadomestne javne listine (1. 
odstavek 30. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju, Ur. l. RS; št. 
30/2018). 

 
2. Vlogo za izstavitev dvojnika spričevala prejmete v tajništvu osebno ali po elektronski pošti na 

podlagi zaprosila. V vlogo vpišite vse podatke, da vas lahko poiščemo v naših evidencah in arhivih. 
 
3. Izdelava dvojnika spričevala je povezana tudi s stroški. Cena izdelave enega dvojnika znaša 20,87 

EUR in je bila potrjena na seji Sveta šole. Za več izpisov znesek pomnožite s številom dvojnikov. 
Znesek poravnate v šolski blagajni ali z UPN nalogom. 

 
Namen plačila: duplikat spričevala 
Koda namena: COST 
Znesek:  20,87 EUR 
IBAN:  SI56 0110 0603 0699 456 
Referenca:  SI00 722000000-ddmmll(datum plačila) 
 
Prejemnik: Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana 
 

4. Za izdelavo dvojnika je potrebno plačati tudi upravno takso v višini 1,80 EUR (tarifna številka 6 
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). Znesek poravnate z UPN nalogom. 
 
Namen plačila: upravna taksa za izpis iz evidence 
Koda namena: GOVT 
Znesek:  1,80 EUR 
IBAN:  SI56 01100-1000315637 
Referenca:  SI11 69949-7111002 
 
Prejemnik: Ministrstvo za finance, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana 
 

5. Izpolnjeno vlogo in kopiji potrdil o plačilu pošljite na šolo po navadni ali elektronski pošti.  
 
6. Dvojnik vam bomo pripravili najkasneje v roku 15 dni o prejema popolne vloge in izvršenega plačila 

upravne takse in stroškov izdaje dvojnika. Ko je dvojnik pripravljen za prevzem, vas o tem 
obvestimo po telefonu za osebni prevzem ali vam ga pošljemo po pošti (priporočeno s povratnico). 

 
 
 
Ljubljana, 23. 12. 2022 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3306
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1366
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