
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR 
 

IZPIS IZ EVIDENCE IZGUBLJENIH LETNIH TER MATURITETNIH SPRIČEVAL 
 

Na podlagi 29. in 30. člena Pravilnika o dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, 
št. 30/18) ter Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št.106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/15- ZUUJFO, 84/15 – ZZeIPJ, 32/16 in 30/18 – ZKZaš v primeru izgube javne listine šola izda 
imetniku oz. opravičencu nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence. 
 

POSTOPEK ZA IZSTAVITEV IZPISA IZ EVIDENCE: 
 
1. PLAČILO UPRAVNE TAKSE (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah, Uradni 

list RS, št.106/10 in spremembe) plača imetnik javne listine upravno takso po tarifni skupini 6 v 
vrednosti 1,80 EUR za vsako nadomestno listino, če je izpisov več, se znesek ustrezno poveča. 

 
TRANSAKCIJSKI račun šole: SI56 0110 0100 0315 637 
Koda namena: GOVT 
Namen: Plačilo upravne takse po tar. št. 6 
Prejemnik: MF UNPIS, Slovenska cesta 54, 1000 LJUBLJANA 
Referenca: SI11 69892-7111002-60000122, pri čemer zadnji dve številki označujeta skrajšano oznako 
tekočega leta ( npr. 22 za leto 2022), prejšnje štiri pa število izpisov, za katere je plačana upravna 
taksa ( npr. 0001 za plačan 1 izpis).  
 
Označeno 4-mestno številko izpolnite glede na število izpisov: 
 

Številka Namen Znesek 

0001 Za en izpis iz evidence 1,80 € 

0002 Za dva izpisa iz evidence 3,60 € 

0003 Za tri izpise iz evidence 5,40 € 

0004 Za štiri izpise iz evidence 7,20 € 

 
2. Dokazilo o plačilu upravne takse priložite K VLOGI za izdajo izpisa iz evidence, naslovljeno na 

naslov zavoda ( Konservatorij za glasbo in balet Maribor, Mladinska ulica 12, Maribor). 
 

VLOGA NAJ VSEBUJE: 
 

- ime, priimek, rojstne podatke, naslov vlagatelja, telefonsko številko 
- vrsta izgubljenega spričevala ter šolsko leto izdaje 
- program oz. smer izobraževanja 

 
3. Zbirko dokumentarnega gradiva hranimo na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor od 1.9.1996 

dalje. Za izstavitev izpisov iz evidence do navedenega datuma, se obrnite na Pokrajinski Arhiv 
Maribor, Glavni trg 7, 2000 Maribor. 

 
4. Morebitne dodatne informacije lahko dobite v tajništvu šole na  tel. št. 02/22-87-281 ali na 

elektronski naslov info@konservatorij-maribor.si. 
 

5. Izpis iz evidence vam bomo, po prejemu vloge, izdali v roku 8 dni.  
 

Maribor, 2.1.2022 

mailto:info@konservatorij-maribor.si

