
 

 

POSTOPEK ZA PRIDOBITEV DVOJNIKA SPRI ČEVALA 
 

1. V referat za dijake osebno prinesite  (ali pošljite po ustrezni poštni poti) vlogo , ki naj poleg 
osebnih podatkov (ime, priimek, dekliški priimek, datum in kraj rojstva, telefonsko številko 
oziroma drugi kontaktni podatek) vsebuje tudi letnico izdaje izgubljenega dokumenta oz. 
letnico vpisa, zaključka šolanja, oddelka in razrednika (npr. 2000/2001 – 2003/2004, 4. A, 
prof. Novak).   
 

            Vzorec prošnje je dosegljiv tukaj.  
 

2. Plačilo izdaje izpisa iz evidence:  
 
za izpis izgubljenega spričevala, starega do 5 let  
 

10,43 EUR 

za izpis izgubljenega spričevala, starejšega od 5 let  
 

20,86 EUR 

 
Cene veljajo za en izpis . Če je izpisov več, se znesek ustrezno poveča. 
Cene izpisa spričevala so bile potrjene na seji Sveta šole Gimnazije Bežigrad  dne 28. 2. 2011. 
 
Znesek plačilo izdanega izpisa iz evidence in upravne takse nakažite na TRR Gimnazija Bežigrad, 
Peričeva ul. 4 Ljubljana št.: SI56 01100-6030694606, sklic: 00-700005 .  
 

3. Plačilo upravne takse:  
 

upravna taksa  
(po tarifni št. 6 Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Ur. l. RS, št. 
106/2010) 

1,81 EUR  

 
Cena velja za en izpis . Če je izpisov več, se znesek ustrezno poveča. 
 
Taksa se plača na TRR Banke Slovenije, račun upravnih taks RS, Slovenska c. 35, 1000 Ljubljana 
št.: SI56 01100-1000315637, sklic: SI 11 69469-7111002 .  
 
 

4. Izpis iz evidence  (dvojnik) vam bo po prejemu prošnje in potrebnih dokazil izdan osebno 
v roku 7 dni oz. najkasneje v roku 30 dni. Pred izročitvijo Izpisa iz evidence morate potrditi 
svojo istovetnost s podatki na izdanem dvojniku (osebni dokument). Izpis bo izdan po 
izvedenem pla čilu izpisa in upravne takse.   

 
Na Gimnaziji Bežigrad hranimo matične knjige od 1. 9. 1983 dalje. Za Izpis iz evidence za starejšo 
dokumentacijo se obrnite na Zgodovinski arhiv Slovenije, Mestni trg 27, Ljubljana. 
 
Dodatne informacije lahko dobite v Referatu za dijake na tel. št. 01/ 3000-410 in na el. naslovu 
info@gimb.org  
 

 
Sonja Kraškovic,  

poslovna sekretarka 
 


