
 

OBČINA ROGAŠOVCI 
Občinska uprava 

Sveti Jurij 13 
9262  ROGAŠOVCI 

 

  

 

 

OBČINSKA UPRAVA: 
 
ŽUPAN: 
e-mail: 

 

tel.:++02/ 55 888 11, 02/ 55 888 10 
fax.:++02/ 55 888 12 
tel.:++386 02 55 888 13 
obcina.rogasovci@siol.net 

 

MATIČNA ŠTEVILKA:    5883245 
DAVČNA ŠTEVILKA:   61143707 
PODRAČUN: 01305-0100012217 

 

V L O G A  
za dodelitev nagrad diplomantom iz občine Rogašovci 

 
Ime in priimek vlagatelja______________________________________________________ 
 
Naslov____________________________________________________________________ 
 
Tel:_______________________________e-mail___________________________________ 
 
Davčna štev.: __ __ __ __ __ __ __ __ matična štev: ____ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
Štev. TR: __ __ __ __ __   - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __odprt pri____________________ 
          (banka) 
Vlogo podajam za opravo (obkroži) 

 za raven izobrazbe 6/1: višješolski programi  in višješolski strokovni programi (dosedanji 
programi) -  300 EUR (bruto) 

 za 1. bolonjsko stopnjo- raven izobrazbe 6/2: visokošolski strokovni program, specializacija po 
višješolskem programu (dosedanji) oziroma visokošolski strokovni in univerzitetni program 
(bolonjski program) - 400 EUR (bruto) 

 za 2. bolonjsko stopnjo- raven izobrazbe 7: univerzitetni program in specializacija po 
visokošolskem programu (dosedanji program) oz. magisterij stroke (bolonjski program) –  
500 EUR (bruto) 

 za  raven izobrazbe 8/1: specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti pred 
imenom (dosedanji program) - 700EUR (bruto) 

 za 3. Bolonjsko stopnjo - raven izobrazbe 8/2: doktorat znanosti - 1000 EUR (bruto) 

 
ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v občini Rogašovci  
na (navedi visokošolski zavod):  
 

 Fakulteti_____________________________________________________________ 
 

 Visoki šoli____________________________________________________________ 
 
Naslov naloge:______________________________________________________________ 
 
Datum opravljene diplome:___________________________________ 
 
Nagrado je mogoče uveljavljati v roku šest mesecev od opravljenega posameznega 
programa za katerega se nagrada izplačuje. 
 
Izjavljam: 

- da o vsi navedeni podatki točni in resnični 
- dovoljujem preveritev osebnih podatkov o dejstvih iz uradnih evidenc pri organih, ki 

jih vodijo. 
 
V_________________dne___________________  ___________________________ 
         Podpis vlagatelja 
Obvezne priloge:  

- overjena fotokopija diplome/specializacije/magisterija/doktorata oz. potrdila o 
opravljeni diplomi 

- potrdilo o stalnem prebivališču v občini 


