VABILO
Rdeči križ v občini Rogašovci organizira terensko
krvodajalsko akcijo v
petek, 6. januarja 2012 med 7.30 in 12. uro
v kulturni dvorani Občine Rogašovci,
Sveti Jurij 13.
Vsem krvodajalcem se iskreno zahvaljujemo in
vas vabimo, da se krvodajalske akcije udeležite
v čim večjem številu.
Vsi krvodajalci pa ste vabljeni v okrepčevalnico
»Pri Jerici.
Krajevna organizacija Rdečega križa

Na podlagi 6. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Rogašovci
(Uradni list RS, štev. 133/03) Komisija za priznanja in nagrade Občine
Rogašovci objavlja
RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD
OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2011
Priznanja in nagrade so:
• naziv častni občan / občanka
• priznanje Občine Rogašovci
• nagrada Občine Rogašovci
NAZIV ČASTNI OBČAN / OBČANKA se podeli osebam, ki praviloma ne
bivajo na območju občine, ki imajo posebne zasluge za napredek in razvoj
družbe, znanosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne dosežke, s
katerimi so pomembno in trajno prispevali k ugledu in razvoju občine doma in
v tujini.
PRIZNANJE OBČINE ROGAŠOVCI je najvišje občinsko priznanje, ki se
podeli pravnim osebam, podjetjem, zavodom, društvom ter drugim
organizacijam in skupnostim za izjemne uspehe na posameznih področjih
družbene dejavnosti in gospodarstva, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in
ugledu občine.
NAGRADA OBČINE ROGAŠOVCI se podeli civilni osebi oziroma skupini
oseb, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za enkratne izjemne
dosežke na področju kulture oziroma umetnosti kot spodbudo za nadaljnje
strokovno delo in aktivnosti na kulturno-umetniških področjih delovanja.
Predlagatelj za podelitev priznanj in nagrad Občine Rogašovci so lahko
fizične in pravne osebe.
Predlog za podelitev priznanj mora vsebovati podatke o kandidatu /
kandidatki za priznanje oziroma nagrado, utemeljitev predloga za podelitev
priznanja ter podatke o predlagatelju.
Pisni podatki se pošljejo na naslov OBČINA ROGAŠOVCI- OBČINSKA
UPRAVA, Sveti Jurij 15 a, 9262 Rogašovci, z oznako " RAZPIS- OBČINSKA
PRIZNANJA IN NAGRADE" najkasneje do 16.1.2012.

