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KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO 
 

SPOŠTOVANI ČLANI IN PRIJATELJI!            Zagreb, 5. marec 2018 
 

Mnogo snega, mnogo sena. 
 

21. marec 2018 ob 19. uri (sreda) 
REDNA – VOLILNA SKUPŠČINA KULTURNO PROSVETNEGA DRUŠTVA 
SLOVENSKI DOM 
Vabimo člane, da se udeležijo redne skupščine, ki je letos tudi volilna. 
Pogovorili se bomo o delu v minulem letu ter o načrtih in vizijah za prihodnost. 
Predlog dnevnega reda: poročilo o delu, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora, 
poročilo inventurne komisije, razrešitev dosedanjih organov upravljanja in volitve novih 
članov teles društva, načrt dela za naslednje leto in prihodnost, razno.  
Prosimo člane, da se je udeležijo v čim večjem številu. 
 

28. marec 2018 ob 19. uri (sreda) 
VELIKONO ČNA RAZSTAVA USTVARJALNE DELAVNICE ŠOPEK  
Kot je že tradicija Vas naše ustvarjalne članice z veseljem vabijo na velikonočno 
razstavo. Tokrat bodo razstavljeni pirhi  in pomladansko cvetje. Pridne članice Šopka so 
nam zaupale, da si bodo obiskovalci lahko ogledali samo unikatne pirhe, saj ne bo dveh 
enakih. Lepoti velikonočnega vzdušja bo prispevalo pomladansko cvetje v aranžmajih in 
šopkih. Prepričani smo, da tudi tokrat ne bo manjkalo prijateljskega in prijaznega druženja s 
katerim boste lahko napolnili skrinjico spominov. 
 

Nove uradne ure Slovenskega doma: 
Torek in četrtek od 10. do 13. ure 

Četrtek od 17. do 19. ure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O P O M N I K!!!  
 

Informacije o dogajanjih v našem društvu lahko kot vedno izveste po: 
 

∼ E-NOVICAH 
slovenski-dom@zg.t-com.hr , čim prej nam sporočite svoj elektronski naslov. 
Če ste ga morda spremenili Vas naprošamo, da sporočite novega! 

 

∼ INFOTELEFONU 
01 4855 172  (0-24) z avtomatskim odzivnikom in vedno svežim napovednikom dogodkov. 

 

∼ SMS-u 
Pošljite izključno in samo SMS s svojim imenom in priimkom na mobitel Slovenskega doma 

091 4855 171. 
 

∼ SPLETNI STRANI 
www.slovenci-zagreb.hr / rubrika Napovednik. 

 

 
 
 

NAJ VAM VELIKA NOČ PRINESE MIR, Z NJIM PA OBILJA IN VESELJA VIR! 
 

SLOVENSKI DOM – NAŠ DRUGI DOM  

Pošiljamo Vam položnico za plačilo članarine za leto 2018. 
Naj vam bo plačilo članarine v čast in zadovoljstvo.  

Če ste jo že poravnali v tajništvu, pozabite na položnico! 
 


