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    VABIMO NA ZBOR VABIMO NA ZBOR VABIMO NA ZBOR VABIMO NA ZBOR ČLANSTVALANSTVALANSTVALANSTVA    

    UNESCO KLUBA CERKLJEUNESCO KLUBA CERKLJEUNESCO KLUBA CERKLJEUNESCO KLUBA CERKLJE    

v v v v sobotosobotosobotosoboto, , , , 28. 28. 28. 28. jjjjanuarja 2012anuarja 2012anuarja 2012anuarja 2012,  ob 1,  ob 1,  ob 1,  ob 16666.30.30.30.30    

v piceriji POD JENKOVO LIPO v Dvorjahv piceriji POD JENKOVO LIPO v Dvorjahv piceriji POD JENKOVO LIPO v Dvorjahv piceriji POD JENKOVO LIPO v Dvorjah    

    

            Dnevni redDnevni redDnevni redDnevni red    

1. Pozdrav zbranim 

2. Delovno predsedstvo  

3. Dopolnitev obveznosti po opravljeni notranji reviziji Občine Cerklje kot glavnega 

financerja kulturnih dejavnosti 

4. Pregled dejavnosti preteklega koledarskega leta 

5. Pregled in potrditev finančnega poročila za leto 2011 

6. Program dela v tekočem koledarskem letu 

7. Prijava na razpise za sofinanciranje dejavnosti UKCe 

8. Sponzorji, donatorji 

9. Članstvo, članarina 

ToToToTočka Razno je namenjena tudi vašim mnenjem, vprašanjem ipd.ka Razno je namenjena tudi vašim mnenjem, vprašanjem ipd.ka Razno je namenjena tudi vašim mnenjem, vprašanjem ipd.ka Razno je namenjena tudi vašim mnenjem, vprašanjem ipd.    

 

Če    se zbora res ne moreš udeležiti, te iskreno prosim, da to sporose zbora res ne moreš udeležiti, te iskreno prosim, da to sporose zbora res ne moreš udeležiti, te iskreno prosim, da to sporose zbora res ne moreš udeležiti, te iskreno prosim, da to sporočišišišiš  z eeee----pošto, lepošto, lepošto, lepošto, le----tako bomo tako bomo tako bomo tako bomo 

lahko šteli, da si še lahko šteli, da si še lahko šteli, da si še lahko šteli, da si še naš/naša naš/naša naš/naša naš/naša ----    član/lan/lan/lan/članilanilanilanicacacaca Unescovega klubaUnescovega klubaUnescovega klubaUnescovega kluba. V priV priV priV pričakovanju akovanju akovanju akovanju sobotnegasobotnegasobotnegasobotnega    

sresresresrečanjaanjaanjaanja prijazno pozdravljam.prijazno pozdravljam.prijazno pozdravljam.prijazno pozdravljam.    

    

Daniela MoDaniela MoDaniela MoDaniela Močnik, predsednica UKCenik, predsednica UKCenik, predsednica UKCenik, predsednica UKCe    


