
NNAAGGOOVVOORR  PPOOVVEELLJJNNIIKKAA  

GGAASSIILLSSKKEE  ZZVVEEZZEE  NNOOVVOO  

MMEESSTTOO  OOBB  6600..  OOBBLLEETTNNIICCII  

  
LLeettooss  pprraazznnuujjeemmoo  6600  lleett,,  ooddkkaarr  ssoo  ssee  ggaassiillsskkaa  

ddrruuššttvvaa  nnaa  tteemm  pprroossttoorruu  zzddrruužžiillaa  vv  oorrggaanniizzaacciijjii,,  

kkii  ssttrraatteešškkoo  kkoooorrddiinniirraa  iinn  uussmmeerrjjaa  nnjjiihhoovvoo  

ddeejjaavvnnoosstt  tteerr  sskkrrbbii  zzaa  sskkuuppnnee  iinntteerreessee  vvsseehh  

ččllaannoovv  ttee,,  vv  SSlloovveenniijjii  nnaajjšštteevviillččnneejjššee,,  

oorrggaanniizzaacciijjee..  TToo  jjee  vv  GGaassiillsskkii  zzvveezzii  NNoovvoo  mmeessttoo..  

TTookkoomm  ddeesseettlleettiijj  ssee  jjee  vvllooggaa  GGaassiillsskkee  zzvveezzee  

sspprreemmiinnjjaallaa,,  vveeddnnoo  ppaa  jjee  bbiillaa  ttuu,,  ddaa  jjee  ppoommaaggaallaa  

vvsseemm  ččllaannoomm  oorrggaanniizzaacciijjee  ttaakkoo  nnaa  

oorrggaanniizzaacciijjsskkeemm  kkoott  ttuuddii  nnaa  ooppeerraattiivvnneemm  

ppooddrrooččjjuu..  

NNaa  ooppeerraattiivvnneemm  ppooddrrooččjjuu  ssmmoo  vveeddnnoo  sskkrrbbeellii  zzaa  

ooppeerraattiivvnnii  rraazzvvoojj  ggaassiillsskkiihh  ddrruušštteevv,,  ššee  ppoosseebbnnoo  

ppaa  jjee  bbiillaa  sskkrrbb  nnaammeennjjeennaa  iizzoobbrraažžeevvaannjjuu  iinn  

uussppoossaabblljjaannjjuu  ooppeerraattiivvnneeggaa  ggaassiillsskkeeggaa  kkaaddrraa..  

TTuukkaajj  ssee  jjee  vveelliikkoo  ddeellaalloo  nnaa  oossnnoovvnniihh  

iizzoobbrraažžeevvaannjjiihh  ggaassiillcceevv  nnaa  vvsseehh  nniivvoojjiihh,,  nnaa  

iizzoobbrraažžeevvaannjjuu  zzaa  rraazzlliiččnnee  ssppeecciiaallnnoossttii,,  kkii  jjiihh  

ppoottrreebbuujjeemmoo  zzaa  nnaaššoo  oossnnoovvnnoo  ddeejjaavvnnoosstt  iinn  

sseevveeddaa  ttuuddii  nnaa  pprraakkttiiččnniihh  uussppoossaabblljjaannjjiihh..  

VVssee  ttoo  nnaass  jjee  pprriippeelljjaalloo  ddoo  tteeggaa,,  ddaa  iimmaammoo  

ddaanneess  nnaa  oobbmmooččjjuu  nnaaššee  ggaassiillsskkee  zzvveezzee  11..220000  

uussppoossoobblljjeenniihh  ooppeerraattiivvnniihh  ggaassiillcceevv  vv  4466  

pprroossttoovvoolljjnniihh  iinn  eenneemm  pprroossttoovvoolljjnneemm  

iinndduussttrriijjsskkeemm  ggaassiillsskkeemm  ddrruuššttvvuu..    

SSmmoo  nnaajjvveeččjjaa  ggaassiillsskkaa  zzvveezzaa  vv  SSlloovveenniijjii  iinn  ssmmoo  zz  

ooppeerraattiivvnneeggaa  vviiddiikkaa  ssppoossoobbnnii  ssppeelljjaattii  

nnaajjzzaahhtteevvnneejjššee  iinntteerrvveenncciijjee  nnaa  nnaaššeemm  ppooddrrooččjjuu,,  

ččee  sseevveeddaa  ssttooppiimmoo  sskkuuppaajj..  

OOppeerraattiivvnnoo  ttuuddii  zzeelloo  ddoobbrroo  ssooddeelluujjeemmoo  ss  

ppookklliiccnniimmii  ggaassiillccii,,  kkaatteerriihh  vveeččiinnaa  iizzvviirraa  iizz  vvrrsstt  

pprroossttoovvoolljjnniihh  ggaassiillsskkiihh  ddrruušštteevv,,  kkaarr  nnaass  sskkuuppaajj  ššee  

ddooddaattnnoo  ddeellaa  mmooččnnee..    

NNaajj  zzaa  zzaakklljjuuččeekk  ssttrrnneemm  ššee  nneekkaajj  mmiissllii  oo  tteemm,,  kkaajj  

nnaass  ččaakkaa  vv  pprriihhooddnnoossttii..  VVsseekkaakkoorr  nnaajjpprreejj  

iizzoobbrraažžeevvaannjjaa..  TToo  jjee  tteemmeelljj  vvsseeggaa..  BBrreezz  ssttaallnneeggaa  

iizzoobbrraažžeevvaannjjaa  nnaass  ččaass  hhiittrroo  pprreehhiittii  iinn  kkaarr  

nnaaeennkkrraatt  nniissmmoo  vveečč  ddoorraassllii  nnoovviimm  iizzzziivvoomm..  

IIzzoobbrraažžeevvaannjjee  bbrreezz  mmooččnneeggaa  iinn  ssttaallnneeggaa  

pprraakkttiiččnneeggaa  uussppoossaabblljjaannjjaa  nnaamm  ddaajjee  llee  

ppoolloovviiččnnee  rreezzuullttaattee..    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ZZaattoo  ssoo  ssttaallnnaa  pprraakkttiiččnnaa  uussppoossaabblljjaannjjaa  nnaasslleeddnnjjii  

iizzzziivv,,  kkii  ggaa  mmoorraammoo  vvppeelljjaattii  vv  nnaašš  vvssaakkddaann..  IInn  

kkoonnččnnoo::  ddeelloo  zz  mmllaaddiimmii,,  kkii  jjiihh  mmoorraammoo  nnaa  pprraavvii  

nnaaččiinn  ččiimm  bboolljjee  vvkklljjuuččiittii  vv  nnaaššee  ddeelloo  iinn  sskkrrbbeettii,,  

ddaa  jjiihh    vv  ffaazzii  ooddrraaššččaannjjaa  nnee  iizzgguubbiimmoo..  

VV  6600..  lleettiihh  jjee  bbiilloo  vveelliikkoo  ppoossttoorrjjeenneeggaa,,  zzaa  vv  

bbooddooččee  ppaa  ssoo  vviizziijjee  jjaassnnee..    

  

NNaajj  oobb  tteejj  pprriilloožžnnoossttii  ššee  eennkkrraatt  ččeessttiittaamm  vvsseemm  

pprriippaaddnniikkoomm  nnaaššee  ggaassiillsskkee  zzvveezzee  zzaa  ttaa  jjuubbiilleejj,,  ššee  

ppoosseebbnnoo  ppaa  ddoollgguujjeemmoo  zzaahhvvaalloo  ttiissttiimm,,  kkii  ssoo  ss  ttoo  

GGaassiillsskkoo  zzvveezzoo  žžiivveellii  sskkoozzii  vvssaa  pprreetteekkllaa  lleettaa..  

  

ZZ  ggaassiillsskkiimm  ppoozzddrraavvoomm::  NNaa  ppoommoočč!!  

  

  
  

  

  

 

AAnnddrreejj  GGrrggoovviičč,,  VVGGČČ  IIII..  ssttooppnnjjee,,  

ppoovveelljjnniikk  GGZZ  NNoovvoo  mmeessttoo  

  


