
NNAAGGOOVVOORR  PPRREEDDSSEEDDNNIIKKAA  

GGAASSIILLSSKKEE  ZZVVEEZZEE    

NNOOVVOO  MMEESSTTOO  OOBB  6600..  OOBBLLEETTNNIICCII  

GGAASSIILLSSKKEE  ZZVVEEZZEE  NNOOVVOO  MMEESSTTOO  
  

SSppooššttoovvaannee  ggaassiillkkee  iinn  ggaassiillccii,,  ggaassiillsskkaa  mmllaaddiinnaa,,  

cceennjjeennii  bbrraallccii  tteeggaa  zzbboorrnniikkaa!!  
  

  

LLeettooss  mmiinneevvaa  6600  lleett,,  ooddkkaarr  jjee  ttaajjnniiššttvvoo  zzaa  nnoottrraannjjee  

zzaaddeevvee  pprrii  OOkkrraajjnneemm  lljjuuddsskkeemm  ooddbboorruu  NNoovvoo  mmeessttoo  

lleettaa  11995555  iizzddaalloo  ooddllooččbboo,,  vv  kkaatteerrii  ssoo  nnaappiissaallii::  

““DDoovvoolljjuujjee  ssee  uussttaannoovviitteevv  iinn  ddeelloovvaannjjee  OObbččiinnsskkee  

ggaassiillsskkee  zzvveezzee  NNoovvoo  mmeessttoo,,  ss  sseeddeežžeemm  vv  NNoovveemm  

mmeessttuu,,  ppoo  ddoollooččeenniihh  pprraavviilliihh..””    

ZZggooddoovviinnaa  pprroossttoovvoolljjnneeggaa  ggaassiillssttvvaa  jjee  vv  SSlloovveenniijjii  

iizzjjeemmnnoo  bbooggaattaa..  ŽŽee  115500--lleettnnoo  oobbddoobbjjee  ddeelloovvaannjjaa  

pprroossttoovvoolljjnneeggaa  ggaassiillssttvvaa  ggoovvoorrii  oo  tteemm,,  ddaa  jjee  ggaassiillssttvvoo  

pprreežžiivveelloo  zzeelloo  vveelliikkee,,  ttaakkoo  ddrruužžbbeennee  kkoott  ssiisstteemmsskkee  

sspprreemmeemmbbee..  VVeennddaarr  jjee  vv  vvssaakkeemm  ppoossaammeezznniikkuu  vveess  

ččaass  žžiivveellaa  ttaa  iizzjjeemmnnoo  vveelliikkaa  pprriippaaddnnoosstt,,  ttaakkoo  

ssooččlloovveekkuu  kkoott  ookkoolljjuu..  VVssee  nnaass  pprreevveevvaa  hhuummaannoosstt,,  

ttoovvaarriiššttvvoo  iinn  nneeiizzmmeerrnnaa  vvoolljjaa,,  ddaa  pprriisskkooččiimmoo  nnaa  

ppoommoočč  lljjuuddeemm  vv  ssttiisskkii,,  bbooddiissii  zzaarraaddii  rreeššeevvaannjjaa  

žžiivvlljjeennjjaa  aallii  pprreemmoožžeennjjaa  iinn  nnee  nnaazzaaddnnjjee  ttuuddii  

oohhrraannjjaannjjaa  nnaarraavvnnee  iinn  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee..  VVssee  ttoo  jjee  

iizzjjeemmnnoo  ppoommeemmbbnnoo,,  zzaattoo  ddaa  llaahhkkoo  ggoovvoorriimmoo  ddaanneess  oo  

tteemm,,  ddaa  iimmaa  SSlloovveenniijjaa  zzeelloo  vveelliikkoo  ččaasstt,,  ddaa  vv  nnjjeejj  

ddeelluujjee  ttoolliikkššnnoo  šštteevviilloo  pprroossttoovvoolljjnniihh  ggaassiillcceevv..  TToo  jjee  

iizzjjeemmnnaa  ddoobbrriinnaa,,  kkii  jjee  tteežžkkoo  pprriimmeerrlljjiivvaa  zz  ddrruuggiimmii  

ddrržžaavvaammii..  SSaamm  ssii  žžeelliimm,,  ddaa  bbii  ššee  nnaapprreejj  ppoosskkuuššaallii  ttaakkoo  

vvzzttrraajjnnoo  iinn  ddoossttoojjaannssttvveennoo  ooppoozzaarrjjaattii  nnaa  ssttaattuuss  

ggaassiillccaa  iinn  nnee  nnaazzaaddnnjjee  ttuuddii  nnaa  ddeejjssttvvoo,,  ddaa  nnee  gglleeddee  nnaa  

ttoo,,  ddaa  ssee  ssrreeččuujjeemmoo  ttaakkoo  zz  ggoossppooddaarrsskkoo  kkoott  ffiinnaannččnnoo  

kkrriizzoo,,  kkii  jjee  kkrriizzaa  cceelloottnneeggaa  ssvveettaa,,  oohhrraanniimmoo  ttoo  

iizzjjeemmnnoo  pprriipprraavvlljjeennoosstt  ttuuddii  vv  tteehh  ččaassiihh,,  kkoo  ssee  

ssrreeččuujjeemmoo  zz  zznniižžeevvaannjjii  ssrreeddsstteevv  zzaa  tteehhnniiččnnoo  

oopprreemmlljjeennoosstt  ggaassiillsskkiihh  eennoott  iinn  ttuuddii  vvssaakkeeggaa  ggaassiillccaa  

ooppeerraattiivvccaa  ppoosseebbeejj..  DDoobbrraa  oopprreemmlljjeennoosstt  ppoommeennii,,  ddaa  

llaahhkkoo  hhiittrroo  iinn  uuččiinnkkoovviittoo  oopprraavvlljjaammoo  ssvvoojjee  ddeelloo,,  

pprreeddvvsseemm  ppaa,,  ddaa  zzaavvaarruujjeemmoo  ttuuddii  ssvvoojjee  žžiivvlljjeennjjee..  

UUppaamm  iinn  žžeelliimm,,  ddaa  bboommoo  vv  SSlloovveenniijjii  vveennddaarrllee  

zzaaggoottoovviillii  ddoovvoolljj  vviissookkoo  ssttooppnnjjoo  tteehhnniiččnnee  

oopprreemmlljjeennoossttii  iinn  pprreeddvvsseemm  ttuuddii  vvzzddrržžeevvaannjjaa,,  kkii  jjee  

kklljjuuččnnoo  zzaa  ttoo,,  ddaa  vvččaassiihh  nnaaddoommeessttiimmoo  ttiissttii  ddeell,,  kkii  ggaa  

nnii  mmooggooččee  zzaaggoottoovviittii  ss  tteehhnniikkoo..  SSoolliiddaarrnnoosstt,,  

ssooččuuttnnoosstt,,  pprriippaaddnnoosstt  iinn  zznnaannjjee  ssoo  ddeejjaavvnniikkii,,  kkii  

vvččaassiihh  pprreemmaaggaajjoo  ššee  ttaakkoo  hhuuddee  oovviirree,,  ss  kkaatteerriimmii  ssee  

ssrreeččuujjeemmoo..    

VV  pprreetteekklliihh  6600  lleettiihh  ssoo  bbiillii  vv  ddeelloovvaannjjuu  GGaassiillsskkee  zzvveezzee  

NNoovvoo  mmeessttoo  ttaakkoo  vveesseellii  kkoott  ttuuddii  mmaannjj  vveesseellii  ttrreennuuttkkii..  

IInn  kkeerr  ssee  sslleeddnnjjii  hhiittrreejjee  ppoozzaabbiijjoo,,  oossttaajjaajjoo  ddoobbrrii  

oobbččuuttkkii  vvsseehh,,  kkii  ssmmoo  ssooddeelloovvaallii  vv  tteejj  zzggooddbbii..    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ŠŠee  vveeddnnoo  jjee  ttaakkoo  zzaa  vvssee,,  kkii  ddeelluujjeemmoo  ppoo  ppoossaammeezznniihh  

ddrruuššttvviihh  nnaaššee  ggaassiillsskkee  zzvveezzee  iinn  nnaamm  nnaajjvveečč  ppoommeennii  

ssppoozznnaannjjee,,  ddaa  ddeellaammoo  nneekkaajj  kkoorriissttnneeggaa,,  nneekkaajj  vveečč  kkoott  

llee  ddooddaattnnee  oobbvveezznnoossttii  iinn  ooddggoovvoorrnnoossttii,,  kkii  ssii  jjiihh  ss  tteemm  

nnaakkoopplljjeemmoo  nnaa  ggllaavvoo..  KKlljjuubb  ddeejjssttvvuu,,  ddaa  ddeellaammoo  

bbrreezzppllaaččnnoo  iinn  iimmaammoo  zz  ddeelloomm  vv  ddrruuššttvvuu  cceelloo  ssttrroošškkee,,  

mmoorraammoo  zzaa  nnaabbaavvoo  nnoovvee  ggaassiillsskkee  oopprreemmee  ššee  vveeddnnoo  

zzbbiirraattii  pprriissppeevvkkee  mmeedd  kkrraajjaannii,,  kkoott  bbii  kkuuppoovvaallii  zzaa  

llaassttnnee  ppoottrreebbee  iinn  nnee  zzaa  ddoobbrroobbiitt  cceelloottnnee  ddrruužžbbee..    

  

NNaajj  bboo  ttoorreejj  ddaannaaššnnjjii  ddaann,,  kkoo  vvssii  sskkuuppaajj  pprraazznnuujjeemmoo  

6600..  oobblleettnniiccoo  ddeelloovvaannjjaa  nnaaššee  ggaassiillsskkee  zzvveezzee  NNoovvoo  

mmeessttoo,,  ss  tteemm  ppaa  ttuuddii  oobblleettnniiccoo  nnaaššeeggaa  pplleemmeenniitteeggaa  

ppoossllaannssttvvaa,,  ddaann,,  kkoo  vvaamm  iizzkkaazzuujjeemm  ssvvoojjoo  hhvvaalleežžnnoosstt  

iinn  zzaasslluužžeennoo  ssppooššttoovvaannjjee..    
  

ZZ  ggaassiillsskkiimm  ppoozzddrraavvoomm  »»  NNAA  PPOOMMOOČČ««!!  

  

  

  

 

FFiikkrreett  FFeejjzziićć,,  VVGGČČ  oorrgg..  IIII..  ssttooppnnjjee,,  

pprreeddsseeddnniikk  GGZZ  NNoovvoo  mmeessttoo  


