
NNAAGGOOVVOORR  ŽŽUUPPAANNJJEE  OOBBČČIINNEE  

ŠŠMMAARRJJEEŠŠKKEE  TTOOPPLLIICCEE  OOBB  6600..  

OOBBLLEETTNNIICCII  GGZZ  NNOOVVOO  MMEESSTTOO  

  
  

PPoommoočč  lljjuuddeemm  vv  ssttiisskkii  jjee  pplleemmeenniittoo  ddeejjaannjjee,,  kkii  

oossttaannee  vv  ssrrccuu  ttiisstteeggaa,,  kkii  jjoo  pprreejjmmee,,  ppaa  ttuuddii  

ttiisstteeggaa,,  kkii  jjoo  nnaa  pprraavvii  nnaaččiinn  ppoonnuuddii..  TToo  vvllooggoo  oobb  

rraazzlliiččnniihh  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh  

pprreevvzzeemmaajjoo  ggaassiillccii..    

  

BBiittii  ggaassiilleecc  ppoommeennii  bbiittii  vv  pprriipprraavvlljjeennoossttii  2244  uurr  nnaa  
ddaann,,  sskkoozzii  vvssee  lleettoo,,  nnee  gglleeddee  nnaa  vvrreemmeennsskkee  

rraazzmmeerree,,  oobb  vvssaakkii  nneevvaarrnnoossttii  ssttooppiittii  vv  pprrvvoo  vvrrssttoo  

tteerr  nneesseebbiiččnnoo,,  pprroossttoovvoolljjnnoo  iinn  ppoogguummnnoo  

ppoommaaggaattii  ppoommooččii  ppoottrreebbnniimm..  GGaaššeennjjee  ppoožžaarroovv,,  

ppoommoočč  oobb  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh,,  sskkrrbb  zzaa  

pprriiddoobbiivvaannjjee  nnoovviihh  ččllaannoovv,,  zzaa  oopprreemmoo,,  vvoozziillaa  ssoo  

llee  nneekkaatteerree  oodd  nnaalloogg  ggaassiillcceevv,,  kkii  jjiihh  nneemmaallookkrraatt  

oopprraavvlljjaajjoo  vv  ssvvoojjeemm  pprroosstteemm  ččaassuu..    

VV  SSlloovveenniijjii  jjee  ggaassiillssttvvoo  mmooččnnoo  rraazzššiirrjjeennoo  iinn  
ddoobbrroo  oorrggaanniizziirraannoo,,  zzaa  kkaarr  vv  pprrvvii  vvrrssttii  sskkrrbbiijjoo  

ggaassiillccii  ssaammii,,  kkii  ssvvoojjee  ddeelloo  oopprraavvlljjaajjoo  ppoogguummnnoo,,  

pprreeddaannoo  iinn  zz  žžeelljjoo  ppoo  nnoovviihh  sspprreettnnoossttiihh,,  

ssppoossoobbnnoossttiihh  iinn  zznnaannjjiihh,,  pprrii  ddoosseeggaannjjuu  tteehh  zznnaannjj  

ppaa  jjiimm  jjee  vv  vveelliikkoo  ppoommoočč  ggaassiillsskkaa  zzvveezzaa,,  kkii  bbeeddii  

nnaadd  nnjjiimmii..    
  

PPrreedd  6600..  lleettii  ssoo  ččllaannii  pprroossttoovvoolljjnniihh  ggaassiillsskkiihh  

ddrruušštteevv  zzaaččuuttiillii  ppoottrreebboo  ppoo  zzddrruužžiittvvii  vv  ggaassiillsskkoo  

zzvveezzoo,,  zz  nnaammeennoomm  ppoovveezzoovvaannjjaa  ggaassiillsskkiihh  

ddrruušštteevv  tteerr  nnuuddeennjjaa  ssttrrookkoovvnnee  ppoommooččii  pprrii  

nnjjiihhoovveemm  ddeelloovvaannjjuu..  

ZZaarraaddii  llaažžjjeeggaa  oopprraavvlljjaannjjaa  hhuummaanneeggaa  ppoossllaannssttvvaa  

jjee  ttaakkoo  žžee  ššeesstt  ddeesseettlleettiijj  ččllaannoomm  ggaassiillsskkiihh  

ddrruušštteevv  vv  vveelliikkoo  ppoommoočč  GGaassiillsskkaa  zzvveezzaa  NNoovvoo  
mmeessttoo,,  kkii  uussppeeššnnoo  ssooddeelluujjee  ss  pprroossttoovvoolljjnniimmii  

ggaassiillsskkiimmii  ddrruuššttvvii..  ZZaannjjee  oorrggaanniizziirraa  rraazzlliiččnnaa  

uussppoossaabblljjaannjjaa  iinn  tteeččaajjee  tteerr  ttaakkoo  zzaaggoottaavvlljjaa  

pprriipprraavvlljjeennoosstt  ooppeerraattiivvnniihh  ččllaannoovv  ggaassiillkkiinn  

ddrruušštteevv  zzaa  vvssaakkooddnneevvnnee  iizzzziivvee..  

UUssppeeššnnoosstt  GGaassiillsskkee  zzvveezzee  NNoovvoo  mmeessttoo  ssee  kkaažžee  vv  

uussppeehhiihh  nnjjeenniihh  ččllaannoovv  nnaa  rraazzlliiččnniihh  tteekkmmoovvaannjjiihh  

nnaa  rreeggiioonnaallnneemm  kkoott  ttuuddii  nnaa  ddrržžaavvnneemm  nniivvoojjuu..    

PPrreehhoojjeennaa  ppoott  jjee  ddoollggaa,,  pprreepprreeddeennaa  zz  ddrroobbnniimmii  

iinn  vveeččjjiimmii  ggrrbbiinnaammii,,  vveennddaarr  jjoo  jjee  GGaassiillsskkaa  zzvveezzaa  
NNoovvoo  mmeessttoo  uussppeeššnnoo  iinn  ssttrruummnnoo  pprreehhooddiillaa..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

OObb  tteejj  pprriilloožžnnoossttii  ssee  GGaassiillsskkii  zzvveezzii  NNoovvoo  mmeessttoo,,  vv  

iimmeennuu  OObbččiinnee  ŠŠmmaarrjjeešškkee  TToopplliiccee  tteerr  vv  ssvvoojjeemm  

iimmeennuu,,  iisskkrreennoo  zzaahhvvaalljjuujjeemm  zzaa  uussppeeššnnoo  

ssooddeelloovvaannjjee  vv  pprreetteekklliihh  lleettiihh  iinn  iizzrraažžaamm  

pprreepprriiččaannjjee,,  ddaa  bboo  ttaakkoo  ttuuddii  vv  bbooddooččee..    

  

SSppooššttoovvaannii  ččllaannii  ggaassiillsskkee  zzvveezzee,,  iisskkrreennee  

ččeessttiittkkee  oobb  vvaaššeemm  jjuubbiilleejjuu..    

  
  

  

mmaagg..  BBeerrnnaarrddkkaa  KKrrnncc,,  

žžuuppaannjjaa  OObbččiinnee  ŠŠmmaarrjjeešškkee  TToopplliiccee  
  



 


