
  

  

  

  
              ŠŠtteevviillkkaa::  IICC//22001100  

  

                KKrraajj::  ZZaaggoorrjjee  oobb  SSaavvii  

    

                DDaattuumm::  1122..0099..22001100  

  

  

  

  

  

  

  

OOKKRROOŢŢNNIICCAA    PPRREEDDSSEEDDNNIIKKAA  ZZVVEEZZEE  šštt..  3300  

  

  

SSppooššttoovvaannee  ččllaanniiccee,,  ssppooššttoovvaannii  ččllaannii  !!  

  

DDnnee  0044..0099..22001100  ssee  jjee  nnaa  ssvvoojjii  rreeddnnii  sseejjii  sseessttaalloo  pprreeddsseeddssttvvoo  ZZvveezzee..  OObbrraavvnnaavvaannee  ssoo  bbiillee  

aakkttiivvnnoossttii  oodd  sskkuuppššččiinnee  ddoo  ssaammee  iinn  sseejjee,,  ššee  ppoosseebbeejj  ppaa  jjeesseennsskkee  aakkttiivvnnoossttii..  PPrreeddsseeddnniikk  

ZZbboorraa  ssooddnniikkoovv  vvaass  jjee  ţţee  oobbvveessttiill  oo  sspprreejjeettiihh  ssttrroošškkiihh  zzaa  sseezzoonnoo  iinn  tteerrmmiinnii  tteekkmmoovvaannjj,,  kkii  

ssoo  bbiillii  oobbjjaavvlljjeennii  vv  ookkrrooţţnniiccii  šštt..2299..  TTuu  vveelljjaa  oopprraavviiččiilloo  zzaarraaddii  lleettnniiccee,,  kkeerr  ssee  jjee  zzaappiissaalloo  

lleettoo  22001111  ggrree  ppaa  zzaa  lleettoo  22001100..  SSeeddaajj  jjee  ppoozznnaann  ttuuddii  tteerrmmiinn  ddrrţţaavvnnee  rraazzssttaavvee..  

  

11..  NNAARROOČČIILLOO  OOBBRROOČČKKOOVV  IINN  ČČLLAANNAARRIINNAA::  

  

PPrreeddsseeddssttvvoo  jjee  ppoonnoovvnnoo  pprreegglleeddaalloo  nnaarrooččiilloo  oobbrrooččkkoovv  iinn  ppllaaččiilloo  ččllaannaarriinnee  ZZvveezzii..  UUggoottoovviillii  

ssmmoo,,  ddaa  ddrruuššttvvaa  ZZaabboovvccii  PPttuujj,,  RRaakkuunn  SSlloovveennsskkaa  BBiissttrriiccaa,,  DDGGMMPPŢŢ  SSlloovveennsskkee  KKoonnjjiiccee  iinn  

GGoojjiitteelljj  MMiikkllaavvţţ  nniissoo  nnaarrooččiillii  oobbrrooččkkoovv  nniittii  vvppllaaččaallii  ččllaannaarriinnee  ZZvveezzii..  PPrreeddsseeddssttvvoo  bboo  vv  

sskkllaadduu  ss  sspprreejjeettiimmii  PPrraavviillii,,  sskkuuppššččiinnii  pprreeddllaaggaalloo  ččrrttaannjjee  tteehh  ddrruušštteevv  zz  ZZvveezzee..  VV  kkoolliikkoorr  

ddoo  kkoonnccaa  ookkttoobbrraa  22001100  nnee  vvppllaaččaajjoo  ppoottrreebbnnee  ččllaannaarriinnee  vv  vviišš iinnii  5500€€  nnee  bbooddoo  vveečč  pprreejjeemmaallii  

ppooššttee  iinn  oobbvveessttiill  ZZvveezzee..  

  

22..  PPRRIINNEESSIITTEELLJJII  NNAA  TTEEKKMMOOVVAANNJJAA::  

  

PPrreeddsseeddssttvvoo  ppoozziivvaa  ddrruuššttvvaa,,  ddaa  uuggoottoovviijjoo  vv  kkoolliikkoorr  vv  nnjjiihhoovveemm  ddrruuššttvvuu  oobbssttaajjaa  iinntteerreess  zzaa  

pprriinneessiitteelljjee  ppttiicc  nnaa  rraazzlliiččnnaa  tteekkmmoovvaannjjaa  vv  ttuujjiinnii,,  kkjjeerr  bboo  ZZvveezzaa  ssooddeelloovvaallaa  iinn  zzaaggoottoovviillaa  

pprriinnooss..  MMoorreebbiittnnee  ppooddaattkkee  oo  iinntteerreesseennttiihh  ppoossrreedduujjttee  nnaa  nnaasslloovv  ZZvveezzee  ddoo  kkoonnccaa  

sseepptteemmbbrraa  22001100..  PPrreeddsseeddssttvvoo  bboo  nnaa  ppooddllaaggii  iinntteerreessaa  ddoollooččiilloo  uurraaddnnee  pprriinneessiitteelljjee  iinn  jjiimm  

sseevveeddaa  vv  sskkllaadduu  ss  sspprreejjeettiimmii  sskklleeppii  ppoovvrrnniilloo  ddeell  ssttrroošškkoovv,,  kkii  nnaassttaanneejjoo..  KKeerr  ssee  ččaass  

tteekkmmoovvaannjj  pprriibblliiţţuujjee  pprriiččaakkuujjeemmoo,,  ddaa  bboossttee  rreessnnoo  pprriissttooppiillii  kk  pprreeddllaaggaannii  aakkttiivvnnoossttii..  

  

  

 

 

      VSEM DRUŠTVOM IN 
 
   ČLANOM PREDSEDSTVA  

 

            

      



33..  TTEEKKMMOOVVAANNJJEE  HHAARRŠŠKKIIHH  VVRRVVIIVVCCEEVV  VV  SSLLOOVVEENNIIJJII::  

  

ZZbboorr  ssooddnniikkoovv  jjee  oobbvveessttiill  pprreeddsseeddssttvvoo  ZZvveezzee,,  ddaa  nnee  mmoorree  zzaaggoottoovviittii  ssooddnniikkoovv  zzaa  

tteekkmmoovvaannjjaa  vv  vvrrssttii  HHaarršškkii  vvrrvviivvccii..  PPoo  rreessnnii  rraazzpprraavvii    ssmmoo  uuggoottoovviillii,,  ddaa  jjee  ttaa  pprroobblleemm  ţţee  

nneekkaajj  lleett  pprriissootteenn  iinn  ddaa  ttuuddii  mmeedd  ggoojjiitteelljjii  nnii  iinntteerreessaa  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  pprriipprraavvnniikkaa  zzaa  

ssooddnniikkaa..  ŠŠee  eennkkrraatt  ppoozziivvaammoo  vvssee  ggoojjiitteelljjee,,  ddaa  vveennddaarrllee  ssttoorriijjoo  kkoorraakk  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  

pprriipprraavvnniikkaa  zzaa  ssooddnniikkaa  ttee  vvrrssttee  ppttiicc..  ZZvveezzaa  ppaa  bboo  zz  pprriinnoossoomm  ppttiicc  vv  VViicceennzzoo  oommooggooččiillaa  

vvsseemm,,  kkii  ţţeelliijjoo  tteekkmmoovvaattii  ,,  ddaa  ssee  nnjjiihhoovv  ddoosseeţţeekk  uuppoošštteevvaa  kkoott  rreezzuullttaatt  nnaa  DDrrţţaavvnneemm  

pprrvveennssttvvuu..  

  

KKeerr  ssee  ččaass  tteekkmmoovvaannjj  pprriibblliiţţuujjee,,  ţţeelliimm,,  ddaa  ssee  jjiihh  uuddeelleeţţiittee  ččiimm  vveečč  iinn  ddaa  ddoosseeţţeettee  ččiimm  

bboolljjššee  rreezzuullttaattee..    

  

  

  

  

  

LLeepp  ppoozzddrraavv  ddoo  ssnniiddeennjjaa!!  

  

                                                                                                                                                                    PPrreeddsseeddnniikk  ZZvveezzee::  

                                                                                                                                                                                    IIssttookk  CCIILLEENNŠŠEEKK  

  


