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OOKKRROOŢŢNNIICCAA    PPRREEDDSSEEDDNNIIKKAA  ZZVVEEZZEE  šštt..  2299  

  

  

SSppooššttoovvaannee  ččllaanniiccee,,  ssppooššttoovvaannii  ččllaannii  !!  

  

SSkkuuppššččiinnaa  ZZvveezzee  jjee  bbiillaa  iizzvveeddeennaa  ddnnee  2299..0055..22001100  iinn  nnaa  nnjjeejj  ssoo  bbiillii  sspprreejjeettii  vvssii  sskklleeppii  iinn  

zzaakklljjuuččkkii,,  kkii  jjiihh  jjee  pprreeddvviiddeell  ddnneevvnnii  rreedd..  DDoollooččeennee  aakkttiivvnnoossttii  ssoo  vv  sskkllaadduu  ss  pprrooggrraammoomm  

oossttaallee  ppaa  ssee  bboo  ddooggaajjaalloo  vv  jjeesseennsskkeemm  iinn  ddeellnnoo  zziimmsskkeemm  oobbddoobbjjuu..  ZZaarraaddii  llaažžjjeeggaa  

sspprreemmlljjaannjjaa  bboomm  vvsseebbiinnoo  ooppiissaall  ppoo  ppoossaammeezznniihh  ppooddrrooččjjiihh..      

  

11..  ZZAAPPIISSNNIIKK  SSKKUUPPŠŠČČIINNEE::  

  

PPoossrreedduujjeemm  vvaamm  zzaappiissnniikk  sskkuuppššččiinnee,,  kkii  jjee  uusskkllaajjeenn  iinn  ppooddppiissaann  ss  ssttrraannii  ddeelloovvnneeggaa  

pprreeddsseeddnniikkaa  iinn  zzaappiissnniikkaarrjjaa..  OOrriiggiinnaall  zzaappiissnniikkaa  zz  vvsseemmii  ppooddppiissii,,  ppoorrooččiillii  iinn  pprriillooggaammii  ssee  

nnaahhaajjaa  vv  aarrhhiivvuu  ZZvveezzee..  PPootteekkaa  ttuuddii  ppoossttooppeekk  rreeggiissttrraacciijjee  sspprreemmeemmbbee  PPrraavviill  ZZvveezzee  iinn  

vvsseeggaa  ppoovveezzaanneeggaa  vv  tteejj  zzvveezzii..  KKoo  ddoobbiimmoo  uurraaddnnoo  ppoottrrddiilloo  iizz  SSttaattiissttiiččnneeggaa  uurraaddaa  

SSlloovveenniijjee  bboommoo  sspprreemmiinnjjaallii  ttuuddii  nnaazziivvee  iinn  oobbvveeššččaallii  CC..OO..MM..  iinn  vvssee,,  kkii  mmoorraajjoo  bbiittii  oo  tteemm  

oobbvveeššččeennii..    

    

22..  PPRRAAVVIILLAA  ZZVVEEZZEE::  

  

PPoossrreedduujjeemm  vvaamm  ttuuddii  PPrraavviillaa  ZZvveezzee,,  kkii  ssoo  bbiillaa  sspprreejjeettaa  nnaa  3344..sskkuuppššččiinnii..  PPrraavviillaa  bbooddoo  

ddoossttooppnnaa  ttuuddii  nnaa  iinntteerrnneettnnii  ssttrraannii  ZZvveezzee..  

  

33..  NNAARROOČČIILLOO  OOBBRROOČČKKOOVV  ZZAA  LLEETTOO  22001111::  

  

KKoott  vvssaakkoo  lleettoo  jjee  bbiilloo  iizzvveeddeennoo  ttuuddii  nnaarrooččiilloo  oobbrrooččkkoovv  zzaa  lleettoo  22001111  iinn  ssiicceerr  vv  sskkllaadduu  zz  

nnoovviimm  nnaaččiinnoomm  zzbbiirraannjjaa  ččllaannaarriinnee  vv  ZZvveezzii..  TTaakkššeenn  nnaaččiinn  jjee  ppoovvzzrrooččiill  nneekkaajj  zzmmeeddee  ssaajj  ppaarr  

ddrruušštteevv  nnii  rraazzuummeelloo  nnoovveeggaa  nnaaččiinnaa  vveennddaarr  ssmmoo  zzaaddeevvee  uurreeddiillii..  KKoott  bboossttee  iizz  pprriilloožžeennee  
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ttaabbeellee  vviiddeellii  jjee  oobbrrooččkkee  nnaarrooččiilloo  2266  ddrruušštteevv,,  11  ddrruuššttvvoo  jjee  ppllaaččaalloo  ssaammoo  ččllaannaarriinnoo..  TToorreejj  

šštteevviilloo  ddrruušštteevv,,  kkii  nnaarrooččaajjoo  oobbrrooččkkee  ssee  nnii  bbiissttvveennoo  zzmmaannjjššaalloo..  NNaarrooččeenniihh  jjee  bbiilloo  1166..773355  

oobbrrooččkkoovv  kkaarr  jjee  998877  mmaannjj  kkoott  vv  pprrvveemm  nnaarrooččiilluu  lleettaa  22001100..  KKlluubb  nneekkaatteerriimm  kkrriittiikkaamm  ttaakkoo  

nnaa  kkoonnffeerreennccii  iinn  kkaassnneejjee  nnaa  sskkuuppššččiinnii  sspprreejjeetteemmuu  nnaaččiinnuu  ppllaaččiillaa  oobbrrooččkkoovv  iinn  ččllaannaarriinnee  ttoo  

nnii  ttaakkššeenn  uuppaadd,,  kkii  bbii  kkaazzaall  nnaa  iizzrraazziittoo  nneezzaaddoovvoolljjssttvvoo  kkoott  ssoo  bbiillaa  ssppoorrooččiillaa  iizz  nneekkaatteerriihh  

ddrruušštteevv..  OOcceennjjuujjeemm,,  ddaa  jjee  ttoo  pprreejj  ppoosslleeddiiccaa  ttrreennuuttnnee  eekkoonnoommsskkee  ssiittuuaacciijjee  iinn  kkrriizzee..  

  

44..  ZZNNAANNII  TTEERRMMIINNII  TTEEKKMMOOVVAANNJJ  VV  JJEESSEENNSSKKEEMM  OOBBDDOOBBJJUU::  

  

SSppooššttoovvaannii,,  pprrii  pprreegglleeddoovvaannjjuu  iinntteerrnneettnnee  ssttrraannii  llaahhkkoo  nnaajjddeettee  tteerrmmiinnee  tteekkmmoovvaannjj  ttaakkoo  

ddoommaa  kkoott  vv  ttuujjiinnii..  VV  tteemm  ččaassuu  ssmmoo  pprreejjeellii  iinnffoorrmmaacciijjoo  oo  oorrggaanniizzaacciijjii  tteekkmmoovvaannjj  ššee  iizz  

ddrruuššttvvaa  TTrrbboovvlljjee..  OO  vvsseehh  tteekkmmoovvaannjjiihh  ssooffiinnaanncciirraannjjuu  iinn  oorrggaanniizzaacciijjii  pprriinnoossaa  ppttiicc  bboo  

pprreeddsseeddssttvvoo  ZZvveezzee  sskklleeppaalloo  nnaa  ssvvoojjii  sseejjii,,  kkii  bboo  44..  SSeepptteemmbbrraa..  OO  vvsseehh  ppooddrroobbnnoossttiihh  iinn  

sskklleeppiihh  bboossttee  oobbvveeššččeennii..  SSiicceerr  ppaa  ssoo  vv  tteemm  ttrreennuuttkkuu  zznnaannii  tteerrmmiinnii  tteekkmmoovvaannjj::  

--  2255..0099..1111  ssppeecciiaallnnaa  rraazzssttaavvaa  ppaappiigg  TTrrbboovvlljjee  

--  1144..1100..1111  ddoo  1177..1100..1111  rreeggiijjsskkaa  rraazzssttaavvaa  ZZaassaavvjjee  22001111  

--  2211..1100..1111  ddoo  2244..1100..1111  mmeeddnnaarrooddnnaa  rraazzssttaavvaa  UUddiinnee  

--  0011..1111..1111  ddoo  0077..1111..1111  mmeeddnnaarrooddnnaa  rraazzssttaavvaa  VViicceennzzaa  

--  1111..1111..1111  ddoo  1144..1111..1111  mmeeddnnaarrooddnnaa  rraazzssttaavvaa  NNoovvaa  GGoorriiccaa  

--  1188..1111..1111  ddoo  2211..1111..1111  mmeeddnnaarrooddnnaa  rraazzssttaavvaa  RReeggggiioo  EEmmiilliiaa  

--  VV  ddeecceemmbbrruu  ddrržžaavvnnaa  rraazzssttaavvaa  vv  oorrggaanniizzaacciijjii  ddrruuššttvvaa  KKrraannjj    

--  VV  jjaannuuaarrjjuu  ssvveettoovvnnaa  rraazzssttaavvaa  vv  FFrraanncciijjii  

PPoozziivvaamm  vvssaa  ddrruuššttvvaa,,  kkii  bbooddoo  oorrggaanniizziirraallaa  ddrruuššttvveennaa  tteekkmmoovvaannjjaa  aallii  ssooddeelloovvaallaa  vv  ookkvviirruu  

kkaakkššnniihh  ddrruuggiihh  tteekkmmoovvaannjj  iinn  sseejjmmoovv,,  ddaa  ppoossrreedduujjeejjoo  tteerrmmiinnee  ss  kkaatteerriimmii  bboommoo  sseezznnaanniillii  

ččllaannssttvvoo..      

  

  

  

  

LLeepp  ppoozzddrraavv  ddoo  ssnniiddeennjjaa!!  

  

                                                                                                                                                                    PPrreeddsseeddnniikk  ZZvveezzee::  

                                                                                                                                                                                    IIssttookk  CCIILLEENNŠŠEEKK  

  


