
NNAAGGOOVVOORR  ŽŽUUPPAANNAA    

OOBBČČIINNEE  SSTTRRAAŽŽAA  OOBB  6600..  

OOBBLLEETTNNIICCII  GGZZ  NNOOVVOO  MMEESSTTOO  

  

SSppooššttoovvaannii  ggaassiillccii!!  
LLeettooss  pprraazznnuujjeettee  ččllaannii  GGaassiillsskkee  zzvveezzee  NNoovvoo  

mmeessttoo  ssvvoojj  vviissookkii  jjuubbiilleejj,,  6600--lleettnniiccoo  ddeelloovvaannjjaa..  

OOggeennjj  iinn  vvooddaa,,  bbrreezz  kkaatteerriihh  nnaa  zzeemmlljjii  nnee  bbii  bbiilloo  

žžiivvlljjeennjjaa,,  nnoossiittaa  vv  sseebbii  ppoolleegg  ssvvoojjiihh  eelleemmeennttaarrnniihh  

eekkssiisstteennččnniihh  llaassttnnoossttii  ttuuddii  iizzjjeemmnnoo  rruuššiillnnoo  mmoočč..  

ZZaavveeddaammoo  ssee,,  ddaa  ggaassiillssttvvoo  nnii  vveečč  ssaammoo  ggaaššeennjjee  

ppoožžaarroovv  iinn  rreeššeevvaannjjee  oobb  ppooppllaavvaahh,,  tteemmvveečč  

mmnnooggoo  vveečč::  jjee  rreeššeevvaannjjee  oobb  sskkoorraajj  vvsseehh  

nneessrreeččaahh..  VVssee  ttoo  nnaamm  ppoovvee,,  ddaa  ssttee  ggaassiillccii  

nneeppooggrreeššlljjiivvii  vv  ssiisstteemmuu  ssiill  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  
oobb  nnaarraavvnniihh  iinn  vvsseehh  ddrruuggiihh  

nneessrreeččaahh..  

SS  ssvvoojjiimm  oorrggaanniizziirraanniimm  ddeelloovvaannjjeemm  ssttee  vveeddnnoo  

mmeedd  pprrvviimmii  nnaa  kkrraajjuu  nneessrreeččee..  VVaarrnnoosstt  lljjuuddii,,  

pprreemmoožžeennjjaa  iinn  ookkoolljjaa  pprreedd  nneessrreeččaammii  jjee  

pprraavvzzaapprraavv  vvpprraaššaannjjee,,  kkii  zzaaddeevvaa  aallii  bbii  mmoorraalloo  

zzaaddeevvaattii  pprraavv  vvssaakkooggaarr,,  aa  ssaammoo  ggaassiillccii  ssttee  

hhrrbbtteenniiccaa  vvssaakkee  ppoommooččii  pprrii  vveelliikkiihh  nnaarraavvnniihh  

kkaattaassttrrooffaahh..  OObb  vvsseemm  tteemm  ppaa  jjee  
nnaajjppoommeemmbbnneejjššee  ttoo,,  ddaa  pprroossttoovvoolljjnnii  ggaassiillccii  nnee  

rraazzmmiiššlljjaattee  oo  tteemm,,  kkoolliikkoo  bboossttee  zzaasslluužžiillii  ss  ssvvoojjiimm  

ddeelloomm,,  kkii  jjee  ppooggoossttoo  cceelloo  žžiivvlljjeennjjsskkoo  nneevvaarrnnoo..  

LLaahhkkoo  rreeččeemm  llee  ttoo,,  ddaa  ssttee  mmeedd  ttiissttiimmii  ddrržžaavvlljjaannii,,  

nnaa  kkaatteerree  ssmmoo  vvssii  llaahhkkoo  ppoonnoossnnii..  IInn  ttoo  iizz  

pprreepprroosstteeggaa  rraazzllooggaa::  nnaajjvveečč  vvaamm  ppoommeenniijjoo  

pplleemmeenniittee  vvrreeddnnoottee,,  kkoott  ssoo  ssoolliiddaarrnnoosstt,,  ddoobbrroo  

ddeelloo  zzaa  ssooččlloovveekkaa  iinn  mmeeddsseebboojjnnaa  ppoommoočč..  

NNaajjppoommeemmbbnneejjššee  vvrreeddnnoottee  vv  žžiivvlljjeennjjuu  nniissoo  

nnaapprrooddaajj,,  nnii  jjiihh  mmooggooččee  kkuuppiittii  iinn  nnee  pprrooddaattii..  
MMoorraajjoo  pprreepprroossttoo  oobbssttaajjaattii  aallii  ppaa  jjiihh  nnii..  

DDoovvoolliittee  mmii,,  ddaa  ssee  oobb  tteejj  pprriilloožžnnoossttii  kkoott  žžuuppaann  

OObbččiinnee  SSttrraažžaa  iinn  kkoott  ggaassiilleecc  zzaahhvvaalliimm  vvsseemm,,  kkii  

ssttee  ssvvoojjee  žžiivvlljjeennjjee  ppoossvveettiillii  ggaassiillssttvvuu  iinn  vvaass  vvooddii  

žžeelljjaa,,  ddaa  ppoommaaggaattee  lljjuuddeemm  vv  ssttiisskkii  zz  vvsseemm  ssvvoojjiimm  

zznnaannjjeemm  iinn  mmooččmmii..  PPrraavv  ttaakkoo  žžeelliimm  vveelliikkoo  

uussppeehhoovv  vvsseemm  mmllaaddiimm  nnaaddoobbuuddnniimm  ggaassiillkkaamm  iinn  

ggaassiillcceemm,,  kkii  ssttee  ppoogguummnnoo  ssttooppiillii  vv  ggaassiillsskkee  vvrrssttee,,  

ddaa  bbii  nnaaddaalljjeevvaallii  ppoott  hhuummaanneeggaa  ppoossllaannssttvvaa  iinn  ssee  

ttrruuddiittee  oohhrraannjjaattii  vvrreeddnnoottee,,  kkii  ssoo  jjiihh  ttllaakkoovvaallii  vvaaššii  
pprreeddhhooddnniikkii..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

SSppooššttoovvaannee  ggaassiillkkee  iinn  ggaassiillccii,,  ššee  nneekkaajj  jjee,,  kkaarr  vvaass  

llooččii  oodd  mmnnooggiihh  ssooddrržžaavvlljjaannkk  iinn  ssooddrržžaavvlljjaannoovv  --  

pprrii  vvaass  nnii  ppoommeemmbbnnoo,,  oodd  kkoodd  pprriihhaajjaa  ttiissttii,,  kkii  

kklliiččee  »»NNaa  ppoommoočč««..  TTaakkoojj  pprriisskkooččiittee  nnaa  ppoommoočč..  

NNaajj  zzaakklljjuuččiimm  zz  mmiisslliijjoo  nneezznnaanneeggaa  aavvttoorrjjaa,,  kkii  jjee  
zzaappiissaall::  »»  NNaa  kkaajj  ssee  llaahhkkoo  zzaanneesseemmoo  pprrii  

pprriijjaatteelljjiihh??  NNee  nnaa  nnjjiihhoovvoo  rraavvnnaannjjee..  NNiikkoollii  nnee  

vveemmoo,,  kkaajj  bbooddoo  ssttoorriillii..  NNee  nnaa  nnjjiihhoovvee  nnaavvaaddee..  TTee  

ssee  llaahhkkoo  sspprreemmeenniijjoo..  SSaammoo  nnaa  eennoo!!  DDaa  nnaass  nnee  

bbooddoo  nniikkoollii  zzaappuussttiillii..««    IInn  kkddoo,,  ččee  nnee  ggaassiillccii,,  ssoo  

ttiissttii  pprriijjaatteelljjii,,  kkii  vvaass  nnee  bbooddoo  nniikkoollii  zzaappuussttiillii  iinn  

bbooddoo  vveeddnnoo  pprriisskkooččiillii  nnaa  ppoommoočč  ttaamm  iinn  ttaakkrraatt,,  

kkoo  jjee  llee--ttaa  nnaajjbboolljj  ppoottrreebbnnaa..    

  

ZZ  ggaassiillsskkiimm  ppoozzddrraavvoomm  NNAA    PPOOMMOOČČ!!  

Dušan Krštinc, 
župan Občine Straža 



 


