
TOREJ, KOLEGICE, KOLEGI, OSEBNO IN VERJEMITE VEČINA MALIH, SREDNJIH imamo politike v tem 

smislu, nesposobnosti vodstva oz. tistih, ki SO ZATO PLAČANI, so bili voljeni, imenovani, imajo ne vem 

kakšne funkcije, POLN KURAC IN OSTALEGA. Niti slučajno se ne bom opravičil za vokabular, ker mi 

takšni jutranji mejli pač pokvarijo dan in ex ante in in ex post konotirajo stari, neuporaben in 

neučinkovit način, ton, logiko naših pogajalcev. 

  

Moti me npr. to, da nikjer ni poziva članstvu, da razmislimo, PREDLAGAMO konkretne predloge, kako 

sedaj to zgodbo zapeljati, ampak ponovno nekaj po svoje, brez veze, na koncu se bo plačalo za nekaj, 

kar je totalno nesmiselno. Totalna abstinenca in odsotnost empatije in zmožnosti upoštevanja 

altnernativnih logičnih argumentov, »pogajanje« se odvija za zaprtimi vrati, nihče ne ve kaj, kako, čez 

mesec ali dva bomo dobili obvestilo v smislu, »jebat ga, sorry, plačati je potrebno xx eur!!«, zgodba 

bo zaključena. 

  

Verjamem, da sem bil jasen, podal logične, kratke, razumljive KONKRETNE PREDLOGE, ki ne zahtevajo 

»PRAVNIH IN BREZVEZNIH DRAGIH EKSPERTIZ VESOLJNE PRAVNE PISARNE PANTELIČ« IN DA BOMO 

VSAJ V TEJ zgodbi SPOSOBNI ENOSTAVNO REČI: NE, KURC VAS GLEDA, VAS IZKLOPIMO IN PIKA. 

Verjetno se bo našel kdo, ki bo odpisal v smislu; »ne seri in ne pametuj, imam podatke, da je 

Telemach že podpisal, pristal, kaj pa da sedaj ostali naredimo«?? takšne argumentacije sem poslušal 

v primeru Proplus projekta. JA, PIZDARIJA, TOREJ ČE TELEMACH ALI NE VEM KDO ŠKOČI V DREK, 

SEPTIČNO JAMO, bomo pa potem po tej logiki mi še plačali za to in skočili za njimi??? 

  

Pisanje je seveda konotorirano AD REM, NE AD PERSONA, zamere gor ali dol, dovolj je bilo tega 

diplomatskega besedičenja, ignorance in podobnega sranja ter gledanja dol v tla, na srečanjih in 

drugod, kjer bi se takšne zadeve pač morale povedati, izjasniti. 

  

Toliko, pa lep dan želim kljub vsemu 
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