
Preje'; smo 

Pismo brez naslova 
Dobrega pol leta se Inldi tmovskovaški do

pisnik Štajerskega tednika, napis "press" Ila av' 
tomobilu iII Oil sam govori o novinarju, jaz pa 
si ljudi lega izjemnega poklica iu njihovo J.wn
lificirallost "sceno predstavljam drugače, da 
me z veliko prlztuleuPlostjo kot trnovskovaške
ga župana pretls/atllja. (Po obeb (ston/abI;/) 

prldevtllkib Izgleda, kot bi bila sovaščalla.) 
Predslavlja me u takšni Illči, da sem z lije

govim pretislavljtllljem pravzaprav zelo zado
!}Oljen. Zelo bi me motilo, prav žal iII nerodno 
bi mi hilo, če bi me hvalil. Kajl; wkrat bi bila 
somWjenika. (fiiko pa n(l mojo llelika srečo 
nisva. Kot /lidi ne z županskim kmulidalOm 
pretekli/) volitev in sedanjim člal/om 'Iadzor
/lega odbora iII še s kom, ki jih zbira v pomnč, 
in da bi bil opis prepričljivejši, blmla bogli 
ne!) 

V zadnji izdaji Tednika sem imel čast, da 
me je predstavil kar štirikrat. (Predlagam, da 
! r pribodnje ;zlla kar posebno izdajo, saj so mf 
že ob tej številki /judje čestitali.) 7flku sem od 
želle, ki mi rada pripooeduje šaler izvedel, rla 
sem IUdi v "sal'iričlli rubrikt, lIajžlahtnejšem 
delu dobrega medija "nastopif kar dvakrat. Iz 
wga sem lIgolovil, da je tmovskovaški dopis· 
nik zapisal ella !Ieliko laž (ne prvič) in ellO ,.e· 
Sllico. 

LtIŽ je, da moj Il(!člellli volilni program treh 
dobljellih volitev že leta in leta I,sebuje "Zgra· 
diii bomo šolo ... lO, ker pač še /l; Videl, da smo 

--r~)J('k/ 

J .. ~J.woh 

zgradili PO_~lO, kulturni dom zdravstveni dom 
mrliško vežico Jn igl-išče s s/ačihlicami, če na'. 
števam objekte skupnega standarda kraja, in 
letos bomo šolo, vrtec iu telovadnico! 

Resnica.paje, da ZlIradi slabega sloga trnov
Skollllškega dopist/ika o trnovskovaškemžupa· 
'.111, z obžalovanjem do spoštovani/) prijlltelJev 
lil znat/cev pri Tedniku JII Radiu, ne berem ill 
ne poslušam več obeh, Berem Večer. odličen 
časopi~, lislam izvirno mlajo Playbo)'tl, kot se 
~ mOja lela spodobi, in uživam v Radiu Ljub· 
ljemo (Ropret je car . še sreča, da ga trnovsko
/'(Iški dopisnik ni slišal, ker se nikoli več ne bi 
o~~lIsil kot !ll,dijski sodelarlec, Iz tega se pos/e
dlcno spmslIjem, ali so ga pozabili uredniki?) 

Ker sem se (po moje žlahl1Jega) bumarja učil 
od}tu'os/ava Haška in Franeta MilčinskeglIjež, 
ka, bi po moji oceni nb,mtOmi" prispevki tmov
~kOllaškega dopimika rl 7edniku prej izvabili 
lZ mrtvega konja prdec kot iz razumnega člo· 
veka Ilasmeb! 

P:edolg se~" že! A vseeno Ilaj dOpWlikt.l spo· 
mnlm, ker nlmll zgodovinskega spomilla, vsaj 
',Ul ,dva "dosežka" njegovega pismrja, lili pisari. 
JO IZ leta 1995 . izvod 1ednika je II k"'jiŽ11icj -
ki je njegova zgodba ozarečenem kmbu, sicer 
pa z vsebino o npolitičnem maslu med Destmi· 
~om iII Vi/omarcl"j ter na 1I/1/.ogo resnično bolJ 
za/ostno zgodbo, staro nekoliko mallj, o sko
raj 5IKJjem sosedu, že pokojrlem ZlIslužnem 
Tr1Iot,čmm, s katerim sem billi trojici gradbe· 
nega odbora Kulllll'nega doma li Trnol/ski l/asi 
za katerega pa seveda tnrovskovaški dopisnik 
tako Ile ve.' 

ŽlIpa" 
Karl Vurc:er 


