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Miha, 

zadnje pismo je preseglo vse meje dobrega okusa. Zdaj pa lahko mirno tolčeš po meni, po Tadeju, na koncu ti bom
izstavila račun za škodo, ki jo sistematično povzročaš stavbi, ljudem, državi. 

Mirno, Miha Turšič. Na tej točki smo zaključili, ker si šel čez mejo. Človeško. Očitno je ne poznaš, umetniki niso taki
ljudje, kot to zveni iz tega pisma. Ti nisi umetnik. Ti si blefer. S tem pismom si to dokazal. A se sploh ne spoštuješ? 

Tebi ni do umetnosti, niti slučajno. Žleht si, nisi bil sposoben ustvarit denarja iz tistega, kar si delal v službenem času.
A je bila tvoja plača upravičena? Kaj si sploh delal? Grafike? Za to jaz lahko najamem 16 letnega srednješolca. 

Imej, jaz ti privoščim, vse. Vse. Tvoj status "prvega ustanovitelja" si zatakni v rit, ker je to javna investicija, ki jo je
financirala država. KSEVT je registriran v zemljiški knjigi, to je registrirala občina dolgo preden si ti registriral
blagovno znamko. 

Kako se boš poravnaval tam, je tvoj problem. To je občinska stavba, ne tvoja, ne državna, ne moja. Očitno ne štekaš,
kar se kaže v tvojih dopisovanjih! Ustanovitelji? Pri tem ko je občina upravičenec in je Evropa dala denar? Koga imaš
za norca? Lahko pa je vse to tvoje, a je znesek 2,7 mio Eur. Ga boš zagotovil? To je vrednost investicije. Ne štekaš, a
ne? EU sredtstva ne poznajo "prvih ustanoviteljev", poznajo račune za stroške projektiranja, gradnje, materiala ipd. 

MK je potrdil program, ne vem pa, kdo si ti, da boš dajal svoje mnenje? Nekdo, ki je v stečaj spravil 2 zasebna
zavoda in tvoji dolgovi še vedno prihajajo na KSEVT? Men bi bilo nerodno. 

V podjetništvu velja, da lahko propadeš in se potem spet dvigneš. Kje si se dvignil ti? V šinfanju čez pisma in izjave?
Pa to je najlažje! 

Dokaži se, Miha Turšič, da si sposoben ustvarjati in preživeti na trgu. Pljuvat čez državo, ker ti ne da javnega denarja
za realizacijo tvojega programa na račun davkoplačevalcev je najlažje. Kdo si ti? Kakšne rezultate imaš v svojem
življenju? Ti si grafični oblikovalec. A imaš visoko šolo? Katero? 

Grafični oblikovalec? Veš koliko jih je? Dijaki prvega letnika srednjih šol danes lahko naredijo to, kar si ti v službenem
času naredil 
4-5 let nazaj. Na čem gradiš? Na preteklem delu? Te je povozil čas? Očitno te je in zato tvoje pisanje in intervencije
niso kredibilne. 

Ti kar objavljaj svoje bruhanje, jaz bom pa na vsako objavo objavila izterjavo sodišča za dolg, ki si ga naredil, prav?
In to bo, dokler bom tu. Si pač pokvarjen. Bodi še naprej, a si daleč daleč tako od kulture, kot kulturalizacije, kot
umetnosti, očitno je bilo to samo sredstvo za tvojo samopromocijo. Dokaži se na Nizozemskem, ne z državnim
denarjem Republike Slovenije. Rezultatov tvojega dela tam ni videl še nihče. To je referenca. Kar sam zelo dobro
veš. 

Lp Nena
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