
Kaj mu je?
-Pokvaril se je. -Nemogoče.

Star je. 
-Mogoče je menjalnik. -Ja.

Kaj mu je?
-Menjalnik. Ne vem.

To bomo težko popravili. 

Pa ravno sredi ceste ... 
-Na najslabšem mestu.

Dober dan.
-Dober dan. -Dober dan.

Dober dan.
-Dober dan.

Je tisto šola?

Ja, šola je. 

VELIKI DOSEŽKI

<Pri tem ne spregledujemo,>

<da želimo postati ena najprestižnejših 
turističnih destinacij v Evropi. >

<Ne več na Jadranu, v Evropi.>

<Skrbno izbiram besede, 
ki jih sporočam.>

<Torej, če smo lahko naredili 
Aman in Regent in One and Only,>

<ki jih zdaj nimajo na najprestižnejših 
destinacijah v Evropi, >

<če smo lahko naredili Porto Montenegro, 
ki ga ni na Mediteranu, >

<lahko še naprej gradimo take objekte
in postanemo prestižna turistična destinacija, >

<toda z zavedanjem, da turizem že dolgo 
ni le kakovost hotelske namestitve. >



<In da tisti, ki je za namestitev 
v Amanu pripravljen plačati >

<med 1000 in 3500 evri na noč,>

<ne bo prišel na destinacijo,
za katero ni prepričan, >

<da mu je pripravljena v vsakem trenutku 
nuditi vrhunsko zdravstveno storitev.>

<Ne bo prišel. Tako kot ne bo prišel 
vrhunski investitor,>

<da bi tukaj investiral v nepremičnine 
ali kakšen drug posel, če ni prepričan,>

<da bo nepremičnino lahko prodal 
tistim, ki bodo skrbno premislili, >

<ali bodo kupili nepremičnino 
na črnogorski obali ali v gorah,>

<med drugim tudi glede na to, ali lahko 
nudimo kakovostno zdravstveno storitev,>

<pa tudi bančno,
informacijsko in druge,>

<ker je to danes turizem. >

<Turizem je zgodba 
o integralnem razvoju družbe in države.>

<Tu bom končal. >

<Hotel sem ...>

Rekla sem mu, naj posveti pozornost 
tistim mamam, ki so bile nasilno oplojene,

ki so jim odvzeli otroke, 
ki nimajo 8. marca.

Zanje še ta en dan ne obstaja.

Tistim materam, 
katerih telo je tako zmanipulirano, 



da ne morejo stati na nogah, 
ker so spremenjene v stroje.

Tistim, katerih sinovi so obsojeni 
na smrt, ker ne dajo mleka.

Katerih edini namen obstoja je 
proizvodnja mleka za tujo vrsto,

ne pa za svoje tele.
Čakaj ...

Samo trenutek.

Kaj imate oblečeno?

Pižamo. Modro. 
-Pižamo? 

Čez 20 minut začnemo. 
Prosim, oblecite tisto sivo obleko.

Nimam obleke. -Najdi jo,
kakor veš in znaš. In to takoj.

Halo. In jasno ti bo, zakaj nočem jesti 
tega kolača in piti te kave z mlekom.

Črna gora je predana razvoju na tem 
področju, ker je to ključno za našo družbo.

Ostajamo močno predani 
promociji evropskih vrednot. 

To investicijo vidimo kot ...

To investicijo vidimo kot prvi korak 
na poti k doseganju evropskih standardov. 

Vse to dokazuje 
sposobnost naše administracije, 

da v sodelovanju s tujimi investitorji 
realiziramo tak projekt. 

Zaradi vsega tega ...

Zaradi vsega tega o tem kapitalnem projektu 
lahko z gotovostjo govorimo 



kot o enem naših največjih dosežkov,

o nečem, kar bo v ponos 
prihodnjim generacijam

in kar bo našim državljanom 
prineslo velike koristi.

Zato mi je v veliko veselje, da na oder 
lahko povabim gospoda Milana, župana,

ki nas bo nagovoril 
z nekaj izbranimi besedami 

in razglasil začetek 
prve faze lunaparka Bigrenica.

Kaj ti je? Pojdi na oder, 
nagovori ljudi. Daj. 

Skrbno izbiram besede, 
ki jih sporočam.

Če smo lahko naredili 
Aman in Regent,

ki ju zdaj nimajo na najprestižnejših 
destinacijah v Evropi, 

lahko še naprej gradimo take objekte,
toda le z zavedanjem, da turizem ...

LUNAPARK BIGRENICA

<Še ena obljuba, ki jo je lokalna
samouprava dala svojim občanom,>

<konkretno prebivalcem Bigrenice,
je bila izpolnjena v predvidenem roku.>

<Bigrenčani, 
ki čakajo na avtobus za Ćuprijo,>

<bodo v prihodnje zaščiteni 
pred soncem, dežjem in snegom,>

<je na TV Ćuprija izjavil Branimir Tazić, 
direktor javnega komunalnega podjetja. >

<Avtobusna postaja v Bigrenici pri kraju,



ki ga meščani imenujejo Hruška, >

<je bila postavljena po dogovoru, >

<ki ga je lokalna samouprava sklenila 
na tribuni v Bigrenici pred tednom dni.>

<Roki so bili spoštovani, torej v petek, 28., 
so bili postavljeni temeljni vijaki, >

<izkopani so bili temelji v dogovoru 
s strokovnjaki iz Direkcije za gradnjo, >

<določena je bila lokacija, 
oddaljenost od ceste, vse po predpisih.>

<Temelji so bili izkopani po predpisih,>

<ker mora biti postaja 
ob sunkih vetra stabilna.>

<V ponedeljek je gradbena operativa 
komunalnega podjetja postavila postajo.>

<Čeprav Bigrenčanom tega nismo obljubili, 
smo polega postaje postavili plato,>

<da bi se potniki, ki čakajo na avtobus, 
ob slabih vremenskih pogojih,>

<dežju ali snegu, lahko kam umaknili.>

<To, kar smo rekli, 
smo izpolnili v predvidenem roku.>

<Tazić je poudaril, da realizacijo 
takih in podobnih akcij >

<v organizaciji lokalne oblasti občani 
lahko pričakujejo tudi v prihodnje.>

Prevedla Maja Lovrenov

 


