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KRIZA VODENJA CEZAMA 

Problem zagotavljanja prostorov in drugih pogojev za delo otrok-mladih sega daleč nazaj. Eden izmed 

poizkusov, da se mladim zagotovi ustreznejše pogoje za delo, sega v sredino devetdesetih let 

prejšnjega stoletja. Takrat sem kot načelnik Oddelka za družbene dejavnosti Občine Ruše predlagal, 

da se zagotovijo prostori za mlade v nekdanjem sobnem strelišču, a je predlog skupščina občine 

zavrnila in ni dovolila uporabe občinskih sredstev za te namene. Spomnimo se, da so takrat sedeli v 

skupščini predstavniki sedanjih treh občin Ruše, Lovrenc in Selnica. Načelnik se je odločil, da bodo 

prostori kljub temu urejeni. Zbral je podporo društev RULIK, Šahovskega društva in velikega dela 

lastnikov ter direktorjev ruških (in drugih) podjetij…Šahisti, likovniki, lokalni muzej, mladinci, politične 

stranke…so namreč bili prisiljeni zapustiti prostore, ki so jih dotlej uporabljali (kaplanijo), ko je v 

denacionalizacijskem postopku bila kaplanija vrnjena cerkvi. 

Rečeno-storjeno! Dobili smo  CID (Center za interesne dejavnosti) za Glasbeno šolo, v katerem še 

danes redno delujeta DPM (ustvarjalne delavnice otrok) in likovno društvo RULIK, občasno pa tudi 

drugi. Kasneje smo ustanovili CEZAM in mu zagotovili prostore najprej na Trgu vstaje 3, v centru 

mesta, nato pa večje, boljše… v Ruških vratih, ob hotelu Veter, trgovskem centru, … CEZAM je po 

mojem mnenju celo desetletje deloval uspešno in zagotavljal prepoznavnost v širšem slovenskem 

prostoru. Bil je celo največja investicija pristojnega urada v prostore za mlade v Sloveniji. Najbrž 

država ni bila tako »radodarna na lepe oči«, pač pa je prepoznala dobro delo. 

Zadnji dve leti je nekoliko drugače. CEZAM je s strani nove ruške oblastne garniture bil najprej tarča 

kritik, nato predmet poželenja, kasneje še ovadb, tožb, pogostih inšpekcijskih obiskov, političnih 

prepirov, širjenja negativne medijske podobe, zastrupljanja nekoč zelo dobrih odnosov med 

zaposlenimi…Če se je kdo ob tem oglasil, je bil zaznamovan kot »krivec«, stigmatiziran…A po vseh 

peripetijah, zlasti ob procesih kadrovanja, ki ga je ves čas imela v rokah koalicijska falanga in zelo 

slabo vodena KMVI pod predsedovanjem Marka Ozima (ZA), je balon počil.  

Direktorica CEZAMA, ki jo je izbrala koalicija, je prosila za razrešnico. Pustimo ob strani, da v bistvu ni 

šlo za »razrešnico«, ampak za odstop. Župan Štanc (SD), za katerega itak nisem imel nikoli vtisa, da se 

prav dobro razume na mladinsko problematiko, ali da bi bil celo pomembna opora delu CEZAMA, 

»razrešnice« ni dal na dnevni red. Razrešnice torej ni bilo. Tudi na naslednji seji, na katere dnevni red 

pa je župan vendarle predlagal »razrešnico«, o le-tej ni bilo razprave. Župan je namreč svoj predlog 

preklical, umaknil. (Točka je bila tako v vsakem primeru predlagana v nasprotju s poslovniškimi 

določili, a to župana, Jurišiča in falango ne moti kaj preveč). 

ZAKAJ tako? Direktorica je namreč pisno navedla razloge za svoj odstop. Strnemo jih lahko v dve 

skupini razlogov:   

a) Izsiljevanja, podtikanja, grožnje, blatenje, politični boji strank; 

b) Ukvarjanje z nadzori, inšpekcijami, birokracijo…namesto z »mladinsko problematiko«. 

Navedla je seveda še »osebne razloge«, ki so abstraktna stalnica spremljevalka skoraj vseh odstopov. 



 

A njeni bolj eksplicitno navedeni razlogi so res PRAVI RAZLOGI. Kako biti redno zaposleni, plačani 

direktor javnega zavoda, Centra za mlade, CEZAMA, ki se ne ukvarja s problematiko mladih??? 

Kako biti direktor nepolitične institucije, ki se ukvarja samo še s političnimi boji in sodišči, 

inšpekcijskimi nadzori (sankcijami, globami!!!)? Direktorica natolcuje ali govori resnico? Menim, da 

slednje. Poglejmo le nekaj primerov. Najprej »politično vmešavanje«. Najboljši primer za to je morda 

»najstarejši mladinec«, nekdanji »Lirin zastavonoša«, ki včasih pride v Ruše. Redno prihaja na plačane 

seje organov občine. 

Naš »mladinec« Jurišič ima skorajda »inventarno (politično) številko«v CEZAMU. O tem pričajo 

kadrovske »inventure«. A se s tem ni pripravljen zadovoljiti. Če se v celem desetletju že ni mogel 

dokopati do otvoritvenega nagovora na letnem festivalu (morda mu to uspe letos?), pa bi rad vsaj 

pomembnejšo funkcijo v zavodu. Najbrž ne bi bil zadovoljen s funkcijo intriganta ali transmitorja, če 

bi mu jo kdo namenil, pa mu je ne-saj vsi poznamo njegovo pokončno, moralno in etično držo. Česa 

takega ne bi sprejel. Bi pa z veseljem pomagal tako, da bi vodil vrhovni CEZAMOV organ, svet. Seveda 

le, če bi mu kdo to ponudil. Pa mu ni. Morda je zato upravičeno užaljen, saj je lani sporočal: »Kar se 

predsednika tiče, lahko računate name!«. Ko je bil opozorjen, da ga nihče ne vabi k »prevzemu«, se je 

skliceval na »pomoto« ter pisno opravičil. Za nekaj časa se je užaljeno umaknil. A ne za dolgo. Saj je 

že nekaj mesecev prej predlagal odboru, ki ga vodi, da imenuje »tri člansko skupino…, ki bi 

samostojno ali kot pomoč  Nadzornemu odboru Občine Ruše pomagala pri ugotavljanju nepravilnosti 

v finančnem poslovanju Občine Ruše…«! Razen njega bi v skupini sodelovala še dva koalicijska člana. 

Vsi trije so sami sebe predlagali in izglasovali, ob pomoči dodatnih dveh na sestanku še prisotnih 

koalicijskih članov »Jurišičevega odbora«. Nadzirali bi tiste (tudi same sebe!), ki jih po zakonu mora 

nadzirati NO-ali pa bi NO vsaj »pomagali«. Takšnih »inovacij« (nezakonitih), ki jih je sposoben Jurišič, 

Slovenija najbrž še ni doživela. Že samo zaradi tega bi si Jurišič zaslužil kakšno majhno priznanje, a glej 

ga zlomka, celo župan Štanc in koalicija mu nista nasedla. 

Je pa Jurišič kmalu spet našel priložnost za ponujanje svoje »pomoči«. Svetu zavoda je predlagal, da 

»se sproži…primerne postopke zoper…računovodsko službo…«. Svet je Jurišičeve »preiskovalne 

metode« zavrnil in preprečil nastanek nekakšne dodatne »preiskovalne službe«. Ni pa svet zmogel 

prepoznati spornosti predloga, da se nekaterim Cezamovim »sodelavcem« za njihove nastope 

sklenejo pogodbe za nazaj, po tem, ko so bile prireditve že izvedene, honorarji pa najbrž že plačani 

(ali pa vsaj zagotovljeni). Ah, pa taka malenkost! 

Seveda naš »mladostni« svetnik Jurišič še ni izgubil vsega upanja. Skušal se je preriniti v Svet Cezama. 

Koalicijska KMVI, ki jo vodi Ozim (ZA), ga je večinsko podprla. Sledilo je presenečenje, ko pa mu je 

koalicijska večina v svetu občine obrnila hrbet in ga ni potrdila. Potem je koalicijska KMVI še enkrat 

odločala in svojega koalicijskega partnerja izločila. Presenečenje? No ja, Jurišič je na to dal »vedeti«, 

da tudi če bi imel podporo svojih prijateljev iz falange, ne želi kandidirati. Zopet nekaj podobnega 

tistemu o lisici in kislem grozdju. A upanje za Jurišiča še ostaja. Tudi druga dva koalicijska kandidata 

za Svet zavoda nista dobila dovolj koalicijskih glasov. Če bi bil razlog za to v opozorilih, da sta 

kandidata že imenovana v nekatere organe, vendar že dolgo (več let) ne hodita na seje, bi to 

razumeli. A zgodilo se je drugače.  

 



 

Spet je vskočila sicer »zelo molčeča gasilska lista«. Njena predstavnika, Miha Oset in Anita Mally sta 

poskrbela za to. »Gasilska lista« je namreč predlagala v svet  kandidata z liste ZA. Kako servilno. Ni 

predlagala morebiti kakšnega aktivnega gasilca. Celo zavrnila ga je. A ko je prišel čas za glasovanje, 

Oset in Mallyjeva nista podprla »svojega predlaganega kandidata«, ki sta ga izbrala iz ZAjevskih vrst 

(kakšna nesramna zloraba posameznikov!!!). Svoje nepodpore nista obrazložila. Raje sta, kot se temu 

med ljudmi reče, sklonila glave in stisnila rep med noge. Je pa gospa Mally na opozicijski izziv jasno 

povedala, da z gospodom Osetom ne zastopata morda gasilcev, pač pa…? Zanimivo. Ko sem ju ob 

neki priložnosti povprašal, zakaj tako »nezgrešljivo« nasprotujeta meni in mojim predlogom, sta 

povedala, da je taka pač volja gasilcev! Onadva jo samo prenašata v svet, nista tako rekoč nič kriva in 

za nič odgovorna. Kot nekoč, pred tridesetimi leti »delegati« s fiksnim mandatom-če se še kdo 

spomni te nedemokratične prakse. 

Ampak pustimo sedaj to.  Bistveno je, da sta »naša gasilca« s čudnimi manevri preprečila, da bi 

Cezam imel urejeno vodenje. Direktorica je še kar v »odstopu«, popolnega vrhovnega organa (Sveta) 

nimamo, najbrž se bo še dalo kaj mešetariti. Tudi tako, da bi se eventualno kot kandidat za 

imenovanje ponovno pojavil naš feniks Jurišič. Čeprav po njegovih besedah nima več ambicij. Ampak 

besede še najlaže snedemo! 

Za sklep: CEZAMA že lep čas ne vodijo tisti, ki so za to bili imenovani in so plačani. Celo direktorica v 

odstopu pa priznava, kar je najbolj žalostno, da se ne ukvarja s problematiko mladih, pač pa z vsem 

drugim…Namesto javnega zavoda za mlade CEZAM postaja »javni zavod za vse drugo«. Če se bo kriza 

vodenja še nekaj časa nadaljevala, se bo v prihodnosti CEZAM ukvarjal bolj ali manj le še s 

(samo)zadovoljevanjem lastnih interesov nekaj posameznikov.  

 

 

Vili Rezman, svetnik OSOR in ustanovitelj Centra za mlade-CEZAM 


