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KONVERTITI (SPREOBRNJENCI) IN OTROŠKE USTVARJALNE DELAVNICE 

 

»Priletni mladenič« Igor Jurišič, morda najstarejši član Stranke mladih… je pričel prestopati z noge na 

nogo (tudi v Večeru in drugi medijski javnosti) in se nekako ne more premakniti naprej k resnici, 

čeprav je obljubil, da bo našel rešitev za »ustvarjalne CICI delavnice«, ki jih v Rušah izvaja Društvo 

prijateljev mladine. Pravi, da je treba »ukiniti ustvarjalne delavnice«. Pardon, pravi le, da jim je treba 

ukiniti vso financiranje. No, je »pravil tako«. Način, kako se to stori, sta iznašla ob pripravi 

racionalizacije predloga občinskega proračuna že decembra lani Uroš Razpet, podžupan za komunalo 

in prostor ter vodja Režijskega obrata Boštjan Jerman. Preprosto. Predlagala sta »izpraznitev« 

(ukinitev) postavke s sredstvi za sofinanciranje otroških delavnic, ki sicer nima velike zveze s 

kanalizacijo, za katero na primer Razpet po lastnih besedah prevzema vso odgovornost. Odgovornost 

za družbene dejavnosti in pa sedaj, ko se je »nekaj zataknilo«, prelaga na župana Uroša Štanca, 

podžupana Draga Pečnika in Bojano Muršič. 

 

Predlog za »ukinitev ustvarjalnih delavnic« je hitro in v en glas podprla Štančeva  »koalicijska falanga« 

ter ga poslala javnosti. Koalicijski falangisti: ZAjevci, predstavnika gasilske liste, Janšini , Lukšičevi in  

Erjavčevi »demokrati«. Kajpak zelo odločno tudi naš najstarejši mladinec, res pravi zastopnik 

interesov otrok in mladih Igor Jurišič, ki pravi, da je že prej opozarjal na nepravilnosti, 

nezakonitosti…Le da ne zna povedati kje, koga, kdaj, kako je opozarjal. Podobno je tudi z nekaterimi 

drugimi falangisti. V zadnjih letih so namreč kar po vrsti ravnali prav nasprotno, glasovali so za 

financiranje te »nezakonite« dejavnosti. A najbrž so to že pozabili, ker verjetno bolj »gledajo naprej in 

iščejo rešitve«! Že ves mandat, ki se bo kmalu iztekel. 



Saj res, da ne pozabimo. Lani so začeli obračati ploščo. Koalicija z Jurišičem vred se je odločila, da bo 

ukinila financiranje otroških delavnic. Ker hočejo tako pomagati pri hitrejšem razvoju otrok! K ukinitvi 

ustvarjalnih delavnic je pred več leti že pozivala neka druga, tudi takrat opozicijska stranka. A se ja 

zataknilo takrat in se zatika tokrat, saj smo »jurišnike« utišali starši, babice in dedki, mentorice in 

drugi, ki smo delavnice šteli za primer dobre prakse. Pred dnevi so zagovorniki delavnic v kratkem 

času zbrali preko 600 podpisov zoper to »jurišniško« ukinjanje ustvarjalnih delavnic za otroke.  

Društvo je sicer že lani večkrat pozvalo vodstvo občine k pogovorom. Pripravljeni so namreč 

sodelovati pri moderniziranju, izboljševanju, spreminjanju izvajanja delavnic ter razmisliti o 

prostorskih pogojih dela. Na osnovi pogovorov, utemeljenih na argumentih, ne pa na zmerjanju, 

podtikanjih in lažeh. Vodstvo občine jih je ignoriralo. Morda tudi zato, ker je Uroš Štanc zagotavljal, 

da »dokler bo on župan, se bodo delavnice izvajale tako kot doslej«? 

Za predlagatelje ukinjanja delavnic je bilo nenaklonjeno javno mnenje in stotine podpisnikov protesta 

preveč, da bi si drznili vztrajati. Spremenili so »taktiko«, zopet so prestopili na drugo nogo, obrnili 

ploščo…in naenkrat postali »največji zagovorniki« ustvarjalnih delavnic. Predlagali so, da se delavnice 

ohranijo, da jih občina financira, a za »kazen« so prepolovili otroškim delavnicam namenjena javna 

sredstva proračuna. Na seji so to tudi izglasovali (pod pritiskom prisotne javnosti). Kar naenkrat to ni 

več nezakonito!? Kljub vsemu so zavrnili LIRIN predlog, da se načrtuje celoten potreben znesek. 

Seveda, Igor Jurišič, ki sam o sebi piše, da je »globoko v sebi pošten«, ki je v preteklosti ponosno držal 

LIRIN transparent in se z njim fotografiral, kot da je kak LIRIN zastavonoša, našega (že spet 

»nezakonitega«?) predloga ni mogel podpreti. Sklicuje se še zmeraj na plasirano neresnico, češ da sta 

»nezakonitost« potrdila, ugotovila Računsko sodišče in Nadzorni odbor. V svojem »jurišniškem« 

zanosu je (namenoma) spregledal, da Računsko sodišče ni nič ugotovilo, nič potrdilo, da se s 

primerom ustvarjalnih delavnic v Rušah sploh ni ukvarjalo!!! Spregledal je, da je sodišče koalicijsko 

(nekdanjo županovo) svetovalko Karin Jurše eksplicitno in pisno opozorilo na to! In tudi na to, da je 

poslano mnenje o direktnem financiranju osebno mnenje ene izmed sodelavk, ki v ničemer ne 

zavezuje sodišča in ki ne govori o kakšnem konkretnem primeru financiranja. Tudi o ruškem ne.  

Računsko sodišče je poslalo dopis, v katerem je opozorilo, v katerem primeru bi lahko bilo katerokoli 

direktno financiranje kjerkoli v državi nezakonito. Joj! Joj! Če bi bilo kaj nezakonitega, potem je to 

morda početje občine, župana. Društvo prijateljev mladine ni počelo nič nezakonitega. Izvajalo je 

program, ki ga je »naročila« občina in pridobivalo finančna sredstva, ki jih je predvidel izglasovani 

proračun-koalicijska falanga je, skupaj z Jurišičem, glasovala za plačevanje DPM. Župan Štanc pa je 

podpisal pogodbo, podpisal projekt izvajanja javnih del kot predstavnik naročnika (naročnik je 

občina), vsako leto poročal o plačilih, ploskal nastopajočim otrokom na različnih prireditvah…in se 

delal, kot da se njega nič ne tiče! Župan ni zagotovil (skupaj s svojo koalicijo) ustreznih pogojev za 

delo in pravno podlago za izplačila. Tri leta in pol so bila premalo.  

Tako se rado zgodi, če se nekoliko »postarani otroci igrajo v peskovniku osebnih in političnih 

interesov«. Nekateri postanejo »otročji«, nekateri drugi pa ostanejo »zelenci« za zmeraj. Bog jim 

pomagaj! 

 

VILI REZMAN, (so)ustanovitelj ustvarjalnih delavnic in Društva prijateljev mladine Ruše, nekdanji 

župan 


