
 

»JURIŠNIK« IN CICI DELAVNICE 

 

Sedaj, ko se vsi veselimo uspehov naših olimpijcev in se na ta način vrača v našo državo vsaj kanček 

dobrega razpoloženja, optimizma, je nakazana tudi možnost, da se bolje uredi problematika izvajanja 

otroških ustvarjalnih delavnic. »Jurišnikom« namreč ni uspela namera, da bi jih ukinili. Zdi se, da to še 

najbolj obžaluje Igor Jurišič in se na vse pretege trudi, da bi zabrisal sledove svojega sramotnega 

početja. Ko so mu stopili na »košati rep«, se je spet prestopil. Otepa se na različne načine. Še najbolj 

prikladno se mu zdi preusmeriti pozornost s problema delavnic (o njih v svojem javnosti nedavno 

poslanem članku ne zapiše skoraj nič več) na kakšno drugo, njemu ljubo temo. Pri tem si bogato 

pomaga z lažmi in zavajanji, nič kaj olimpijsko, čeprav zatrjuje, da je »globoko v sebi pošten«. Ravna 

podobno kot lisica iz basni, ki si je zaželela grozdja, pa ga ne more doseči in prepričuje ves svet, da 

»itak ni vredno-saj je vendar kislo«! Sočasno, ko nastopa kot moralni purist in »zastopnik interesov 

otrok«, se je dobro založil z gnojnico, pomešano z lažmi, ki jo brizga vsenaokrog in zasmraja ozračje. 

Trenutno bi najraje očrnil delo LIRE in njenih najbolj aktivnih članov. Rad bi se otresel »LIRINE sence«, 

v kateri se je včasih zelo rad hladil in kazal v javnosti. 



Nekdanji LIRIN »zastavonoša« Igor Jurišič se danes sicer posipava s pepelom in tarna, kako da je bil 

naiven »v začetku svojega svetniškega mandata«. Lepo, da priznava svojo naivnost, saj ne more skriti 

sodelovanja z LIRO. Naiven je še sedaj, če misli, da lahko nekaznovano širi svoje abotne in notorične 

laži in prikriva resnico. Z LIRO je sodeloval v treh mandatih, ne le v svojem naivnem začetku. Tako 

zelo pripaden ji je bil, da je vedno podpiral njenega županskega kandidata Vilija Rezmana, aktivno 

sodeloval na njenih predvolilnih in drugih prireditvah in vrsto let nakazoval »svoj« denar na LIRIN 

račun. Ponosno je nosil Lirine majice, kape, brezrokavnike in redno plačeval članarino. Morda bo kje 

med svojimi osebnimi dokumenti še našel LIRINO člansko izkaznico. A se je v nekem trenutku že spet 

»zataknilo« in naš starejši mladinec Igor Jurišič, ki včasih pride v Ruše, je »prestopil z noge na nogo«.  

Zgodilo se je pred petimi leti. Takrat je pred hotelom Veter mladinec Jurišič ves preznojen nosil 

gasilske mize in klopi in pomagal pri pripravi predvolilnega shoda (šlo je za volitve za poslance v DZ, 

za kar je neuspešno kandidiral tudi naš Igor), ki ga je za prebivalstvo organiziral Vili Rezman. Ko je 

slednji opazil nepovabljenega pomagača, ga je prijazno odslovil (saj bi se Igor lahko v hladnem 

vremenu celo prehladil…). Užaljeni Jurišič se je »prestopil« in isti hip pristal v nasprotnem taboru . 

Vendar je treba Jurišiču priznati, da rad »pomaga«. Ne samo otrokom v CICI delavnicah, tudi 

starostnikom. Ko pa je Vili Rezman polagal temeljni kamen za dom starostnikov, kar mu Jurišič 

zameri, se je v našem mladincu nekaj »zlomilo«. Tako sam piše. Glej ga, no! Najbrž je, precej 

amnestičen pozabil, kako se je tisti dan na Rezmanovem »predavanju o temeljnem kamnu« prerinil v 

ospredje, modro poslušal in v znak podpore »nastavil« fotoaparatom. Kakšno uro kasneje se je 

»zrinil« še med starostnike in opazoval polaganje kamna (tam, kjer po njegovem »nezakonito« 

delujejo CICI delavnice), da bi s svojo mogočnostjo (korpulentnega »gospoda« skoraj ni mogoče 

spregledati) ponovil podporo. Glej ga, zlomka! Spet je visoko dvignil glavo, da ga fotoaparat ne bi 

zgrešil. Nato se je še »malo okrepčal« in izginil. 



Vili Rezman 

PS 

Prilagam fotografije, ki »ne lažejo«. V »fotoalbumu« z naslovom »Udinjanje Igorja Jurišiča« se bo 

našlo še marsikaj. A zavoljo tega, ker nam je uspelo ohraniti ustvarjalne delavnice za otroke menim, 

da za sedaj nima smisla preveč širiti tematike. Sam se bom pred obletnico rojstv Janka Glazerja raje 

»zatopil« v njegovo dediščino.Se bo pa najbrž potrebno še kdaj odzvati, če bo Jurišič ali kdo drug iz 

»jurišniške naveze« tudi v bodoče izzival in nadaljeval s širjenjem laži! 
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