
 

 

KONVERTITI (SPREOBRNJENCI) IN OTROŠKE DELAVNICE (3)  

 

SPREOBRNJENOST ALI SPREVRŽENOST? 

Odgovor na pisanje Igorja Jurišiča v Večeru 7.3. 2014 

 

Po tem, ko so kar naenkrat vsi, ki so do nedavnega ukinjali otroške delavnice v Rušah, postali njihovi 

»največji zagovorniki«, se je predsednik »stranke mladih«, Igor Jurišič, ki je sicer že nekoliko v letih, 

odločil svojo »podporo« še enkrat podkrepiti v Večeru (Pisma bralcev, 7.3.). Ne vem, zakaj je želel to 

storiti na moj račun, a zapitek bo moral plačati kar sam. 

Kaj se je v resnici dogajalo v zadnjih tednih? Drugega decembra so na Režijskem obratu, za katerega 

delo se ima za pristojnega podžupan Uroš Razpet, spisali predlog »racionalizacije proračuna«. To so 

storili tako, da so predlagali ukiniti financiranje otroških delavnic (-45.000 eur). Tak predlog je bil 

nemudoma posredovan županu U.Štancu. Ta je predlog proračuna podpisal in ga poslal svetnikom v 

obravnavo in sprejem. Domnevam, da se je uskladil s svojimi koalicijskimi partnerji. V podpisanem 

predlogu proračuna piše, da se »s proračunskim letom 2014 delavnice ukinja«!!!  

Predsednik Odbora za finance Igor Jurišič je najbolj pohitel in prvi sklical sejo, na kateri je tak predlog 

ukinjanja podprl. Kasneje je nekaj »mencal«, celo pisal županu in Bojani Muršič, da zahteva ukrepe za 

tiste, ki so to zapovedano ukinjanje zapisali v proračun. Zahtevo je poslal vsem svetnikom. A je 

zapisano (in podpisano) ukinjanje delavnic (nespremenjeno) kljub temu odločno podprl še deset dni 

kasneje, v prvem branju na seji občinskega sveta. Svetniška skupina LIRA je ukinjanju delavnic 

nasprotovala in županu poslala amandma (+41.000uer), s katerim je hotela delavnice ohraniti. 

Amandma je Jurišič, ki je vodil sejo sveta, gladko zamolčal, a je moral »kloniti«, ko je bil opozorjen na 

zvijačo… 

Tako so za sedaj delavnice ostale v proračunu, skupina za reševanje problema je bila pred več kot 

tednom dni že sklicana, a je sestanek odpadel, ker sklicatelj, vodstvo občine (župan Štanc in 

direktorica Muršičeva) na sestanek pač nista prišla. Sedaj se je pojavila priložnost, da rešitev najde 

naš »jurišnik«, ki se je že prej ponujal za rešitelja. Nov sestanek še ni bil sklican. So pa ustvarjalne 

delavnice na vseh treh lokacijah medtem obiskali štirje različni inšpektorji. Morda ima to kakšno 

zvezo z zagotovilom župana Štanca, ki je na seji za javnost izjavil, da je še sreča, da ima poznanstva pri 

inšpektorjih in ustrezne zveze…Morda pa mu je le po nesreči »malo ušlo« in ni mislil tako, kot je 

rekel? 

Še nekaj se je medtem, gotovo spet po nesreči in po naključju zgodilo. Zaposlene v delavnicah so 

imele nekaj težav pri izplačilih zadnjih plač. Upam, da kdo ne misli, da naj bodo končno že enkrat 

resnično »zadnje«. 

 



 

Ne vemo še, kaj bo sedaj ukrenil nekdanji (odslovljeni) LIRIN »zastavonoša«,Igor Jurišič, a se bo že kaj 

našlo! Le jasne meje med spreobrnjenostjo in moralno sprevrženostjo ni več! Sam se bo skupaj s 

svojim LO (ki ga ni nikjer opaziti, še najmanj v otroških delavnicah) najbrž še skušal izmuzniti iz 

zadrege. Morda bo še naprej ponavljal mantro, da je na »nezakonitosti« delavnic opozarjal NO. 

Ponovno bo namerno spregledal, da je bil očitek nepravilnosti namenjen občini, županu in 

občinskemu svetu, ki so financiranje ustvarjalnih delavnic za otroke z odlokom »uzakonili«. Ko so 

sprejemali odločitve o »nezakonitem« financiranju ustvarjalnih delavnic in se pridušali o 

»nezakonitih« občinskih prostorih, v katerih se delavnice izvajajo, je najviše dvignil roko dvignil naš 

najstarejši mladinec I.Jurišič. 

 

Vili Rezman, svetnik 

Ruše, 19.3. 2014 


