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Novogoriška občina bo ponovila razpiš
za mešto direktorja Goriškega muzeja
PREDLOG NAPOVEDI
Na zadnji seji mestnega sveta bi morali svetniki potrditi kandidata za mesto direktorja
Goriškega muzeja. Pa ga niso. Od sedmih kandidatov, ki so izpolnjevali pogoje, je občinska
kadrovska komisije predlagala Luka Lisjaka Gabrijelčiča, kar je nekatere svetnike zmedlo,
druge pa razburilo. Pred glasovanjem so namreč zaposleni podprli Vladimirja Peruničića, ki
sicer začasno vodi Goriški muzej. Ker svetniki Lisjak Gabrijelčiča niso izglasovali, se je komisija
odločila, da razpis ponovijo. Nekateri se zdaj sprašujejo, ali se bo zgodba ponovila, če se na
razpis ponovno prijavijo isti kandidati. Nataša Uršič.
To je licitiranje z imeni - je situacijo pred glasovanjem v mestnem svetu komentiral svetnik
Robert Golob: Noben kandidat ni dobil podpore vseh: eden je dobil podporo matične
institucije, eden komisije… po domače povedano… nobeden od njiju ni imel soglasne podpore
vseh institucij. Povsem drugače razmišljajo v svetniški skupini SD, kjer so podprli Peruničića.
Karmen Saksida: Če je stroka rekla, da je dober in če ga podpirajo tudi zaposleni in v Svetu
zavoda, ki so ga spremljali celo leto, ga moramo podpreti tudi svetniki.
V svetniški skupini Goriška.si so bili po glasovanju razočarani. Ne čudi me, da mladi
izobraženci bežijo iz Nove Gorice, je povedal Luka Manojlović: Druga stvar je, da želimo
prekiniti ustaljeno prakso kadrovanja v javne zavode in da želimo prekiniti s tem, da se mladi
v občini ne morejo zaposlovati zaradi pomanjkanje vodstvenih, delovnih izkušenj ipd.
Moramo se zavedati, da v takšnih institucijah kot muzej in po tej logiki nikoli ne bodo prišli na
vrsto! Miha Kosovel, pripadnik nevladnih organizacij s področja kulture pa se sprašuje, kako
bodo izobražene kadre sploh privabili v Novo Gorico, če ne dobijo možnosti zaposlitve.
Nova Gorica se želi reklamirati kot mesto mladih, vendar že dolgo let nima nobene strategije,
kako bo mlade izobražence, ki čutijo pripadnost mestu in ki jih je nahranila, obula, izobrazila
in poslala v svet… torej, kako naj te pripeljemo nazaj domov.
Tudi jamranje svetnikov, da niso seznanjeni, kdo sploh kandidira na direktorska mesta javnih
zavodov in s kakšnim programom, ni na mestu. Pet članska kadrovska komisija, ki jo sestavlja
paleta svetnikov iz različnih skupin in strank, namreč »pokriva« kar 2/3 svetnikov.

