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Na predlog svetniške skupine Goriška.si bo Mestna občina Nova Gorica po novem financirala še
dejavnost občinskih svetnikov oziroma njihovih skupin izven ustaljenih okvirov, torej sej sveta in
odborov. To naj bi stalo največ 38.400 evrov na leto.
NOVA GORICA O pravilniku o sredstvih za delo svetnikov, ki jim občina zdaj plačuje sejnine ter povrne
stroške za njihovo osnovno vlogo, obenem pa sofinancira delovanje na tej ravni zastopanih političnih strank
(a ne list), so že pred časom govorili v skupini Goriška.si. Kot je v njenem imenu na seji sveta pred dnevi
povedal Simon Rosič, so akt naposled uskladili z mestno upravo in sestavili predlog.
>

Po besedah Rosiča ne gre za to, da bi svetniki radi boljše plačilo. Skupina predlaga, naj občina krije tako
rekoč materialne stroške za delo “na terenu”. Kot primer je navedel lansko jesen pripravljeno okroglo mizo
o lokalnih vplivih načrtovanega sporazuma TTIP. Med drugim je utemeljil, da bi z dodatnim
denarjem “zagotovili kvalitetnejše delo svetnikov,” denimo zato, ker bi ga trošili za njihove neposredne stike
z ljudmi, posvetovanja s stroko in podobno.
Političnim strankam ne bi jemali ničesar, ker bi jim občina še naprej sofinancirala delo v svetu po zakonu,
liste, ki so zdaj v Novi Gorici v večini, pa bi od občine le začele dobivati nekaj za delovanje. “Če so doslej
stranke prejemale eno enoto, ostali pa nič, bodo po novem prve dve enoti in drugi eno,” je pojasnil Rosič.
Poudaril je, da ne gre za prejemke svetnikov, da bi račune poravnavala neposredno občina, da bi bilo vse
dobro nadzirano, o izdatkih bi vsakokrat odločal mestni svet.
V imenu županove liste je Aleš Markočič napovedal nasprotovanje novosti. Razlogi so med drugim, da
mestni svetniki že prejemajo v povprečju 190 evrov na mesec, da delovanje “občinskega parlamenta” v
celoti stane 130 tisočakov na leto, financiranje strank v njem pa dodatnih 22.000 evrov, da novi pravilnik ne
bo odpravil razlik med strankami in listami, da bo skupni znesek za lokalne politike višji.
O posledicah pravilnika pa potem nihče drug ni razpravljal. Rosič je pojasnil le, da bo novi strošek znašal
največ sto evrov na svetnika na mesec ali 38.400 evrov na leto. Ni nujno, da bi mejo kdajkoli dosegli. Bo pa
skupni strošek za svetnike poslej skoraj gotovo večji. Možnost za nove prihodke so si mareč svetniki
izglasovali: idejo Goriške.si so podprli z razmerjem 11:6.

