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Goriški muzej bo vodil Peruničič
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Mestni svet je včeraj za direktorja Goriškega muzeja imenoval Vladimirja Peruničiča. A ne brez žolčnih
besed. Osem svetnikov je odšlo še pred glasovanjem, Anton Harej pa je napovedal prijavo na
protikorupcijsko komisijo. Župan Matej Arčon se še noče izreči, ali bo Peruničiču zamrznil delovno mesto
v upravi občine, če bo ta za to zaprosil.
NOVA GORICA Da bo glasovanje polemično, je bilo pričakovati. Že pred tem je bilo namreč slišati, da se
kujejo zavezništva za in proti Vladimirju Peruničiču, svetovalcu na občini, ki je dobil pozitivno mnenje obeh
svetov muzeja in ga je nato s tesnim izidom podprla in ga mestnemu svetu v imenovanje predlagala tudi
kadrovska komisija.
>

Odločeno je bilo že pred glasovanjem
Opaziti je bilo, so bili pred sejo glasovi zanj že “prešteti”, tudi nasprotniki so očitno vedeli, da bo potrjen, ne
glede na razpravo. In prav slednji, svetniki SDS, Goriške.si in NSi, so se edini oglasili. “Predstavljala sem si,
da bomo izbirali najboljšega kandidata, a nimam tega občutka. Postopek ne bi smel biti voden s
kupčkanjem,” je dejala Ana Jug(Goriška.si). Da bodo izbirali favoriziranega, ne najboljšega, je bil
prepričan Stanko Žgavc (SDS), vodja njegove svetniške skupine Tomaž Slokar pa je opozoril na po
njegovem sporno vlogo sveta zavoda muzeja, ki je “kršil poslovnik v več točkah, a neke reakcije ni
bilo.” Poudaril je, da pri nobenem javnem zavodu ni bi bilo take bitke za imenovanje direktorja, “fajn bi se
bilo vprašati, zakaj je tako.” Napovedal je, da bo SDS pred glasovanjem zapustila sejo. “Na začetku
mandata smo se opredelili za konstruktivno opozicijo, tako smo tudi vedno ravnali, mislim pa, da so v
primeru postopka izbire tega direktorja stvari šle preko vsake zdrave mere in dobrega okusa.”

Sejo so zapustili
“V potrditev nismo dobili strokovnjaka, ampak občinskega uslužbenca,” je dejal Anton Harej (NSi) in dodal,
da se je Peruničiča favoriziralo od novembra 2015, ko je postal v.d. direktorja muzeja. Še več, prepričan je,
da se je akte spreminjalo, da bi lahko postal direktor. Zato je napovedal, da bo vložil prijavo na
protikorupcijsko komisijo.“Dokumentacijo imam zbrano in bom to naredil, ker menim, da so bili razpisni
pogoji prirejeni za točno določenega kandidata. Prijavo bom vložil še ta teden,” je napovedal po seji.
“Sejo bomo zapustili, ker ne bomo sodelovali v tej farsi,” pa je pojasnil vodja svetnikov Goriška.si Luka
Manojlović. Po njegovem so se na razpis prijavili kandidati s primernejšimi kompetencami in izkušnjami ter
z boljšo vizijo in predstavitvijo, a se je izbiralo privilegiranega, ker ima “veze in poznanstva”: “To je tipičen
primer političnega kadrovanja, ta teren se je pripravljal več kot eno leto.”

Bo župan zamrznil delovno mesto?
Po odhodu osmih svetnikov (ob omenjenih še ZZP) jih je v dvorani ostalo 18, dovolj, da so bili sklepčni in so
s 15 glasovi Peruničiča potrdili za direktorja Goriškega muzeja. A v zraku je obviselo še eno pomembno
vprašanje: ali mu bo župan Matej Arčon zamrznil delovno mesto svetovalca za investicije na mestni
občini. “Vloge za mirovanje delovnega razmerja kandidat ni vložil. Dokler je ne dobim, je ne bom

komentiral. Odločil se bom, ko oziroma če jo bom dobil in bom odločitev tudi argumentiral,” je odgovoril.
Poudaril je, da sta Peruničiča podprla svet zavoda in strokovni svet. Na Harejevo napoved, da bo vložil
prijavo, pa je odvrnil, da mora svetnik dokazati, da so pogoji bili spremenjeni zaradi njegove
kandidature. “Osebno mislim, da to sploh ne drži. Govoriti na pamet pa je zelo neodgovorno.
Svetniške skupine in samostojni svetniki v novogoriški mestni občini, ki ne delujejo pod okriljem političnih
strank, bodo po novem letno upravičeni do 30 tisoč evrov. Predlog za takšno pobudo je nastal v svetniški
skupini Goriška.si, ki meni, da morajo čim bolj aktivno delovati na terenu med ljudmi in v mestni svet
prinašati ideje in pobude, ki nastajajo med občani. A organizacija takšnih dogodkov prinaša s seboj tudi
stroške. Te bo zdaj krila mestna občina. Nataša Uršič.
Po mnenju predlagatelja, svetnika Simona Rosiča iz Goriške.si, je organiziranje okroglih miz in predstavitve
aktualnih tem na terenu, kjer svetniki pridobijo različna mnenja ljudi, pomembna politična aktivnost. To je
dolgotrajna in trnova pot, vendar dolgoročno prinaša v politiko boljše rezultate, meni Rosič:
V Goriški.si pojmujemo poslanstvo mestnih svetnikov tudi takoo, da gremo med ljudi in da prinašamo v
mestni svet ideje, ki nastajajo od spodaj navzgor.
Organizacija takšnih prireditev zahteva določene stroške, pojasni Rosič:
Gre za organizacijo nekega dogodka, na katerega je javnost povabljena in kjer se govori o tematik, ki je
vsebinsko povezana z delom mestnega sveta. Za organizacijo takšnega dogodka je recimo potrebno naročiti
ozvočenje. In izvajalec te storitve bo dostavil Mestni občini račun za to opravljeno storitev.
12 novogoriških mestnih svetnikov je članov različnih političnih strank in zakonsko jim pripadajo
proračunska sredstva za takšno delovanje.
Ostalih 20, ki so člani različnih list ali takšnih, ki delujejo samostojno, pa do tega denarja ni upravičenih.
Županova Lista Mateja Arčona je sicer nasprotovala, da bi občinski proračun obremenili za dodatnih 30
tisoč evrov letno. Po njihovem mnenju mesečna svetniška »plača« v višini 190 evrov zadostuje za kritje
takšnih stroškov. Očitno pa se ostali svetniki s tem niso strinjali, saj so predlog Rosiča podprli. Najbrž jih je
prepričalo tudi delovanje svetniške skupine Goriška.si, ki je organizirala že nekaj okroglih miz in se na
terenu srečala z ljudmi, ki jih tarejo različne težave.

