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Muzej ostaja z vršilcem dolžnosti
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Goriški muzej včeraj popoldne ni dobil direktorja. Po razgibani razpravi je mestni svet zavrnil predlog
kadrovske komisije, naj na to mesto imenuje zgodovinarja Luko Lisjaka Gabrijelčiča. Občina bo objavila
nov razpis.
NOVA GORICA Da bo glasovanje o direktorju muzeja polemično, je jasno že od konca minulega tedna, ko
so se zaposleni v muzeju ogorčeno odzvali, da kadrovska komisija mestnega sveta za direktorja predlaga
zgodovinarja Luko Lisjaka Gabrijelčiča, čeprav sta strokovni svet in svet zavoda muzeja ter zaposleni in
sindikat podprli sedanjega v.d. direktorja Vladimirja Peruničiča, ki se je tako kot Lisjak Gabrijelčič prijavil na
razpis in je - kot še sedem drugih kandidatov - izpolnjeval pogoje.
>

Zaposleni so svoje videnje predstavili tudi včeraj na mestnem svetu. Njihova predstavnica Polona Paglovec
Šuligoj je opozorila, da si po obdobju pretresov želijo predvsem stabilnosti, ki da jo je Peruničič
zagotovil. “Jasno izražene podpore obeh svetov, sindikata in zaposlenih ne gre prezreti,” je položila na dušo
svetnikom.

Na dveh bregovih
Ti so bili že pred razpravo razdeljeni. Peruničiča je podprla tudi SD, ki je predlagala, naj svetniki najprej
glasujejo o Luki Lisjaku Gabrijelčiču, in če ne bo imenovan, še o Peruničiču. “Sledimo temu, kar je povedala
stroka. Zaupamo jim, da so se odločili prav, oni vedo, kakšen mora biti direktor njihovega zavoda,” je
utemeljevala Karmen Saksida. A predlog SD je odprl nove dileme. Stanko Žgavc (SDS) je poudaril, da če se
že glasuje o več kandidatih, bi bilo prav, da bi glasovali vsaj o vseh štirih, ki jih je obravnavala komisija.
S tem se je strinjal Robert Golob (Lista RG), ki je sicer povedal, da ne bo podprl Lisjak Gabrijelčiča. Predlagal
je, naj se o njem glasuje, če ne bo imenovan, pa naj se postopek ponovi. “Ne predstavljam si, da bi danes
licitirali z imeni in nato izbrali nekoga drugega,” je pribil. Obregnil se je tudi ob to, da se je Peruničič
dogovarjal, da bi mu v primeru imenovanja za direktorja muzeja zamrznili delovno mesto v upravi
občine. “Samo sum, da nekdo postavlja pogoje, je dovolj dober razlog, da danes ne morem podpreti
nikogar,” je utemeljeval. Podobno so o “zamrznitvi” menili v listi Goriška.si, ki je podprla Lisjak
Gabrijelčiča. “Imamo kandidata, prav je, da mu damo priložnost,” je dejal njen vodja Luka Manojlović.
Podporo SDS Lisjak Gabrijelčiču je najavil Tomaž Slokar, ki je dodal, da je bil Peruničič kot v.d. direktorja
imenovan začasno.

Večina ni bila za, čaka jih nov razpis
V polemični razpravi dileme, ali glasovati le o predlaganem kandidatu ali lahko svetniki predlagajo še koga
drugega, ki se je prijavil na razpis in je izpolnjeval pogoje, niso odpravili. Tudi župan Matej Arčon je imel
pomisleke, da se ne bi v tem primeru znašla stvar na sodišču, predlagal pa je še možnost, da bi odločanje
preložili na prihodnjo sejo. A ga niso. Svetniki so glasovali in so imenovanje Luke Lisjaka Gabrijelčiča zavrnili
z 19 glasovi proti desetim. O Peruničiču pa niso glasovali. Ker Goriški muzej ostaja brez direktorja, bodo
morali objaviti nov razpis.
Za komentar smo poskusili poiskati tudi zavrnjenega kandidata, a je bil včeraj nedosegljiv.

