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PRIMORSKI DNEVNIK
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.

