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Varčevanje, ki stane še več

Vlada je ukinila enoto Urada za javna plačila v Novi Gorici in jo združila s postojnsko. Razlog? Varčevanje.
Novogoriški župan Matej Arčon je razočaran. Ponudili so brezplačen najem prostorov. “Vlada je stroške le še
povečala, saj se bodo morali zaposleni sedaj voziti v Postojno,” je prepričan.

Ukinitev enote v Novi Gorici bo še povečala stroške, je prepričan župan Arčon
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NOVA GORICA>>“Zelo sem presenečen in razočaran nad odločitvijo vlade,” župan Matej Arčon komentira
odločitev, da v Novi Gorici ne bo več enote Urada za javna plačila (UJP), saj jo bodo združili s postojnsko.
Arčon je sicer protestiral že ob napovedi združitve, ministru za finance Janezu Šušteršiču in generalni
direktorici UJP Jani Ahčin že v začetku maja položil na dušo, da tako drastičen ukrep ni smiseln. “Predvsem
zato, ker naj bi bil glavni namen ukinitve racionalizacija stroškov,” zdaj pravi Arčon, prepričan, da se stroški s
selitvijo samo še povečali.

Za brezplačen najem

Argument, da enoto ukinjajo, ker ima najete prostore v stavbi mestne občine, urad pa nima več denarja za
plačevanje najemnine, po njegovem ne zdrži. Mestna občina je namreč našla možnost, kako ohraniti urad v Novi
Gorici, zagotavlja župan.

Najprej so uradu predlagali nekaj možnih lokacij v mestu, ki so v lasti države, in torej najemnine ne bi plačevali.
Arčon pravi, da je bila generalna direktorica Jana Ahčin temu naklonjena, in citira njen odgovor po elektronski
pošti: “da bi v primeru, da bi UJP dobil prostore, v katerih deluje, v brezplačen najem (vsaj za toliko časa, da
poišče drugo rešitev v Novi Gorici), zaradi spremenjenih okoliščin lahko predlagala spremembo predloga
reorganizacije v delu, ki se nanaša na ukinitev Območne enote UJP Nova Gorica”.

Kot pravi Arčon, je zato že 31. maja sklenil pogodbo z UJP o brezplačni uporabi 165 kvadratnih metrov
prostorov v novogoriški mestni hiši, dokler urad ne dobi drugih prostorov v Novi Gorici, ki so v lasti države.
Obenem je bil direktorat za investicije in nepremičine v okviru ministrstva za pravosodje, ki razpolaga s prostori
v Novi Gorici, takoj pripravljen oddati prostore novogoriški enoti UJP v brezplačen najem.

“Stroški bi se tako bistveno zmanjšali, saj bi območna enota prostore dobila v brezplačen najem, celotno
pisarniška oprema pa je že zdaj v njeni lasti,” pravi župan.

“S selitvijo se bodo stroški povečali”

A se je, kljub ponujenim rešitvam, obrnilo drugače. Arčon je prepričan, da se bodo s selitvijo stroški za urad
precej povečali. Deset uslužbencev se bo namreč po novem moralo voziti v Postojno na delo, za kar bodo morali
dobivati potne stroške. Župan je na to opozarjal že maja. “To pomeni, da vlada z današnjim sklepom ni dosegla
racionalizacije stroškov, temveč nasprotno - stroške je povečala. Sprašujem se, kakšna prihodnost se nam obeta,
če bo vlada povsod pristopala k racionalizaciji stroškov po tem vzoru, oziroma ali je morda razlog za tako
odločitev vlade drugačne, morda politične narave,” je ogorčen Arčon. Tudi zato, ker enota v Novi Gorici služi
253 javnim ustanovam z vse severne Primorske, postojnska pa 92.
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