Težave na levi:
nezakonitih
Solidarnosti

Revizija
nakazil

Solidarnost je dobila 41.324 evrov državnih dotacij, čeprav na
volitvah sploh ni nastopila, je že lani ugotovilo računsko
sodišče. Denarja stranka po tem ni takoj nakazala v dobrodelne
namene, čeprav jih je računsko sodišče k temu pozvalo.
Zdaj bodo inšpektorji računskega sodišča preverili poslovanje
stranke v lanskem letu 2016. Ta stranka,vodita jo Uroš
Lubej in Damjan Mandelc, je zrastla tudi iz vstajniških
gibanj.

Logotip stranke Solidarnost, ki trdi, da je
zrastla iz protestniškega gibanja
Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je sklep, da bodo
pregledali lansko poslovanje politične stranke »Solidarnost,
za pravično družbo«, podpisal že prejšnji mesec. Te dni so še
javno objavili, da postopek nadzora poteka.

Denar je priletel iz SD
»Ne vemo, kaj storiti s tem denarjem,« je lani priznal Uroš
Lubej, ko so revizorji razkrili nepravilnost. Da Solidarnosti
iz državnega zbora generalna sekretarka Uršula Zore Tavčar
nakazuje denar, ki ga ne bi smela, so revizorji ugotovili pri
pregledu poslovanja SD Dejana Židana. Denar je solidarnost iz
DZ dobivala, ker so se tako dogovorili s SD. Nekaj njihovih
kandidatov je na volitvah namreč nastopil na listi SD. A ta
dogovor je bil mimo zakona.
Glavni tajnik SD Dejan Levanič je, ko so revizorji opozorili,
da je plačevanje nezakonito, takoj zahtevala ustavitev nakazil
po 2175 evrov mesečno Solidarnosti in povišanje zneskov, ki
mesečno padajo na račun SD. To zahtevo so v DZ upoštevali.
Proračunske dotacije so najpomembnejši vir denarja strank.
Dobijo jih stranke, ki jih je na volitvah volil vsaj odstotek
volivcev.

Vstajniško sofinanciranje
Za ta denar pa morajo na volitvah nastopiti. Same ali v
koalicijski povezavi. Stranka Solidarnost na volitvah ni
nastopila. S SD so le podpisali dogovor, da bodo njihovi
kandidati vključeni na listi te stranke.
SD je preko državnega zbora nezakonito sofinancirala manjšo
vstajniško stranko, ko ji je podarjala del svoje dotacije.

Upornik iz vstajniškega gibanja pred
državnim zborom
Reforma financiranja strank Gregorja Viranta ostro prepoveduje
darila pravnih oseb, torej tudi stranke stranki. Poslanci so
to novost potrdili v času vlade Alenke Bratušek tudi na
zahtevo vstajniških gibanj, da bi preprečili koruptivno
ravnanje. Reforme financiranja strank ni podprla le SDS.
NSi in SLS sta jo, a že na evropskih volitvah potem naleteli
na težavo, ker so si z njo onemogočili plačilo skupne
kampanje. Vsaj to napako je potem državni zbor po vratolomno
hitrem postopku popravil.
Za Solidarnost je bila nezakonita dotacija pomemben »vir«
denarja. Leta 2015 so imeli 35.927 prihodkov, nezakonitih
državnih dotacij pa je bilo za 26.099 evrov. Na koncu leta so
prikazali 25.901 evrov »presežka«.
Računsko sodišče je lani javno opozorilo, da mora Solidarnost
nezakonito pridobljenih 41.324 evrov po zakonu podariti v
dobrodelne namene. Za stranke, ki kršijo zakon in prejemajo
nedovoljen denar od pravnih oseb, “Virantov” zakon določa tudi
visoke globe. Iz Solidarnosti so se na ugotovitev računskega
sodišča, da morajo nezakonito pridobljen denar podariti,
odzvali z:
»Porevizijsko poročilo se izrecno nanaša na stranko Socialni

demokrati, in ne na stranko Solidarnost. Ko bo Solidarnost
prejela kakršno koli uradno odločbo računskega sodišča, ki bo
stranki naložila ukrepanje, se bomo na to ustrezno odzvali.«
Zdaj jih bo tudi čisto naravnost doletel pregled, ki se bo
nanašal prav nanje.

Nerodno za SD, ki je že tako v rdečem
SD Dejana Židana ne more upati, da bo denar, ki ga je dolgo
nezakonito prepuščala Solidarnosti, še kdaj še videla. Reforma
– med podporniki je bila tudi SD –
je določila, da se
nedovoljena nakazila strankam, tudi če bi šlo za pomoto, ne
vračajo.
SD bi ta denar prav prišel, med vsemi strankami so najbolj v
rdečih številkah. Na koncu njihove bilance leta 2015 je
pisalo: minus 802.445 evrov.
V letu 2014, ko so bile
evropske, parlamentarne in lokalne volitve, SD ni uspelo niti
plačati vseh računov za kampanje. Pol leta po lokalnih
volitvah še niso plačali računa za tisk plakatov v višini
41.504 evra.
Za SD to ni novost. Štiri leta prej po lokalnih volitvah niso
plačali 160.038 evrov za županske kampanje in 305.921 evrov za
svetniške volitve. Skupaj jim je ostalo za 465.959 evrov
neplačanih računov.

Še večji Grešnik Fištravec
Na lokalnih volitvah leta 2014 med pomembnimi igralci računov
za kampanjo pol leta po volitvah ni poravnal tudi župan
drugega mesta v državi Andrej Fištravec. Županovanje Mariboru
in zastopstvo v mestnem svetu mu je zagotovila kampanja, ki je
stala nekaj v seštevku več kot 60.000 evrov, a polovice po
volitvah njegov štab ni poravnal.

Med strankami, ki so leto 2015
končale v rdečem, je bil tudi TRS,
ki ga vodi Violeta Tomić. Na
posnetku je povsem desno. Foto:
Državni zbor/Barbara Žejavac
Fištravec je s tem pokazal, da je bila Virantova reforma
financiranja volilnih
kampanj, ki so jo propagirali kot
pomemben korak k preglednosti in proti korupciji, strel v
prazno: če računov ne plačaš, pozneje nihče ne more ugotoviti,
kdo jih čez čas je.
Ob SD je velik minus na koncu bilance lani prijavila še LDS
Antona Anderliča s 256.567 evri minusa, Zavezništvo Alenke
Bratušek s 31.659 evri minusa in TRS Violete Tomić s 15.960
evri minusa.
Kako se je za stranke finančno končalo lansko leto, bo znano
čez kak mesec, ko bodo morale objaviti poročila za leto 2016.

