Sukičeva, Siter in Židan
žrtve Kobala, Vilfana in
Prešička

Že drug umik odločanja o dovoljenju za dodatne biznise ob
poslanskem delu za Primoža Siterja (Levica), Natašo
Sukič (Levica) in Gregorja Židana (SMC) bo jutri predlagal
predsednik mandatno volilne komisije Ivan Hršak (DeSUS). Prvič
so ambicije treh poslancev, ki bi ob poslanskem delu radi
dodatno služili z drugimi “zahtevnejšimi strokovnimi,
znanstvenimi, pedagoškimi ali raziskovalnimi deli” v mandatno
volilni komisiji preložili že decembra. Takrat je to predlagal
Jožef Horvat (NSi) s stavkom: “Za ohranitev ugleda poslancev,
kolikor ga še imamo, prekinimo to točko.”

Vse bolj nevarni dodatni biznisi
Trije poslanci so svoje vloge že do decembra dopolnjevati. So
namreč daleč od običajnih profesorskih in zdravniških opravil,
ki jih lahko dodatno opravljajo poslanci. Siter bi ob
poslanskem delu bil rad še novinar, Sukičeva bi dodatno
služila s svetovanjem in pomočjo nevladni organizaciji, Židan
bi treniral otroke za nogometni klub v prestolnici. Od
decembra se je tveganje za ugled poslancev še povečalo. Čez
novo leto je premier Marjan Šarec (LMŠ) kot svojega sedmega
državnega sekretarja zaposlil Petra Vilfana (DeSUS), ki je
zadnja leta imel dovoljenje za dodatno novinarsko delo ob
poslanskem, da bi se lahko, če ne bi bil več izvoljen, vrnil v

svoj poklic. Ni se vrnil. Pol leta je prejemal poslansko
nadomestila, ker ni mogel najti dela. Javnost pa je januarja
pritegnil še primer direktorja Šentjakobskega gledališča
Ljubljana Borisa Kobala, ki je celjskemu gledališču lani
uspešno za 13.000 evrov prodal ponaredek. Zadnje dni pa smo
izvedeli, da ob ministrskem delu služben voznik prevaža
inštrumente ministru za kulturo Dejanu Prešičku, ki je tudi
saksofonist in profesor saksofona. Iz vlade so mi, ko sem
preverjal, sporočili, da ima Prešiček dovoljenje za
opravljanje dopolnilnega vzgojno izobraževalnega dela na
Univerzi v Ljubljani, Akademija za glasbo, a ne več kot osem
ur na teden.
Vilfan in Kobal ob službi v javnem sektorju vodita društvi in
tja sta usmerjala denar za svoje dodatno delo.

Vilfan bolj stabilen pri prihodkih
Vilfanovo športno društvo je iz javnih virov od leta 2006
dobilo 103.708 evrov. Od tega 73.000 med leti 2007 in 2012 iz
javne RTV. Zadnja leta, ko se je kot komentator ob poslanskem
delu trudil še za komercialno televizijo in podatki o
natančnih nakazilih zato niso dostopni, je z društvom, ki ga
vodi, po bilancah na Ajpesu, Vilfan posloval tako:

Kobalovo društvo je od 2004 iz javnih sredstev zbralo 479.043
evrov, ob celjskem gledališču pa je iz javnih sredstev tudi
Kobal največ denarja dobil iz javne RTV: 109.716 evrov.
Direktor Šentjakobskega gledališča je od maja 2017, zadnja
leta pa je njegov KUD v celoti (in ne le iz javnih sredstev)
po podatkih na Ajpes posloval tako:

Če primerjamo, je bil Kobal po prihodkih poslovno uspešnejši,
Vilfan pa bolj stabilen:

Doslej je mandatno volilna komisija dodatna dela dovolila
devetim poslancem. Spisek vseh poslancev, ki so jim v tem
mandatu dodatno delo že dovolili, in treh, o katerih še
odločajo in kjer se precej zapleta, z opisom dodatnega dela,
ki so ga prijavili, je takšen:
Felice Žiža (narodnosti): zahtevnejše strokovno delo
zdravnika specialista v Splošni bolnišnici Izola;
Jurij Lep (DeSUS): zahtevnejše strokovno in pedagoško
delo s področja izobraževanja učencev, dijakov in
študentov lesne stroke;
Andreja Zabret (LMŠ): zahtevnejše strokovno delo članice
komisije za preverjanje in potrjevanje poklicne
kvalifikacije pri državnem izpitnem centru;
Andrej Rajh (SAB), zahtevnejše strokovno in znanstveno
delo, in sicer ocenjevanje raziskovalnih, razvojnih in
demonstracijskih projektov;

Milan Brglez (SD) zahtevnejše strokovno, znanstveno in
pedagoško delo na Fakulteti za družbene vede Univerze v
Ljubljani;
Jelka Godec (SDS): zahtevnejše strokovno in pedagoško
delo, in sicer izvajanje izobraževanj s področja
računalniško – digitalnih znanj in splošnih neformalnih
znanj s področja izobraževanja odraslih;
Maša Kociper (SAB): zahtevnejša strokovna in pedagoška
dela na področju alternativnega reševanja sporov;
Franc Trček (Levica): zahtevnejša pedagoška dela s
področja sociologije in arhitekture;
Violeta Tomić (Levica): delo igralke;
Primož Siter (Levica): novinarsko delo na komercialni
radijski postaji;
Nataša Sukič (Levica): umetniško, ustvarjalno delo in
strokovno, svetovalno delo pri vodenju evropskih
projektov v nevladni organizaciji Društvo SKUC;
Gregor Židan (SMC) nogometni trener otrok: delo
nogometnega trenerja v Nogometnem klubu Olimpija
Ljubljana v selekciji U9.

