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Vabim vas na tiskovno konferenco

PREVARA V OBČINI RADENCI

ki bo v četrtek, 23. oktobra 2014, ob 11. uri

v prostorih gostilne Klobasa, Šratovci 7, Radenci.

Spoštovani,

Civilna iniciativa Radenci ne bo prevzela mandatov v Občinskem svetu občine Radenci.

Civilna iniciativa Radenci je na svoji redni seji sprejela odločitev, da ne bo sprejela izvoljenih
mandatov v Občinski svet občine Radenci.

Obrazložitev:
1. 1.Civilna iniciativa Radenci je kot relativni zmagovalec volitev, cca 11.50 procentov,
dobila samo dva mandata. Liste in stranke, ki so dobile manj kot 8 procentov, pa enako dva
mandata. Za tretji mandan naj nam bi manjkalo 4,65 glasa. Ponovnega štetja niso dovolili.

1/2

PREVARA V OBČINI RADENCI
Prispeval Roman Leljak
Sreda, 22 Oktober 2014 04:00 - Zadnjič posodobljeno Četrtek, 23 Oktober 2014 12:14

2. 2.V Občinski volilni komisiji so bili štirje člani, katerih ožji člani družine (mož, brat, oče) so
bili izvoljeni v Občinski svet. Državna volilna komisija in Protikorupcijska komisija je o tem
sprejela odločitev, da gre za moralno in politično ne higiensko odločitev. V primeru, da bi dovolili
ponovno štetje, se bi lahko zgodilo, da bi gdo od njihovih ožjih članov izpadel.
3. 3.V prid županskem kandidatu g. Rihtariču je v soboto na nedeljo, 18.10.2014, po celotni
občini raznošen letak z lažnivo in zaničevalno vsebino proti našemu kandidatu za župana.
Grobo je kršen volilni molk. Kljub vsemu je g. Rihtarič zmagal z minimalnimi glasovi.

Letaki, njih cca. 1000, so pobrani in bodo na vpogled novinarjem. V njih se je trdilo, da bo moral
kandidat za župana g. Leljak na prestajanje zaporne kazni, da se samo čaka pravnomočnost
sodbe, da je končal posebno šolo za prevarante in podobno.

S spoštovanjem,

Dr. Ivan Rihtarič

Dušan Domanjko

1.
2.

Janez Rihtarič
Roman Leljak
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