Dobovšek le razkril: pomagala
je poslanka Desus

Predsednik stranke Dobra država Bojan Dobovšek je danes
vendarle razkril, kdo je tretji poslanec, ki je njegovi
stranki, ki združuje le dva poslanca, olajšal vložitev
poslanskih kandidatur po vsej državi. Ob Bojanu Dobovšku in
Francu Laju (kar sta logična podpisa) je podpis za vložitev
kandidatur po vseh osmih enotah brez zbiranja podpisov
volivcev prispevala poslanka Desusa Marija Antonija Kovačič.
V Desusu so mi povedali, da njihova poslanka ne kandidira
ponovno, za podpis Dobovišku pa naj bi se odločila sama.

DVK še uradno o pravici vedeti
V ponedeljek bo zaradi moje zahteve ta teden in javnih
protestov, ki sem jih objavil, državna volilna komisija, ki
jo vodi Anton Gašper Frantar. razpravljala in odločala, ali
ima javnost pravico izvedeti imena poslancev, ki so s podpisi
omogočili kandidaturo Stranke Alenke Bratušek in Dobre
Države Bojana Dobovška. Pa tudi vseh ostalih. Predsednik
državne volilne komisije Dušan Vučko si mi sredi tedna sam
imen namreč ni upal razkriti.
Stranki SAB in DD pa, čeprav sem ju prosil za podatke in javno
kritiziral prikrivanje javnosti, imen dveh poslancev, ki sta
jima omogočili kandidaturi po vsej državi, do danes nista
razkrili. Danes popoldan je to le storil Dobovšek in na
spletnih omrežjih nekajdnevni molk pojasnil s tem, da je moral

pridobiti soglasje podpisnice za javno razkritje imena. Če bi
ga pridobival še dva dni, se mu ne bi bilo več treba truditi,
ker je precej verjetno, da se bo državna volilna komisija v
ponedeljek odločila, da javnosti omogoči dostop do vseh imen
podpisanih poslancev. Težko je namreč pojasniti, zakaj bi bilo
to, kateri poslanci so predlagali kandidatne liste, prikrito
javnosti in bi bila pravica javnosti do obveščenosti odvisna
od njihovih soglasij.

Dobovšek: Smo tarča sprevržene politike
Razkritje imena Marija Antonija Kovačič so iz Dobre države
pojasnili tako:

“Dobra država že na začetku kampanje tarča sprevržene politike
Kako izrojena je slovenska politika kažejo zadnja dogajanja okoli

vprašanja, kdo je prispeval podpis k kandidaturi stranke
Dobra država. Kot stranka, ki spoštujemo pravno državo in
osebno integriteto ljudi, brez soglasja podpisnika oziroma
podpisnice imena seveda do sedaj nismo javno objavili. Sedaj
soglasje imamo in lahko sporočimo, da je podpis poleg dr.
Bojana Dobovška in Franca Laja prispevala poslanka Marija
Antonija Kovačič, kar je bila njena osebna odločitev na
podlagi predstavitve programa stranka Dobra država in
vrednot, ki jih ta zastopa…
Ker pa bi želeli, da smo vse stranke glede kandidatur
obravnavane enako, pozivamo vse stranke, da objavijo imena
poslancev, ki so prispevali podpise h kandidaturi, v primeru
strank, ki pa so zbirale podpise državljanov, pa enakovredno
pričakujemo, da objavijo imena državljanov, ki so jih
podprli, da bodo vsi lahko preverili, ali je njihov podpis
končal v stranki, za katero so ga dejansko prispevali.
V stranki Dobra država smo presenečeni, kakšnih izmišljotin

in lažnih novic se v obupu ob odsotnosti prave vsebine
poslužujejo tisti, ki se na vsak način oklepajo oblasti in
ljudje, ki politiko napačno razumejo kot “reality show” in
orodje samopromocije, pri čemer menijo, da so za to dovoljena
vsa sredstva.
Ob očitkih o tem, da Dobra država ni bila sposobna zbrati
podpisov za vlaganje kandidatur, pa se lahko samo nasmejimo.
Sploh, ko o tem govorijo tisti, ki strank niti niso bili
sposobni ustanoviti in so se “nalepili” na obstoječe
nedelujoče stranke. Stranka dobra država ima za razliko od
mnogih drugih lokalne odbore v vseh slovenskih regijah, v
vseh mestnih občinah, na kar smo upravičeno ponosni in pomeni
osnovno podlago našega delovanja, ki je usmerjeno v ljudi in
za ljudi.”

