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V tretji zaporedni anketi o priljubljenosti strank Spletnega
časopisa se je na vrhu nenadoma ob SDS Janeza Janše pojavila
NSi Mateja Tonina, ki je bila v prvih dneh anketah nekoliko
presenetljivo skoraj brez glasov bralcev. To je bilo
nenavadno, ker je precej jasno, da se ankete udeležujejo
nekoliko bolj desno usmerjeni bralci in če NSi ne bi bilo
močna med temi, bi bilo veliko vprašanje, kaj lahko ta stranka
doseže na volitvah. Zadnje dni se krepi tudi podpora Listi
Novinarja Bojana Požarja in SLS Marka Zidanška, velika
prednost SDS pa se zato nekoliko topi. Rezultati ankete
nikakor niso napoved razpleta volitev in namen tudi ni
napovedati, kak bo rezultat. Kažejo pa odgovori stališča
bralcev Spletnega časopisa. Kot urednik podpiram stranke, ki
jih podpira največ bralcev. Za zdaj jih največ podpira SDS.
Tisti, ki jih zanimajo rezultati raziskav javnega mnenja, ki
poskušajo napovedati rezultat volitev, lahko več o tem najdejo
tukaj
https://spletnicasopis.eu/category/raziskave-javnega-mnenja/.

Gor NSi, dol Primc in Kangler
Se pa je v tretje precej poslabšal rezultat Združene desnice
Aleša Primca in Franca Kanglerja, ki so jim volilni organi
zaradi nedoseganja spolnih kvot zavrnili kandidatne liste v
enotah s sedežem v Novem mestu in Kranju. Primčeva stranka

Glas za družine in otroke se je zato že odločali svoje volivce
pozvati, naj podprejo kandidate SDS ali katere druge desne
stranke. Z volitev se umikajo. Ker ne kandidirajo povsod, je
le malo možnosti, da bi dosegli štiri odstotni prag. Če ga ne
dosežejo, se glasovi njihovih volivcev prelijejo med vse
stranke, torej tudi med leve. Čisto zares pa svojih kandidatov
ne morejo več umakniti z glasovnic. O tem, da bi volivce
pozvali, naj volijo SDS ali NSi, bo v ponedeljek odločala še
Nova Ljudska stranka (NLS) Franca Kanglerja. Koalicije
Združena Levica in Sloga Franca Žnidaršiča in Janka Vebra, ki
so jim listo kandidatov podobno zavrnili v enoti v Celju, pa
vztraja kot je pred sedmimi leti stranka TRS, ki so ji zaradi
nedoseganja spolnih kvot zavrnili listo v enota Ljubljana
Center. TRS je na tistih volitvah dosegla več kot odstotek
glasov in si s tem zagotovila proračunsko financiranje, ki je
bilo v prihodnosti temelj za nastanek koalicije Združena
levica, iz te pa na volitvah tokrat ločeno nastopa tudi Levica
Luke Meseca. Rezultati tretje ankete popularnosti strank, ki
bo odprta do torka, ko se začnejo predčasna glasovanja je bil
(v primerjavi s prvima dvema) v soboto zvečer (ko je nastal
članek) takšen:

Iz grafičnega prikaza so izpuščene najmanjše stranke. Med
strankami bolj z leve je po anketi Spletnega časopisa še
najbolje uvrščena Levica Luke Meseca, ki v zadnji anketi kar
krepko prehiteva SD Dejana Židana. Slednja je bila boljša v
prvem anketiranju.

Na levi Mesec pred Židanom
So pa deleži obeh, ker se na portalu – zdi se – pač bolj
odzivajo desni volivci, relativno nizki. Od obeh je krepko
višje LMŠ Marjana Šarca in dobra država Bojana Dobovška.
Rezultati tretje ankete so prikazani po 2256 sodelujočih v
anketi. V prvem anketiranju v začetku meseca je bilo 3227
odgovorov, v drugi 2263. Zadnje tretje anketiranje je še
odprto in lahko, če še niste, glasujete:
Kateri stranki bi dali glas? III.
SDS Janez Janša (29%, 1.165 Votes)
NSi Matej Tonin (22%, 869 Votes)
LNBP Bojan Požar (20%, 793 Votes)
SLS Marko Zidanšek (9%, 344 Votes)
DD Bojan Dobovšek (4%, 169 Votes)
LMŠ Marjan Šarec (3%, 107 Votes)
GAS Alojz Kovšca (2%, 90 Votes)
Levica Luka Mesec (2%, 71 Votes)
ZSi Andrej Šiško (2%, 70 Votes)
ZS Andrej Čuš (2%, 65 Votes)
SNS Zmago Jelinčič (1%, 49 Votes)
SD Dejan Židan (1%, 44 Votes)
SMC Miro Cerar (1%, 37 Votes)
Pirati Rok Andrée (1%, 35 Votes)
SAB Alenka Bratušek (1%, 31 Votes)
GSN Danijel Bešič Loredan (1%, 29 Votes)
DeSUS Karl Erjavec (0%, 15 Votes)
ZD Primc in Kangler (0%, 15 Votes)
RESET Martin Ivec (0%, 9 Votes)
ZL IN SLOGA Žnidaršič in Veber (0%, 8 Votes)
ZD Valentina Flander (0%, 6 Votes)
SOLIDARNOST Uroš Lubej (0%, 6 Votes)
NS Blaž Svetek (0%, 5 Votes)
SPS Tadej Trček (0%, 4 Votes)

SSN Marjan Žandar (0%, 4 Votes)
Total Voters: 4.040
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