Milan Zver EU nosilec SDS in
SLS
Milan Zver bo nosilec skupne EU liste SDS in SLS, ki sta jo v
stavbi Smelta v Ljubljani skupaj predstavila predsednik SDS
Janez Janša in SLS Marjan Podobnik. Na listi bodo, kot sem že
napovedal, ob Zveru še trije evropski poslanci: Romana Tomc,
Patricija Šulin in Franc Bogovič. V spodnjem delu pa še
nekdanji mariborski župan Franc Kangler, Alenka Forte, Davorin
Kopše in Alja Domjan. Skupna lista bo poimenovana po obeh
strankah, katerih imena so blagovna znamka, obe sta v
slovenski politiki že 30 let in ni nobene nevarnosti, da bi se
katera poimenovala po predsedniku, je na novinarsko vprašanje
odgovoril predsednik SDS Janez Janša. Na posnetku predstavitev
skupne liste SDS in SLS:
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Stava na zmagovitega kandidata
Zver je bil nosilec liste že dvakrat, pred petimi leti je
zbral 58.041 prednostnih glasov, s čemer je takrat krepko
prehitel drugega najuspešnejšega Lojzeta Peterleta s 32.720,
Igorja Šoltesa s 30.687 in Iva Vajgla s 31.569 glasovi. SDS je
pred petimi leti s 24,8 odstotnim deležem zmagala in dobila
tri poslance. Da je prepričan, da bodo tudi 26. maja zmagali,
je na predstavitvi povedal Zver, ki pa pričakuje trd boj. SLS
je bila skupaj z NSi Mateja Tonina pred petimi leti na drugem
mestu s 16,6 odstotka, vsaka od teh dveh strank je dobila po
enega evro poslanca. Verjamem Igorja Šoltesa, Desus Karla
Erjavca in SD Dejana Židana so dobile po sedež. Rezultat
volitev petimi leti je bil tak:

Rezultat evropskih volitev leta 2014

V anketi lahko izberete, katero evropsko listo bi volili. V
nabor so vključene tiste, ki so doslej to napovedale in
razkrile nosilce teh list.

Katero evropsko listo bi volili?
SD Tanja Fajon
LMŠ Irena Joveva
SNS Zmago Jelinčič
DeSUS Igor Šoltes
SMC Gregor Perič
SAB Angelika Mlinar

NSi Ljudmila Novak
SDS+SLS Milan Zver
Levica Violeta Tomić
Dobra Država Peter Golob
ZSi Andrej Šiško
DOM Bernard Brščič
Vote
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