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SPOROČILO ZA MEDIJE

VOLITVE PREDSEDNIKA RS: DVA KANDIDATA ZA DRUGI KROG, KI
GA MORDA TUDI NE BO
Prvi vikend po razglasitvi končnega seznama kandidatov za mesto predsednika RS je aktualni
predsednik Pahor še nekoliko povečal naskok pred drugouvrščenim Marjanom Šarcem, ki se mu
je podpora v zadnjih dveh tednih nekoliko znižala. V ozadju boj za tretje mesto, kjer so kandidati
morda celo štirje.

ALI SE LAHKO ZGODI , DA BODO VOLITVE ODLOČENE V PRVEM KROGU?
Tak scenarij je možen, čeprav manj verjeten. V zadnjih dveh tednih se je podpora aktualnemu
predsedniku Pahorju še povečala in presega 40%. Je edini med kanidadati, katerega podpora je
glede na sredino septembra statistično značilno višja in sicer za skoraj pet odstotnih točk.
Maksimalen doseg predsednika se je prav tako povišal in zdaj znaša dobrih 54%. Če bi torej vsi tisti,
ki danes trdijo, da bi na volitvah obkrožili njegovo ime ali da jim je ta kandidat najbližji, pa hkrati
tudi tisti, ki jim danes predsednik Pahor predstavlja drugo izbiro, prišli na volišča, bi bile volitve
odločene v prvem krogu. No tak razplet ima veliko »če-jev«, zato ga ocenjujemo kot malo
verjetnega, podobno kot možnost, da predsednik Pahor ne bi dobil prvega kroga. Za aktualnega
predsednika bo ključna udeležba. Iz zgodovine slovenskih volitev so znani primeri, ko kandidat ni
dobil napovedane večine glasov zaradi neudeležbe med tistimi, ki so ga sicer podpirali, a v
prepričanju po odločenosti rezultata na koncu niso prišli na volišča.

ALI JE MOŽNO, DA V DRUGEM KROGU NASPROTI PAHORJU NE STOJI MARJAN ŠAREC?
Marjan Šarec še vedno uživa relativno visoko podporo, čeprav je ta nekoliko nižja kot pred dvema
tednoma (razlika sicer ni statistično značilna). Toda, prednost pred sledilci je velika, hkrati je
maksimalen doseg pri Šarcu zelo visok in dosega skoraj 40% (maksimalen doseg odraža seštevek
vseh tistih, ki bi izbrali kandidata, ki jim je ta kandidat najbližji ali pa jim predstavlja t.i. drugo izbiro).
Ker imata tako Pahor kot Šarec hkrati najnižjo stopnjo zavračanja (to je delež tistih, ki za
posameznega kandidata ne bi glasovali v nobenem primeru), se zdi, kot da je drugi krog že odločen
in določen.

KDO SO SLEDILCI?
Kandidatu Šarcu sledijo (v vrstnem redu glede na maksimalen doseg): Ljudmila Novak (maksimalen
doseg 13%), Romana Tomc (10%), Maja Makovec Brenčič (9%) ter Boris Popovič (8%). Ostali trije
kandidati imajo maksimalni doseg nižji od 5%. Med njimi je tudi Angelca Likovič, ki ima med vsemi
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kandidati najvišjo stopnjo zavračanja (58%). V tej razvrstitvi ji sledi Boris Popovič (33%), pri ostalih
kandidatih pa je ta stopnja nižja od četrtine volivcev.

IZBIRA
(Seštevek za prvo izbiro in »kandidat mi je najbližji«, če se niso opredelili pri prvi izbiri.)
IZBIRA
Borut Pahor (mag. Dejan Židan in skupina volivcev)
Marjan Šarec (Lista Marjana Šarca)
Romana Tomc (SDS)
Ljudmila Novak (Nsi)
Dr. Maja Makovec Brenčič (SMC)
Boris Popovič (Slovenija za vedno)
Angelca Likovič (Gibanje za otroke in družino)
Andrej Šiško (Gibanje Zedinjena Slovenija)
Suzana Lara Krause (SLS)
ne želim odgovoriti
ne vem, neodločen

15.-17.9.
36,5
24,4
5,0
5,4
3,2
*
2,5
*
0,6
9,4
13,1

29.9.-1.10.
41,2
22,0
5,4
5,3
3,7
3,6
2,3
1,7
0,8
8,9
5,0

RAZLIKA
+4,7
-2,4
+0,4
-0,1
+0,5
/
-0,2
/
+0,2
-0,5
-8,1

29.9.-1.10.
54,4
39,4
13,3
10,2
8,9
7,8
4,2
2,9
2,8

RAZLIKA
+2,6
+0,8
-0,2
+0,8
-0,2
/
+0,4
+1,0
/

MAKSIMALEN DOSEG
(Seštevek za prvo izbiro, »kandidat mi je najbližji«, ter drugo izbiro.)
MAKSIMALEN DOSEG
Borut Pahor (mag. Dejan Židan in skupina volivcev)
Marjan Šarec (Lista Marjana Šarca)
Ljudmila Novak (Nsi)
Romana Tomc (SDS)
Dr. Maja Makovec Brenčič (SMC)
Boris Popovič (Slovenija za vedno)
Angelca Likovič (Gibanje za otroke in družino)
Suzana Lara Krause (SLS)
Andrej Šiško (Gibanje Zedinjena Slovenija)

15.-17.9.
51,8
38,6
13,5
9,4
9,1
*
3,8
1,9
*

STOPNJA ZAVRAČANJA
(Seštevek vseh navedb pri vprašanju, za katerega kandidata ne bi glasovali v nobenem primeru.)
ZAVRAČANJE
Angelca Likovič (Gibanje za otroke in družino)
Boris Popovič (Slovenija za vedno)
Andrej Šiško (Gibanje Zedinjena Slovenija)
Ljudmila Novak (Nsi)
Romana Tomc (SDS)
Dr. Maja Makovec Brenčič (SMC)
Suzana Lara Krause (SLS)

15.-17.9.
54,3
*
*
23,4
23,1
18,8
9,7

29.9.-1.10.
58,4
33,4
23,3
22,3
20,5
18,2
13,0

RAZLIKA
+4,1
/
/
-1,1
-2,6
-0,6
+3,3
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7,4

9,5
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-1,8
+0,8
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###

Navajanje vira
Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):
»Vir: Raziskava POLITIKON, Valicon. September 2017, n=1.140.
###

Metodološki podatki
Raziskava je bila izvedena v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel
Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji, katerega tri četrtine članov je bilo
rekrutiranih s pomočjo verjetnostnega vzorčenja. Rezultati so reprezentativni za slovensko
spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja,
ter glede na udeležbo in izbiro na zadnjih državnozborskih volitvah.
Čas anketiranja: 29.9.-1.10.2017 (prvi val: 15.-17.9.2017).
Velikost vzorca: n=1.140 (prvi val n=1.011)

###

O družbi Valicon
Valicon je ena od vodilnih družb za trženjsko svetovanje in raziskave ter javnomnenjske raziskave
na območju jugovzhodne Evrope. Valicon je specializiran za majhne trge, naročniku prilagojene
rešitve, napredno metodologijo in poglobljen vpogled v naročnikovo področje delovanja. Osnovna
dejavnost družbe je trženjsko svetovanje na podlagi trženjskih raziskav. Valicon svojim
naročnikom že danes nudi svoje storitve na celotnem območju nekdanje Jugoslavije, preko
izbranih partnerjev pa tudi v drugih državah Evrope.
Več informacij:
Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
T. 01/ 420 49 00, 01/ 420 49 53 (Andraž Zorko, partner)
F. 01/ 420 49 60
E. pr@valicon.net
W. www.valicon.net

