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Jankoviću zmaga v prvem krogu
V slovenskem glavnem mestu Ljubljani se zdi vse odločeno - več kot prepričljivo 
bi zmaga spet pripadla županu mesta Zoranu Jankoviću. Med tistimi, ki bi se 
udeležili volitev - napovedujemo, da bo volilna udeležba okoli 37-odstotna, bi 
osvojil več kot dve tretjini vseh oddanih glasov, kar je približno toliko kot pred 
letom in pol na nadomestnih županskih volitvah. Tudi pri volitvah v mestni svet 
prepričljivo vodi Jankovićeva lista, vendar je daleč od tega, da bi osvojila več kot 
polovico vseh mandatov, tako kot pred štirimi leti. 
Sledita ji SMC in SDS s 16 in slabimi 15 odstotki, deset odstotkov presega še SD.

V drugem krogu Kangler ali Kranjc?
V Mariboru bomo gotovo spremljali drugi krog županskih volitev, ni pa še 
povsem jasno, kdo z vrha bo v njem sodeloval. Eden od teh bo gotovo župan 
Andrej Fištravec, ki ima okoli 40 odstotkov podpore. Za drugo mesto se bo vnel 
boj med nekdanjim županom Francem Kanglerjem in Antonom Kranjcem iz 
SMC. V raziskavi javnega mnenja ugotavljamo, da je pridobival iz dneva v dan, 
zato bi se v nedeljo lahko  izkazalo, da bo na drugem mestu Kranjc in ne Kangler, 
kar bi lahko tudi vplivalo na morebitna presenečanja v drugem krogu volitev. Pri 
volitvah v mestni svet se zmaga nasmiha SMC.

V Kranju mrtvi tek Bogataja in Trilarja
V gorenjski prestolnici v Kranju se nam obeta napeta volilna nedelja, saj 
zmagovalca županskih volitev ni mogoče napovedati. Razlika med 
prvouvrščenima županom Mohorjem Bogatajem in izzivalcem Boštjanom 
Trilarjev je minimalna, čeprav se zdi, da ima rahlo prednost Bogataj. Tudi v 
Kranju napovedujemo drugi krog, v katerem se utegnejo karte premešati na novo. 
Na volitvah za mestni svet napovedujemo zmago SDS, čeprav SMC ne zaostaja 
veliko. Med njima je razlika tako majhna, da se v nedeljo lahko razplete drugače. 
Z več kot desetimi odstotki jima sledijo VZK - Več za Kranj, SZNKS - Stranka za 
napredek krajevnih skupnosti in SD.

ljubljana maribor kranj

* Napoved volilne udeležbe
je izračunana na podlagi 
primerjave napovedi udeležbe, 
izmerjene udeležbe na lokalnih 
volitvah 2010 in uradnih 
podatkov DVK.

V nedeljo, 5. oktobra bodo 
lokalne volitve, na katerih 
bomo volili župana in 
mestne svetnike.  Kako 
verjetno se jih boste 
udeležili? 

Katerega od kandidatov za 
župana bi volili, če bi bile 
lokalne volitve to nedeljo?

Če izključimo neopredeljene 
in predvidevamo, da se 
bodo porazdelili enako 
kot opredeljeni.

Katero stranko oziroma 
kandidatno listo v občinski 
svet bi volili, če bi bile volitve 
to nedeljo? 

Če izključimo neopredeljene 
in predvidevamo, da se bodo 
porazdelili enako kot 
opredeljeni.
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