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SPOROČILO ZA MEDIJE 

KONČNI RAZPLET VOLITEV JE V ROKAH VOLIVCEV, KI IZBIRAJO MED 
STRANKAMI Z NIŽJO VERJETNOSTJO OSVOJITVE VSAJ ENEGA 

POSLANSKEGA MANDATA 

SDS je najverjetnejša zmagovalka nedeljskih volitev. Volilna udeležba bo verjetno višja kot leta 

2014 in sicer blizu 30%. Vsaj pet mandatov je očitno že oddanih. Po meritvi, izvedeni v torek in 

sredo (21.-22.5.), na vzorcu n=1.012 anketirancev, bo lista SDS+SLS osvojila okoli 22% glasov, sledita 

LMŠ z 19% in SD s 16%. V spodnjem delu tabele pa rezultati v večji meri odstopajo od do sedaj 

objavljenih meritev. Prav volivci teh strank bodo odločili končni razplet volitev. V družbi Valicon 

bomo z anketiranjem nadaljevali vse do petka, zadnjo napoved pa objavili v petek okoli 16:00 ure. 

 

Pojasnila k tabeli: »Sp. meja« in »Zg. meja« predstavljata spodnjo in zgornjo mejo intervala zaupanja 
za izmerjeno oceno prve izbire na volitvah s 95% verjetnostjo. To pomeni, da bi se končni rezultat, če 
bi bile volitve danes, gibal nekje med eno in drugo mejo, kar lahko napovemo s 95% verjetnostjo. 
Podatek za »prvo izbiro« - katero stranko bodo najverjetneje volili v nedeljo – je prikazan med najbolj 
verjetnimi udeleženci nedeljskih volitev. 

RAZDELITEV MANDATOV 
Če bi se volitve razpletle v skladu z zgornjo oceno rezultata, bi vodilni dve stranki z visoko 

verjetnostjo osvojili vsaka po dva sedeža, blizu drugemu sedežu je tudi SD. Sedmi sedež bi zelo 

verjetno pripadel NSi, zadnji sedež pa je v tem trenutku še zelo negotov. Lahko bi bil tretji sedež za 

listo SDS+SLS, ali prvi za SNS, Levico, SAB in Desus, ali pa celo tretji za LMŠ ali SD – razlike so res 

majhne. Končni razplet bo v veliki meri odvisen od razpršenosti glasov levo od sredine ter od 

rezultata NSi, ki ga ankete navadno podcenijo. Glede na izkušnjo z napovedmi in volitvami junija 

2018 pa je kot potencialni element presenečenja še vedno v igri tudi SMC. 

Prva izbira Sp. meja Zg. meja

SDS + SLS 22,1 19,5 24,7

LMŠ 18,9 16,5 21,3

SD 15,8 13,6 18,0

NSi 7,7 6,1 9,3

SNS 6,2 4,7 7,7

LEVICA 5,9 4,4 7,4

DeSUS 5,5 4,1 6,9

SAB 5,0 3,7 6,3

SMC 4,0 2,8 5,2

ZELENI 2,8 1,8 3,8

DOM 1,9 1,1 2,7

DD 1,8 1,0 2,6

POVEŽIMO.SE 1,2 0,5 1,9

ZSI 1,1 0,5 1,7
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### 

Navajanje vira 

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira): 

»Vir: Raziskava POLITIKON-EP, Valicon 2019.« 

### 

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 rezultat volitev 
junija 2018. 

Čas anketiranja in skupni vzorec za volilno napoved: 

21.-22. maj; n=1.012. 

### 

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 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) 

E. pr@valicon.net 

W. www.valicon.net 

TW. @valicongroup 
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