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SPOROČILO ZA MEDIJE 

LISTA SDS+SLS BO ZANESLJIVA ZMAGOVALKA VOLITEV V NEDELJO, 
MANDATE LAHKO OSVOJI DO ŠEST STRANK. UDELEŽBA OKOLI 31%. 

Lista SDS+SLS bo zmagovalka volitev poslancev EP v nedeljo. Na drugem in tretjem mestu je razlika 

med LMŠ in SD premajhna, da bi lahko napovedali vrstni red. Štirje mandati so zagotovo oddani: 

dva listi SDS+SLS, po en pa listi LMŠ in SD. Za ostala štiri mesta je razplet manj gotov, najbolj 

verjetno bosta po en sedež dobili NSi in Levica, ter še tretjega SDS+SLS. Za zadnji sedež se bori 

DeSUS, odvisno od rezultata te stranke pa tudi SD in LMŠ za drugega. Najširši potencial dopušča v 

igri tudi SAB, SNS ter SMC, a je verjetnost za tak razplet nižja. Udeležba bo najverjetneje okoli 31%. 

TABELA 1. Napoved rezultata nedeljski volitev poslancev EP. 

 

Pojasnila k tabeli: »Napoved« je prikazana med najbolj verjetnimi udeleženci nedeljskih volitev, s seštevkom 
100%. »Sp. meja« in »Zg. meja« predstavljata spodnjo in zgornjo mejo intervala zaupanja za napoved rezultata 
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. »Mandati« predstavljajo oceno števila osvojenh 
mandatov,ki upošteva tudi najširši potencial glede na potencialni neto priliv oz. odliv volivcev na dan volitev. 

RAZDELITEV MANDATOV 
Če se bodo volitve razpletle v skladu z zgornjo napovedjo, bo lista SDS+SLS zagotovo osvojila dva 

sedeža, LMŠ in SD pa po enega. Od tu naprej je končni razplet že manj gotov. Najbolj verjeten 

razplet je tisti, po katerem bodo po en sedež osvojili NSi, Levica ter DeSUS, zadnji pa bi pripadel 

zmagovalki volitev. Tak razplet se sicer lahko hitro spremeni, saj so razlike na pragu majhne. Možno 

je tudi, da drugi sedež osvojita LMŠ in/ali SD, odvisno od njunega medsebojnega boja in uspeha 

stranke DeSUS. Z vidika najširšega potenciala pa v igri ostajajo tudi SAB, SNS ter SMC, a je verjetnost 

za tak razplet nižja. Ostale stranke so brez možnosti za osvojitev vsaj enega poslanskega sedeža. 

Napoved Sp. meja Zg. meja Mandati

SDS + SLS 25,0 23,5 26,6 2 -3

LMŠ 15,2 13,9 16,5 1 -2

SD 14,9 13,6 16,1 1 -2

NSi 9,2 8,1 10,2 1

LEVICA 8,7 7,7 9,7 1

DeSUS 7,3 6,3 8,2 1

SAB 5,1 4,3 5,9 0 - 1

SNS 3,7 3,0 4,4 0 - 1

SMC 3,5 2,8 4,1 0 - 1

ZELENI 2,5 1,9 3,1 0

DOM 1,9 1,4 2,3 0

DD 1,3 0,9 1,7 0

ZSI 1,3 0,9 1,6 0

POVEŽIMO SE 0,6 0,3 0,8 0
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KAKŠNA ODSTOPANJA OD NAPOVEDI LAHKO ŠE PRIČAKUJEMO GLEDE NA POTENCIAL 
Pri vsakih volitvah se skoraj tretjina volivcev odloča tik pred zdajci. Kampanja je bila kratka, 

zanimanje za volitve na splošno nižje, gre za tretje volitve v enem letu. Zaradi vsega navedenega 

lahko upravičeno pričakujemo, da se utegne rezultat v nedeljo razlikovati od tega, kar so anketiranci 

navajali kot svojo izbiro od torka popoldne, ko smo pričeli z meritvijo, do danes zjutraj, ko smo z njo 

zaključili. V zgornji tabeli je prikazan interval zaupanja za napoved, v tem primeru gre za možnost 

statističnega odstopanja od ocene rezultata. V spodnjih grafih pa prikazujemo najširši razpon za 

vsako od strank in list, ocenjen na podlagi tega, ali in o kateri stranki volivci še razmišljajo.  

Maksimalen doseg stranke tako predstavljajo vsi, ki so izbrali to stranko na prvem mestu, in tisti, ki 

so jo navedli kot možno alternativno izbiro. Minimalni ali zagotovljeni doseg pa predstavljajo vsi tisti 

volivci, ki to stranko izbirajo na prvem mestu, hkrati pa nimajo nobene alternative, torej ne 

razmišljajo o nobeni drugi stranki. V praksi se sicer še ni zgodilo, da bi stranka dosegla svoj 

maksimalni doseg, so pa razlike med strankami glede na to, kakšen razpon imajo, dober indikator, 

katera med njimi lahko največ pridobi ali izgubi. Gre za razliko med potencialnimi prilivi in odlivi za 

posamezno stranko, ti rezultati so prikazani v grafu 2. 

GRAF 1 - Minimalni zagotovljeni in maksimalni doseg strank / GRAF 2 – Potencialni neto priliv / odliv 
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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, v okviru katerega smo v letu 2018 izvedli več kot 
600.000 anket. 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.-24. maj; n=3.028 

### 

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 zahodnega Balkana, 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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http://www.valicon.net/

