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Kako ga zaznavamo: Zoran Janković 

Zoran Janković ostaja po številu pripisanih elementov drugi najmočnejši politik med 
enajstimi, ki jih z raziskavo medsebojno primerjamo. Po prvem soočenju – pred tem je bil 

njegov indeks 193 – je pri indeksu pozicioniranosti nekaj malega izgubil (11 indeksnih točk). 
 
Izguba pozicioniranosti se ne pozna kakovosti pozicije. Ta je celo zrasla. Pri vrednotah se je 
delež negativnih zmanjšal iz 45 odstotkov na 41 ter pri značilnostih za eno odstotno točko na 
okroglih 40%. Je pa Janković po mnenju anketiranih izgubil osredotočenost. Povprečen 

odstotek pripisov pri prvih desetih značilnostih in vrednotah je bil pred soočenji najvišji med 
vsemi kandidati. Iz 35 odstotkov je padel na 30 pri vrednotah, iz 42 odstotkov na 36 pri 
značilnostih in iz 31-tih na 29 odstotkov pri percipirani volilni bazi 
 
Prikaz 1: Zaznan profil Zorana Jankovića po prvih soočenjih 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jankovićev profil je pri značilnostih ostal praktično enak. Gospod Zoran se spozna na posel in 
je človek dejanj. V dejanjih je kot buldožer in tank, ki zna voditi širšo ekipo ljudi, a je 
omejen na lokalen domet. Kljub temu prevladuje mnenje, da se bo znašel v vsaki situaciji. K 

njegovim značilnostim sodijo tudi negativne, saj anketiranci menijo, da ima že veliko masla 
na glavi in mu pripisujejo, da je 'tajkunska naveza'. Na robu desetih značilnosti je tudi 
mnenje, da bi uničil še tisto, kar je v Sloveniji še dobrega. To mu pripisuje 30 odstotkov 
anketiranih. Edina večja sprememba je pri značilnosti, da je medijsko najbolj izpostavljen. Ta 
se je spustila iz drugega na osmo mesto kar je logična posledica dejstva, da je bil ob odločitvi, 
da gre v predvolilno tekmo resnično medijsko precej bolj izpostavljen. 

 
Pripisane vrednote so v mnogočem podobne vrednotam Janeza Janše. Tudi Janković je 

karizmatičen, vpliven, sposoben in odločen, a je ob tem percipiran tudi kot bahav, pohlepen, 
podkupljiv in pokvarjen ter brez vesti. Je pa zaznati, da so po prvih soočenjih negativne 
pripisane vrednote nekoliko padle po rangu, dvignile pa so se pozitivne (odločen, sposoben). 

Iz druge deseterice je v prvo vstopila beseda 'energično'. S takšnimi lastnostmi se dobro 

 Rank Značilnosti Odsotek Vrednote Odstotek Junaki Odstotek

1 Spozna se na posel 48% vplivno 38% Boter 59%

2 Tajkunska naveza! 42% pohlepno 37% Superman 19%

3 Je kot buldožer ali tank! 39% bahavo 30% Ata Smrk 18%

4 Omejen-a je na lokalen domet 38% odločno 29%

5 Je človek dejanj 38% pokvarjeno 29%

6 Zna voditi širšo ekipo ljudi 35% podkupljivo 28%

7 Ima že veliko masla na glavi 32% s karizmo 28%

8 Medijsko je najbolj izpostavljen-a 31% sposobno 27%

9 Uničil-a bi še tisto, kar je v Sloveniji še dobrega 30% energično 27%

10 Znašel-a se bo v vsaki situaciji 30% brez vesti 27%

30 %39 % 36 % 32 %33 % 26 %27 %



                      
 
 

3 

 

'pokriva' lik »Botra«, ki mu ga je pripisalo kar 59 odstotkov vseh anketiranih, kar je za 5 

odstotnih točk manj kot pred soočenji. 
 
Kdo naj bi bili njegovi volivci? Po mnenju anketiranih bi za Jankovića prej kot za druge 
glasovali predvsem poslovneži, športniki (rekreativni in aktivni) in 'prodajno osebje', 
najverjetneje tisto, ki ga ceni še iz obdobja, ko je vodil Mercator. 
 

Če bo gospod Janković želel napredovati, bo moral biti bolj aktiven in konstruktiven. Menim, 
da bi moral pokazati konkretne, dobre programske rešitve in jih realno vrednotiti. 

Pričakovanja – vsaj dela populacije – se zdi, so bila velika. 
 
 

Kako ga zaznavamo: Radovan Žerjav  

Gospod Žerjav je v zadnjem tednu najbolj napredoval. Njegov indeks pozicioniranosti se je 
dvignil za 28 indeksnih točk. Iz temnega dna – po indeksu pozicioniranosti je bil med vsemi 

kandidati pred soočenji umeščen na povsem zadnje mesto – se je dvignil v zgornji del. Za zdaj 
je uspešen napadalec iz ozadja. 
 
Kakovost njegove pozicije je zelo pozitivna. Med pripisanimi vrednotami in značilnostmi je v 

zadnjem tednu ujel in pri značilnostih celo prehitel 'pozitivca' Viranta. Resnično 

presenečenje. Anketiranci so mu pripisali za 9 odstotnih točk več pozitivnih vrednot (ima jih 
visokih 78 odstotkov) in za 4 odstotne točke več pozitivnih značilnosti (zdaj 82 odstotkov).  

 
Povečanje indeksa pozicioniranosti in kakovost pozicije sta vplivali tudi na moč blagovne 

znamke Radovan Žerjav. Ta sicer ne sodi med najmočnejše, a je lepo zrasla. Moč volilne baze 
je zdaj 20 odstotna (prej 17), moč značilnosti je 16 odstotna (prej 12) in moč vrednot 15 
odstotna (prej 12). 
 

Prikaz 2: Zaznan profil Radovana Žerjava po prvih soočenjih 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rank Značilnosti Odsotek Vrednote Odstotek Junaki Odstotek

1 Umirjen politik oziroma političarka 23% umirjeno 23% Palček Smuk 14%

2 Najbolj sredinski-a 18% skromno 16%

3 Najboljše komunicira z navadnimi ljudmi 16% tradicionalno 15%

4 Manjka mu/ji ostrina v nastopu 15% moralno 15%

5 Pripravljen-a je na sodelovanje z drugimi politiki 15% racionalno 14%

6 Spoštuje tuje mišljenje 15% iskreno 13%

7 Je človek ljudstva 15% dobronamerno 13%

8 Dober-a po srcu, a nima možnosti za uspeh 15% pošteno 13%

9 Sedaj je boljši-a kot je bil-a nekoč 14% pravično 12%

10 Vliva zaupanje 13% domoljubje 11%

18 %20 %27 % 19 %54 % 11 %13 % 13 % 11 %
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Tudi v njegovem profilu je bilo precej sprememb. Ostaja sicer »Palček Smuk«, predvsem 

umirjen politik, ki mu manjka ostrina v nastopu. Ostaja človek ljudstva, ki najboljše 
komunicira z navadnimi ljudmi. Pridobil pa je mnenje, da je najbolj sredinski, da je 
pripravljen na sodelovanje z drugimi politiki (iz 18 mesta na peto) in da vliva zaupanje (iz 
dvajsetega na deseto). Iz najpogostejših pripisov prve analize sta močno padli dve: »O njem 
vem najmanj« (iz 8. mesta na 25.) ter »Omejen je na lokalni domet« (iz sedmega na 
šestnajsto). 

 
Po pripisanem vrednostnem sistemu ostaja gospod Žerjav umirjen, skromen, tradicionalen 

in dobronameren politik. Po soočenjih je zaznan kot manj prestrašen in precej bolj moralen, 
iskren, pravičen, domoljuben in racionalen ter pošten. Iz profila prvega tedna so se 

umaknile prej zaznane vrednote dolgočasno, pasivno, kritično in konzervativno. 
Precej velika je njegova pripisana volilna baza. Kmetje, vrtičkarji in veliko tistih, ki je tako ali 

drugače povezanih s prehrano. 
 
Zelo pozitiven premik, ki ga mora še okrepiti. Ocenjujem, da ga percepcija s precejšnjo 
verjetnostjo vodi v parlament. 

 
 

Kako jih zaznavamo: Matjaž Hanžek, Gregor Golobič, Ljudmila Novak, 
Zmago Jelinčič in Karel Erjavec 

Skupna značilnost teh politikov je, da pri njihovem zaznavanju po soočenjih ni prišlo do 
sprememb. Zaznavanje vseh naštetih je nizko in močno podpovprečno: med 56 (Ljudmila 

Novak) in 68 (Zmago Jelinčič).  
 
 
Spremembe pri zaznavanju Katarine Kresal 

Pri analizi podatkov za Katarino Kresal smo zaznali po soočenjih anomalijo, ki se ni skladala s 
spremembami profilov ostalih kandidatov. Spremembe pri analizi prvih podatkov 
(izpolnjenih prvih 200 novih anket po soočenjih) so bile prevelike, da bi lahko bile realne.  
 

 
Naše dosedanje izkušnje pri izvedenih več kot 50 študijah tržnih znamk so pokazale, da se 
sicer spremembe v zaznavanju tržnih znamk dogajajo in so legitimne. Na spremembo pozicije 
in percepcije znamke vplivajo lahko različne informacije, ki jih ljudje dobijo iz okolja. Pri 
blagovnih, storitvenih ali korporativnih znamkah na spremembe pri percepciji lahko vplivajo 

pomembne spremembe pri oglaševanju. Če znamka močno spremeni oglaševalsko kampanjo, 
to lahko vpliva na spremembo v percepciji znamke. Raziskave kažejo, da do teh sprememb ne 
pride hitro. Za spremembo v percepciji, ki je posledica oglaševanja, je potreben čas. Ta čas se 
nikakor ne šteje v dnevih ampak v mesecih.  
 
Na spremembo percepcije znamke lahko vplivajo tudi nepredvideni dogodki. Znan je primer 
avtomobilov Toyota, ki so bili percipirani, da praktično ne potrebujejo servisa in so 
tehnološko najbolj dodelani. Ko so pred leti morali iz prometa umakniti ogromno količino 
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vozil zaradi hude napake pri pedalu za plin, se je percepcija Toyota zamajala in začasno 

spremenila.  
 
Pri zaznavanju politikov kot tržnih znamk, spremembe čez noč prav tako niso možne kar tako, 
brez razloga. Spremembe v percepciji morajo biti vzpodbujene. Ključno vlogo pri 
spremembah, lahko odigrajo javni nastopi in z njimi povezane večje napake ali pozitivna 
presenečenja, predvsem zaradi velike aktivnosti politikov v kratkem času. Na manjše 

spremembe lahko vplivajo tudi druge komunikacije in na primer oglaševanje. To je bilo do 
sedaj (najmanj do prvih soočanj) pri letošnjih volitvah še neizrazito. 

 
Spremljanje rezultatov zaznavanja politikov kot tržnih znamk je – kot je vidno iz vseh zgornjih 

opisov – pokazalo, da so prva soočenja vplivala na spremembe, predvsem pri najbolj 
izpostavljenih in aktivnih politikih. Vse te spremembe niso bile radikalne, drastične in velike. 

Šlo je za bolj ali manj male spremembe, razen pri gospodu Virantu, kjer pa je bilo ob in po 
njegovem nastopu dvignjeno ogromno medijskega prahu. 
 
Analiza profila Katarine Kresal je močno odstopala od pričakovanih in logičnih sprememb.  

 
Ker lahko spremljamo celo vrsto podatkov o posameznem anketirancu, smo podrobno 
analizirali tiste anketirance, ki so pripisovali gospe Kresalovi značilnosti, ki jih ji v obdobju 

pred soočenji ni pripisoval praktično nihče. Tako je med prvimi 580 anketiranci Kresalovi 
pripisal značilnost da 'Vzbuja upanje' le en (1) anketiranec, da je 'Najbolj vredna zaupanja' in 

da je 'Zaupanja vreden človek' štirje anketiranci ter 'Da ima najboljši politični program pet 
anketirancev. V skupini naslednjih 200 anketiranih so bile številke pripisov po vrsti prej 

naštetih takšne: 34 – 37 – 37 – 34. Zato smo med vsemi anketami poiskali tiste, ki so 
Kresalovi pripisali vse štiri odgovore. Takšnih anketirancev je bilo 28. Vpogled je pokazal 

dvoje: vsi so glasovali zelo podobno: brez razmišljanja so 'klikali' pozitivne odgovore (čas 
porabljen za posamezen 'klik' je bil netipično kratek (1 sekunda) in daljši pri negativnih 

pripisih (približno 3 sekunde, kar je prav tako hitro reševanje). Negativni pripisi so bili v večini 
pripisovani samo trem kandidatom Janši, Erjavcu in Pahorju. Presodili smo, da način 

glasovanja ni spontan, logičen in pošten in ne izraža iskrenega mnenja anketiranih. Zato smo 
vsa glasovanja teh 28 anketirancev izbrisali iz baze. 
 

Dobljeni rezultati so bili bolj logični in se zdijo bolj realni. Velja upoštevati, da zaradi kasneje 
izpolnjenih anket (poleg prvih 200 še 620 novih) anomalij v zaznanih profilih pri vseh 

kandidatih ni več.  
 
Analiza podatkov jr pokazala, da se je indeks pozicioniranosti Katarine Kresal v zadnjem 
tednu popravil in se povzpel za 16 indeksnih točk. Glede na vsebino pripisov pa sprememb v 
profilu kandidatke – po prej omenjenem posegu v bazo podatkov – nismo zaznali. Vsekakor 
bo zanimivo spremljati, kakšne bodo spremembe v naslednjem tednu. 

 
Profil Katarine Kresal tako ostaja pri vrednostnem sistemu takšen: Katarina Kresal je  
'seksi', liberalna, moderna, čustvena, simpatična in ambiciozna političarka, ki je hkrati 
'omrežena', hladna, zvita in brezosebna. Nobene spremembe v največkrat pripisanih 
vrednotah pred in po soočenjih.  
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Percipirane značilnosti Katarine Kresal so naslednje: je velika šarmerka, ki pa je povezana z 
aferami in ji je pomembna samo njena prihodnost. Je percipirana kot največja levičarka, ki 
pa ji anketiranci ne verjamejo ničesar, kar reče. Ne vliva zaupanja in z njo ni pametno 
'češenj zobati'. Devetim odstotkom anketiranih so všeč njeni javni nastopi in prav toliko bi 
jih z njo tudi z veseljem popilo kavo. 
 

Poudariti je potrebno še enkrat, da je sicer število kakršnih koli pripisov gospodični Katarini 
Kresal nizko in podpovprečno. 

 
 
Želite sodelovati tudi vi? 

Pri reševanju lahko sodelujete – če še niste - tudi vi, in sicer na strani 
http://www.finance.si/anketa_volitve. 

Mitja Tuškej, Formitas 

http://www.finance.si/anketa_volitve

