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VOLITVE 2011: ŠTUDIJA PERCEPCIJE KANDITATOV 
 

Zadnji teden volilnega boja.  
Kje sta se izgubila LDS in Zares? 
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Pozicija Katarine Kresal in Gregorja Golobiča se v slabem mesecu 
praktično ni spremenila! 
Sodelujoči v raziskavi, ki ugotavlja kako percipiramo nosilce volilnih list – do 29.11. je v 
raziskavi sodelovalo že več kot 5.700 anketirancev – v vsem času praktično niso spremenili 
mnenja o Gregorju Golobiču in Katarini Kresal in posredno tudi o obeh strankah. Rezultati 
naše raziskave kažejo, da po vsej verjetnosti niti Zares niti LDS ne bosta dosegli 
parlamentarnega praga. Podobno kažejo tudi volilne napovedi. 

 
 

Gregor Golobič največji 'negativec' med enajstimi kandidati. 
Prvo dejstvo o Gregorju Golobiču govori, da mu potencialni volivci pripisujejo malo 
značilnosti, malo vrednot, in majhno volilno bazo. V povprečju ima Golobič zelo nizek 
indeks pozicioniranosti, za malenkost nižjega ima samo Matjaž Hanžek, ki pa se v 'etru' 
praktično ne pojavlja. 
 

Drugo dejstvo o Gregorju Golobiču govori, da mu potencialni volivci pripisujejo pretežno 
negativne značilnosti. Med prvimi desetimi najpogosteje pripisanimi značilnostmi in 

vrednotami so praktično vse negativne. V vseh merjenjih je le eno, ki smo ga označili za 

nevtralno in sicer 'Rad polemizira o vsem'. Sicer anketiranci delijo ves čas enotno mnenje, da 
ima Golobič že veliko masla na glavi, da nekaj govori, dela pa drugače ter da veliko govori in 
malo naredi. Kot logična posledica tega sledi tudi mnenje anketiranih, da mu ne verjamejo 
prav ničesar, kar reče in da ne vliva zaupanja. Anketiranci tudi ves čas menijo, da je del 

'tajkunske naveze' in da z njim ne bi šli niti na kavo. Zelo negativno in zelo boleče. 
 
Tretje dejstvo o Gregorju Golobiču govori, da mu potencialni volivci pripisujejo pretežno 
negativne vrednote. Med prvimi desetimi pripisanimi vrednotami so zgolj in samo 

negativne. Za anketiran del volilne baze ni dvoma. Golobič se spreneveda, je hladen, 
škodoželjen, brezoseben, pokvarjen, brez vesti, zvit, podkupljiv in pohlepen.  

Četrto dejstvo o Gregorju Golobiču govori, da ne vidimo tistih, ki bi ga lahko volili. Niti ena 
slika potencialnega volivca Golobiča ni presegla 10 odstotkov pripisov, kar je med vsemi 
kandidati rekordno malo. 
 
Peto destvo o Gregorju Golobiču govori, da ga med vsemi možnimi junaki najbolj vidimo kot 
Ostržka (26 odstotkov pripisov), ki se je – sirota uboga – zlagal svojemu 'gospodarju' in ga 

pahnil v globoko skrb in žalost. Je bila Golobičeva laž v primerjavi s svetom laži, v katerem 
živimo, res tako velika, da je kot politik pokopan na veke vekov? Naša percepcija že kaže 
tako! 
 

Kaj je tisto, kar je vodilo do tako enotnega mnenja? Afera Ultra? V čem je bila ta afera hujša 
kot afera Patria pri Janši ali afere povezane z Jankovićem ali Virantova afera denarnih 

nadomestil, da Golobiču ne odpustimo, Janšo in Jankovića pa celo nagradimo? Je bil medijski 
linč pri Golobiču večji kot pri ostalih? Zdi se mi, da precej verjetno. 

 



                      
 
 

3 

 

 

 

Prikaz 1: Profil Gregorja Golobiča po podatkih raziskave med 24. in 28.11.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Kresal: seksi, simpatična, moderna in čustvena … 
Tako kot Gregorju Golobiču tudi Katarini Kresal anketiranci pripisujejo manj atributov od 

povprečja. Res je, da so za njo po številu pripisov tudi Žerjav, Jelinčič, Erjavec ter seveda že 
prej omenjena Golobič in Hanžek, če pa ji odvzamemo pripis, da je 'seksi', ki je bil z 

naskokom ves čas največkrat pripisan prav njej, se njena prednost pred Žerjavom, Jelinčičem 

in Erjavcem praktično izniči. 
Težava Katarine Kresal je v primerjavi z 'začeljem' v kakovosti pripisov. Katarini Kresal so 
anketiranci doslej pripisovali več negativnih atributov. Delež pozitivnih značilnosti je le 40 
odstoten, kar je sicer več kot pri Erjavcu, Jelinčiču in Golobiču, je pa v kombinaciji z njeno 

pripisano volilno bazo (zaznanimi potenicalnimi volivci) očitno precej ubijalski. Tako pri 
Jelinčiču kot še posebej pri Erjavcu se pripisuje precej več potencialnih volivcev kot Kresalovi. 
Pri njej anketiranci med potencialnimi volivci zaznavajo samo mlade in mlajše aktivne in 
poudarjeno urejene ženske s kakšnim seksi mladeničem tu in tam. Delež pripisov v tem delu 

je relativno majhen in ne presega povprečnih 15 odstotkov pri prvih desetih slikah 
potencialnih volivcev. Manjše povprečje imata le Golobič in Hanžek. 

 
Kako jo vidimo?  
 
Ves čas trajanja raziskave ji pripisujemo značilnosti, da je največja levičarka in velika 
šarmerka, s katero bi z veseljem popili kavo. Vgradili pa smo ji nepremostljive težave: ves 
čas ji ne verjamemo prav ničesar, kar reče (kot tudi Golobiču), povezujemo jo z aferami in 

menimo, da ji je pomembna samo njena prihodnost. Med pripisanimi značilnostmi se 
pojavljajo tudi pari izjav, ki kažejo na to, da je mnenje o njej deljeno (čeprav ne moremo 
spregledati dejstva, da je vseh mnenj relativno malo). Če bi z njo del anketirancem z 
veseljem popili kavo, zelo podoben del drugih anketirancev z njo nikoli ne bi popilo kave. Če 
se delu anketirancev zdijo njeni javni nastopi všečni, ob tem stoji tudi trditev, da delu 

anketirancev njeni javni nastopi niso všeč. Dodatna težava je, da je vseh pripisov premalo. 

Rang Značilnosti Odstotek Vrednote Odstotek Junaki Odstoek

1 Ne verjamem mu/ji prav ničesar, kar reče 17% brezosebno 21% Ostržek 26%

2 Nekaj govori, dela pa drugače 16% sprenevedanje 20% Bart Simpson 15%

3 Z njim/njo ne bi šel-a niti na kavo 16% škodoželjno 19%

4 Na vse gleda zviška 15% hladno 17%

5 Tajkunska naveza! 15% pokvarjeno 16%

6 Nikoli ga/je ne bi spustil-a v svoj dom 15% brez vesti 14%

7 Ima že veliko masla na glavi 14% zvito 14%

8 Ne vliva zaupanja 13% podkupljivo 13%

9 Veliko govori, malo naredi 13% bahavo 12%

10 Ko govori, ga/jo pravzaprav nič ne razumem 13% pohlepno 12%

8 % 7 % 6 %8 % 6 %
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Ves čas je po številu pripisanih značilnosti zelo v ozadju, pri zadnjem merjenju celo na 

zadnjem mestu. 
 
Pri pripisovanju vrednot Katarini Kresal ves čas ni bilo večjih dvomov. Katarino 
prepoznavamo kot seksi, liberalno in omreženo političarko, ki je simpatična, moderna in 
čustvena ter ambiciozna. Ob očitku, da je omrežena, ji očitamo tudi, da je hladna in 
brezosebna. Načelno niti ne tako slab vrednostni profil, ki pa bo sam po sebi težko dal dobre 

volilne rezultate. Brez bolj močnih značilnosti in brez močneje zaznane volilne baze ne bo šlo. 
Tudi povezava s Smrketo (63 odstotkov pripisov) in Sneguljčico (38 odstotkov pripisov) bo za 

poltičarko v Sloveniji prej minus kot plus. 
 

Prikaz 2: Profil Katarine Kresal po podatkih raziskave med 24. in 28.11.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samo še nekaj dni! 

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

 

Mitja Tuškej, Formitas 

Rank Značilnosti Odsotek Vrednote Odstotek Junaki Odstotek

1 Velik-a šarmer-ka 15% seksi 54% Smrketa 63%

2 Največji-a levičar-ka 14% liberalno 26% Sneguljčica 38%

3 Povezan-a je z aferami 14% omreženo 21%

4 Z njim/njo bi z veseljem popil-a kavo 14% simpatično 20%

5 Pomembna mu/ji je samo njegova/njena prihodnost 14% moderno 19%

6 Ne verjamem mu/ji prav ničesar, kar reče 12% čustveno 14%

7 Nekoč sem ga/jo bolj cenil kot danes 10% hladno 11%

8 Z njim/njo ne bi šel-a niti na kavo 10% pohlepno 10%

9 Tajkunska naveza! 8% podkupljivo 10%

10 Ne vliva zaupanja 8% sprenevedanje 9%

14 % 12 % 11 %15 % 11 % 10 % 10 %28 % 12 %

http://www.finance.si/anketa_volitve

