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Kako ga zaznavamo: Borut Pahor  

Borut Pahor je po prvem soočenju popravil svojo percipirano pozicijo. Indeks 
pozicioniranosti se je povzpel za 15 indeksnih točk, kar pomeni, da so mu anketiranci po 

soočenjih pripisovali več elementov. 
 
Popravil je kakovost svoje pozicije, saj mu je bilo pripisovanih več pozitivnih značilnosti 
(delež pozitivnih in nevtralnih značilnosti se je povzpel iz 53 na 65 odstotkov) in vrednot 
(delež pozitivnih in nevtralnih vrednot se je povzpel iz 58 na 69 odstotkov). 

 
Moč znamke Borut Pahor, ki se izraža s povprečnim številom pripisov prvim desetim 
elementom je ostala približno enaka, rahlo se je povečala moč vrednot in osebnosti (oziroma 
njegovih percipiranih volivcev), rahlo pa je padla moč značilnosti.  
 
Prikaz 1: Zaznan profil Boruta Pahorja po prvih soočenjih 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Njegov percipiran profil, ki se izraža skozi deset najpogosteje pripisovanih elementov se ni 
bistveno spremenil. Po pripisanih vrednotah ostaja naiven in čustven, dobronameren in 
odprt, pridobil je pri iskrenosti in poštenosti, kar je zanj dober znak, kot tudi, da ima manj 
pripisov, da je pasiven, pesimističen, prestrašen in teatralen. Po pripisanih značilnostih ostaja 
največji šarmer in največji levičar, ki je bil nekoč bolj cenjen kot danes, ko mu manjka 

ostrina v nastopu. Pridobil je nekaj pozitivnih značilnosti: je tip evropskega politika in v 
bistvu dober človek, dober po srcu, a nima možnosti za uspeh (menim, da povsem brez 

možnosti ne bo, če bo tako nadaljeval). Precej mu je padla značilnost, da daje pogosto 
nepremišljene izjave (iz tretjega na deseto mesto), pada mu tudi zaznavanje, da veliko govori 
in malo naredi, ter da se je doslej izkazal kot nesposoben (to značilnost mu je na začetku 
anketiranja pripisalo 40 odstotkov ljudi, po prvem tednu pa le še 30%). 
 

Na preboj med njegovih deset pomembnejših značilnosti čakajo vrednote, ki so dosegle 
največji skok po prvem soočenju. Odgovornost je enajsta in se je na enajsto mesto prebila iz 
triindvajsetega ter zaupanje, ki je iz mesta številka 27 skočilo na dvajseto mesto. Med 
značilnostmi je iz 23-tega na 15-to poskočilo mnenje, da je sedaj boljši kot je bil nekoč. Bo 

Rang Značilnost Odstotek Vrednota Odstotek Junak Odstotek

1 Velik-a šarmer-ka 33% naivno 31% Kalimero 23%

2 V bistvu je dober človek 30% čustveno 29% Superman 17%

3 Doslej se je izkazal kot nesposoben-a 30% dobronamerno 19% Sneguljčica 14%

4 Dober-a po srcu, a nima možnosti za uspeh 26% iskreno 16%

5 Manjka mu/ji ostrina v nastopu 26% pošteno 16%

6 Nekoč sem ga/jo bolj cenil kot danes 25% prestrašeno 16%

7 Tip evropskega politika 23% odprto 15%

8 Največji-a levičar-ka 22% pesimizem 14%

9 Veliko govori, malo naredi 21% teatralno 14%

10 Pogosto daje nepremišljene izjave 21% pravično 12%

16 % 12 %16 % 14 % 12 % 11 % 11 % 11 %12 % 11 %
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uspel, da bosta zamenjali mesti z nasprotno trditvijo, da je bil nekoč boljši kot je danes, ki je 

bila doslej pogosteje pripisovana in je na visokem 6 mestu med vsemi? Borut Pahor postaja 
manj Kalimero kot je bil, vprašanje je, v kaj se bo prelevil, v Supermana ali Sneguljčico? 
 
Njegov trenutni volilni potencial je po mnenju anketiranih med aktivnimi, športnimi 'dušami' 
in ženskah, mlajših in tistih v srednjih letih … Težava Pahorja in SD-ja je, da je delež njegovih 
percipiranih volivcev precej nizek. Je pa res, da je v zadnjem tednu ta delež nekoliko zrastel. 

Za parlamentarno mejo bi moralo zadostovati, za kaj več pa bo moral biti še bolj prepričljiv in 
ostrejši, a z ohranjenim šarmom, ne z agresijo. 
 
Kako ga zaznavamo: Gregor Virant  

Gospod Virant je po prvem soočenju izgubil veliko. Indeks pozicioniranosti je pri njem padel 

največ, kar za 61 indeksnih točk . Iz tesnega sledilca tik za Jankovićem in Janšo je padel na 
območje, kjer mu nevarno sledijo ostali kandidati.  
 
Pokvaril je svojo visoko percipirano kakovost, ki jo je imel pred prvimi soočenji, ko so mu 

anketiranci pripisali več kot 93 odstotkov pozitivnih značilnosti in vrednot. V tednu po 
soočenjih mu je delež pozitivnega padel na 80 odstotkov pri vrednotah in na 82 odstotkov 

pri značilnostih. Še vedno zelo veliko in zelo pozitivno, a razočaranje nad njegovim nastopom 
je imelo vseeno velik učinek – bistveno manj pripisov in ti slabše kakovosti.  
 
Moč znamke Gregor Virant¸je močno padla: pri vrednotah iz povprečja prvih desetih 

pripisov 32% na 18%, pri značilnostih iz 41% na 22% ter pri tipičnih volivcih iz 32% na 22%.  
 

Prikaz 2: Zaznan profil Gregor ja Viranta po prvih soočenjih 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V njegovem profilu se najbolj pozna, da je izgubil zaupanje. Sicer ostaja percipiran kot 
strokovnjak s svežimi idejami, ki jih izraža jasno in razumljivo. Je sredinski politik 21. 
stoletja, pripravljen na sodelovanje z drugimi politiki in dobro kotira med intelektualci. Vse 
skupaj povezano logično vzbuja upanje. V primerjavi s profilom pred soočenji je pridobil 

mnenje, da spoštuje tuje mišljenje ter očitek, da mu manjka ostrine v nastopu. V tem času 

Rank Značilnosti Odsotek Vrednote Odstotek Junaki Odstotek

1 Je strokoven-a 30% ambiciozno 26% Robin Hood 23%

2 Dobro kotira med intelektualci 29% moderno 24% Doktor House 18%

3 Najbolj sredinski-a 27% optimistično 19%

4 Ima sveže ideje 25% liberalno 19%

5 Pripravljen-a je na sodelovanje z drugimi politiki 24% racionalno 18%

6 Vzbuja upanje 21% odprto 16%

7 Manjka mu/ji ostrina v nastopu 17% sposobno 15%

8 Politik 21. stoletja 17% jasno 14%

9 Izraža se jasno in razumljivo 16% dobronamerno 13%

10 Spoštuje tuje mišljenje 16% odgovorno 13%

25 % 21 %22 % 21 %21 % 21 %22 % 20 %22 % 20 %
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sta iz prve deseterice izpadla dva elementa povezana z zaupanjem. »Vliva zaupanje« in 

»Najbolj vreden zaupanja« sta se spustila za 6 mest in odšla v drugo deseterico.  
 
V profilu je bilo več manjših premikov v njegovem zaznanem vrednostnem sistemu. Ostaja 
ambiciozen, moderen, optimističen, odprt, racionalen in sposoben, nekoliko je izgubil v 
svoji jasnosti in nekaj manj se mu je pripisovalo odgovornosti. Je pa postal bolj 
dobronameren. Iz deseterice je odšlo zaupanje, v drugi deseterici pa je največji padec dobila 

pravičnost, ki je padla iz enajstega na 18 mesto ter moralnost, ki je padla iz 15-tega na 20-to 
mesto. 

 
Pomembno za gospoda Viranta je, da se zaveda, da ni bistveno izgubil v tem kakšen je – tu je 

težava povezana bolj kot ne z zaupanjem – ključen problem ima, da so se ljudje začeli 
obračati drugam. Če mu je pred soočenji na primer značilnosti »Je strokoven« pripisalo 50 

odstotkov anketiranih, jih je bilo po soočenju le še 30 odstotkov. Podobno velja tudi za ostale 
pripise. Potrebuje izjemno dober in prepričljiv nastop v tistih elementih, kjer je zaznan kot 
dober. 
 
Kako ga zaznavamo: Janez Janša  

Janez Janša ostaja najbolj prepoznaven in najmočneje percipiran politik. Celo pridobiva na 
svoji zaznani moči, saj veča razliko tudi do prvega zasledovalca Jankovića (pred soočenji je 
zaostajal za 16 točk, po soočenjih zaostaja za 41 indeksnih točk). Po soočenjih v prvem tednu 
je pridobil toliko kot Pahor – le na boljšo podlago.  

 
Kakovost njegove pozicije ostaja nespremenjena. Razmerje je 65 : 35 v korist pozitivnih 
pripisov. Moč njegove pozicije ostaja prav tako enaka kot je bila pred prvimi soočenji. 
 
Prikaz 3: Zaznan profil Janeza Janše po prvih soočenjih 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profil Janeza Janše ostaja dvopolen. Zna voditi širšo ekipo in ima najboljši politični program 
in gre naprej 'kot buldožer ali tank'. Povezan je z aferami, ima veliko 'masla na glavi' in z njim 
ni pametno 'češenj zobati'. Po soočenjih se je nekoliko dvignilo zaznavanje, da nekaj govori, 

32 %

Rank Značilnosti Odsotek Vrednote Odstotek Junaki Odstotek

1 Z njim/njo ni pametno češenj zobati 36% odločno 42% Rambo 33%

2 Zna voditi širšo ekipo ljudi 35% hladno 36% Boter 22%

3 Ima že veliko masla na glavi 35% s karizmo 34% Superman 22%

4 Povezan-a je z aferami 35% domoljubje 33%

5 Ima najboljši politični program 34% vplivno 32%

6 Največji-a desničar-ka 32% škodoželjno 31%

7 Medijsko je najbolj izpostavljen-a 30% jasno 31%

8 Nekaj govori, dela pa drugače 30% sposobno 30%

9 Na vse gleda zviška 29% odgovorno 28%

10 Je kot buldožer ali tank! 28% agresivno 28%

35 % 24 %29 % 26 %32 % 26 %26 % 24 %
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dela pa drugače ter trditev, da je medijsko najbolj izpostavljen. V drugi deseterici se dvigajo 

'Izraža se jasno in razumljivo' – značilnost je poskočila iz 22-tega na 13 mesto – v nevarnosti 
nadaljnjega padanja pa so nekatere pozitivne trditve: 'bil bi dober gospodar', 'potegne za 
sabo' ter 'znašel se bo v vsaki situaciji'. 
 
Percipiran vrednostni sistem Janeza Janše ostaja praktično enak kot je bil. Je odločen, s 
karizmo, jasen, sposoben, vpliven, domoljuben in odgovoren. Je pa hkrati tudi hladen in 

škodoželjen ter (nekoliko bolj kot je bil) agresiven.  
Njegova profilna slika je dovolj trdna in jo bo težko premakniti s prvega mesta, ki ob večanju 

razlike lahko obeta zmago na volitvah. Nevarnost je skrita v nekaj negativnih značilnostih, ki 
so se nekoliko dvignile po prvem soočenju in v nekaterih pozitivnih, ki so nekaj malega 

izgubile. Previdnost pri nastopih ne bo odveč. Kakšen izpad ali nesmotrn napad bi lahko bil 
nevaren, kljub temu, da se od »Ramba« to pričakuje.  

 
Volilna baza? Velika! Po slikah, ki so mu jih anketiranci pripisovali Janša cilja na največji del 
Slovenske populacije. Kakšnim 60 odstotkov ljudem bi lahko pridali slike, ki so bile največkrat 
pripisovane. Če veljajo podatki pod slikami, jih bo kakšnih 30 odstotkov teh volilo Janšo, kar 

je blizu 20 odstotkov vseh. Bomo videli! 
 
Jutri? 
Jutri bomo pokazali profil in spremembe v zaznavanju gospoda Zorana Jankovića, gospoda 
Radovana Žerjava in povedali tudi, kaj se dogaja z ostalimi kandidati. 
 
 

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

