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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА
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Актуелниот премиер на Република 
Словенија и претседател на Сло-
венската демократска партија, 

Јанез Јанша, судејќи според освоените 
гласови на последните редовни пар ла-
ментарни избори, најверојатно ќе мора 
да се сели од владиниот кабинет. Иако 
речиси во текот на целата предизборна 
кампања неговата партија покажуваше 
мала, но значајна предност, сепак денот 
на изборите се чини дека ги деман ти-
раше сите анкети на јавното мислење. 

На големо изненадување на јавноста, 
противкандидатот на Јанша, лидерот 
на социјалните демократи, Борут Па-
хор, во последен момент успеа да из-
дејствува победа над актуелната Влада, 
со што сериозно ја отвори вратата за 
смена на политиката во Словенија. Но, 
засега тоа сè уште е неизвесно, бидејќи 
разликата во гласовите меѓу Јанша и 
Пахор, која изнесува околу дванаесет 
илјади е навистина мала, што на ак-
туелниот премиер му дава шанса да ја 
оспори, односно да ја намали во своја 
корист. Токму во оваа насока води и 
обжалувањето на дел од изборните ре-
зултати од страна на Јанша, чие раз-
гледување ќе следува од страна на из-
борната комисија.

Во меѓувреме, според постојниот За-
кон за избори на Република Словенија 

Во меѓувреме, според 
постојниот Закон за избори на 
Република Словенија и двај-
цата кандидати за премиер, 
Јанша и Пахор, ќе ја почнат 
својата трка по пратеници, 
односно по добивање на 
волшебната бројка која ќе им 
овозможи мнозинство во 
Парламентот. Тоа е така, би деј-
ќи претседателот на државата 
не го дава мандатот за фор ми-
рање на Влада на онаа партија 
која освоила најмногу гласови 
на изборите, како што е кај нас, 
туку и на двете најголеми пар-
тии им дава можност да пре-
говараат со помалите партии, 
кои успеаја да обезбедат влез 
во Парламентот. Практично 
трката веќе е почната, без ог-
лед на евентуалните прегла су-
вања, за кои Државната избор-
на комисија ќе треба допол-
нително да одлучува, а од кои 
ќе зависи конечниот исход за 
бројката во пратенички 
мандати на двете страни, 
вклучувајќи ја и онаа која 
доаѓа од страна на дијаспората.

Според многумина анали-
тичари, пресвртот го направија 
двајцата засега најголеми авто-
ри тети во Република Слове ни-
ја, љубљанскиот градона-
чалник, Зоран Јанковиќ, и 
поранешниот претседател, 
Милан Кучан, чии зборови со 
сериозност се примаат од 
страна на словенечките 
граѓани, но и претседателите 
на двете партии ЗАРЕС и ЛДС, 
Грегор Голобич и Катерина 
Кресал, инаку потенцијални 
партнери на Пахор, кои во 
своите настапи сериозно ја 
критикуваа работата на 
Владата на Јанез Јанша. 
Практично сите овие личности 
во последен момент успеаја да 
стават повеќе гласови на 
контото на Пахор, уверувајќи 
ги гласачите дека доколку 
гласаат за социјалистите 
всушност ќе гласаат против 
актуелната Влада.

и двајцата кандидати за премиер, Јанша 
и Пахор, ќе ја почнат својата трка по 
пратеници, односно по добивање на 
волшебната бројка, која ќе им ово змо-
жи мнозинство во Парламентот. Тоа е 
така, бидејќи претседателот на држа-
вата не го дава мандатот за формирање 
на Влада на онаа партија која освоила 
најмногу гласови на изборите, како што 
е кај нас, туку и на двете најголеми 
партии им дава можност да преговараат 
со помалите партии, кои успеаја да 
обезбедат влез во Парламентот. 

Практично трката веќе е почната, 
без оглед на евентуалните прегла су-
вања, за кои Државната изборна ко-
мисија ќе треба дополнително да од-
лучува, а од кои ќе зависи конечниот 
исход за бројката во пратенички ман-
дати на двете страни, вклучувајќи ја и 
онаа која доаѓа од страна на дија спо-
рата.

Иако, засега социјалистот Пахор е во 
предност, сепак пратеничката шаховска 
табла би можела значително да се 
промени по евентуалните прегласу ва-
ња, но многу позначајно по одлуката на 
Партијата на пензионерите, која се сме-
та за јазиче на вагата. Оваа партија, која 
себеси се декларира како лево од цен-
тарот, изминативе четири години добро 
фукционираше со десницата на Јанша 
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во Владата, и токму затоа почнува да 
станува најпосакуваниот партнер и за 
двата блока. 

Не е тајна дека Пахор сериозно сме-
та на ДЕСУС за формирање на неговиот 
владин кабинет, но истовремено и не е 
тајна дека претседателот на оваа пар-
тија, Карл Ерјавец, ќе се обиде до крај и 
двајцата лидери да ги држи во не из-
весност.

ЈАНКОВИЌ И КУЧАН 
МУ ДОНЕСОА 

ПОБЕДА НА ПАХОР!
 Додека трае трката за пратенички 

мандат, претседателот на државата, Да-
нило Тирк, ќе се обиде да одржи турнус 
средби со претседателите на сите по-
литички партии, кои успеаја да влезат 
во Парламентот, па дури потоа да го 
додели мандатот на еден од двајцата 
потенцијални кандидати за премиер на 

Република Словенија. Во оваа битка, 
спо ред сегашната ситуација, во мала 
предност е лидерот на социјалистите, 
кој ќе се обиде со сите сили да успее за 
себе да ги добие и претставниците на 
малцинските заедници. Практично да 
го направи она што не му успеа во текот 
на изборната кампања, која од страна 
на повеќето аналитичари и прет став-
ници на медиумите беше оценета како 
страотно лоша.

Имено, поголем дел од граѓаните на 
Република Словенија, односно сите 
оние кои се традиционални гласачи на 
левата опција, му забележуваа на Пахор 
за начинот на кој ја води целата кам-
пања која, според повеќето, не беше 
насочена кон критика на политиката на 
Јанша, туку кон некои минорни пра ша-
ња, со кои не успеа воопшто да го по-
дигне својот рејтинг. Дополнителен 
хендикеп беа и неговите настапи на 
телевизиските емисии, каде не успеа да 
ги увери граѓаните на Словенија дека 
нуди алтернатива, која ќе биде многу 

поразлична од онаа на неговиот кон-
курент Јанез Јанша. Токму затоа и изне-
нади победата на социјалистите, се раз-
бира, ако се суди според досегашните 
бројки.

Според многумина аналитичари, 
пре свртот го направија двајцата засега 
најголеми авторитети во Република 
Сло венија, љубљанскиот градоначал-
ник, Зоран Јанковиќ, и поранешниот 
претседател, Милан Кучан, чии зборови 
со сериозност се примаат од страна на 
словенечките граѓани, но и претседа-
телите на двете партии ЗАРЕС и ЛДС, 
Грегор Голобич и Катерина Кресал, ина-
ку потенцијални партнери на Пахор, 
кои во своите настапи сериозно ја кри-
тикуваа работата на Владата на Јанез 
Јанша. Практично сите овие личности 
во последен момент успеаја да стават 
повеќе гласови на контото на Пахор, 
уверувајќи ги гласачите дека доколку 
гласаат за социјалистите всушност ќе 
гласаат против актуелната Влада.


