
Председнички избори у Словенији: Борут Пахор освојио други председнички мандат, победио са 53% гласова
недеља, 12 новембар 2017 22:30

Председник Словеније Борут Пахор победио је у другом кругу председничких избора
свог ривала Марјана Шареца и освојио свој други председнички мандат. Градоначелник
Камника Шарец је око 20 сати признао пораз.

  

  

Пахор је освојио 53,02 одсто, док је градоначелник Камника и некадашњи комичар
Шарец освојио 46,98 одсто гласова, саопштила је Државна изборна комисија Словеније
на основу више од 98 одсто избројаних гласова.

  

У првом обраћању након објављивања прелиминарних резултата, Пахор је захвалио
свим бирачима који су гласали за њега и након пет година, обећавши да ће бити
председник свих грађана и да ће се потрудити да његов глас буде гласнији и јачи.

  

"Након 20 година се први пут десило да је неко на тако високом положају добио нови
мандат. Из ове кампање сам много научио. Као председник ћу радити онако као што сам
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радио последњих пет година. Бићу председник свих, повезиваћу, градићу на ономе што
нам је заједничко", рекао је Пахор.

  

Обећао је да ће као председник помагати словеначкој политици, решавати проблеме, а
не продубљивати разлике.

  

  

Председник Републике Словеније највиши је политички дужносник у Словенији, који
представља Словенију и заповеда њеним одбрамбеним снагама.

  

  

У другом кругу избора за председника Словеније, према делимичним резултатима на
основу обрађених 60,96 одсто гласова, досадашњи председник Борут Пахор добио је
53,39 одсто гласова, док његов противкандидат Марјан Шарец има 46,61 одсто.
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Према подацима које је објавила Словеначка новинска агенција СТА, одзив бирача је био
36,41 одсто.

  

За победу у првом кругу избора пре три недеље Пахору је недостајало само двадесетак
хиљада гласова, док је Шарец добио 25 одсто.

  

Победа Марјана Шареца, начелника градића Камник, дипломираног глумца и
некадашњег комичара, до пре неколико месеци политичког анонимуса, представљала би
велико изненађење, прогнозирано је уочи избора.

  

Према подацима Државне изборне комисије Словеније, у другом кругу председничких
избора је до 16 сати гласало око 34 одсто уписаних бирача, што је благо нижа излазност
у односу на први круг.

  

Нижа излазност могла би да иде у прилог Шарецу, оценила је агенција АП.

  

Највећа изласност је забележена у Љубљани и Марибору - између 25 и 30 одсто, док је у
Камику гласало 44 одсто бирача.

  

Пахор, политичар ветеран, имао је предност у првом кругу председничких избора 22.
октобра, али је Шарец успео да смањи разлику у протекле три недеље.

  
  

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na volišču v Šempetru pri Gorici oddal glas na
volitvah za predsednika Republike Slovenija. #volitve pic.twitter.com/99wS6kaKtB

  — Borut Pahor (@BorutPahor) November 12, 2017    

Више од 2.500 биралишта отворено је у недељу ујутро у 7.00 сати.
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У првом кругу председничких избора у Словенији ниједан кандидат није освојио
апсолутну већину гласова, а у другом кругу грађани бирају између два кандидата -
актуелног председника Борута Пахора и градоначелника Камника, некадашњег
комичара Марјана Шареца.

  

Према већини анкета спроведених претходних дана, Пахор би могао да добије између 55
и 60 одсто гласова.

  

Широм Словеније у недељу у 7 сати отворена су биралишта на којима се у другом кругу
избора одлучује хоће ли место председника државе и наредних пет година задржати
Борут Пахор или ће га наследити Марјан Шарец, начелник градића Камник, до пре
неколико месеци политички анонимус чија би победа представљала велико изненађење.

  

  За победу у првом кругу избора пре три недеље Пахору је за победу недостајало само
двадесетак хиљада гласова, док је Шарец добио 25 одсто.   

Према пројекцијама и испитивањима јавног мнења, Пахор који се позива на своје
искуство у политици и сматра јамцем политичке стабилности и даље је фаворит за
коначну победу, али с много тешњим резултатом него што се раније претпостављало.

  

За разлику од 54-годишњег Пахора који је током дугогодишње каријере, између осталог,
био председник парламента, премијер и заступник у Европском парламенту, 15 година
млађи Шарец, дипломирани глумац и некадашњи комичар који се политиком на локалном
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нивоу почео бавити пре седам година, наводи као своју предност то што не припада
политичкој елити и да зна како испунити потребе "малих људи", а негирао је да из
његове кандидатуре стоји политички круг близак некадашњем председнику Милану
Кучану.

  

Биралишта ће бити затворена у 19 сати, а незванични резултати могли би бити познати
око 21 сат. 

  

(Хина)
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