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Szilágyi Imre                     Kormányalakítási kínok Szlovéniában

A 2012. január 11-i parlamenti szavazáson elbukott a szlovén baloldal kormányfőjelöltje. 
A kilencventagú parlamentben nem csupán a minimális többséghez szükséges negyvenhat 
szavazatot nem sikerült elnyernie, de az állítólag egészen biztos negyvennégy voks sem 
jött össze: mindössze negyvenkét képviselő szavazott rá. Szlovéniában most történt meg 
először, hogy a választásokon győztes párt vezetője nem nyerte el a jelöltséget. De nem 
csupán ez volt meglepetés: az volt már a választások eredménye is, s az utána következő 
időszakban is volt belőlük néhány. A kormányfőjelölt bukásának megértéséhez érdemes 
ezeket áttekintenünk.

A 2012. december 4-én megtArtott válAsztások eredménye

Jelöltlisták A mandátumok 
száma

A leadott 
szavazatok száma

Elért 
százalékok

Zoran Janković Listája –
Pozitív Szlovénia (PS) 28 314.273 28,51%

Szlovén Demokrata Párt (SDS) 26 288.719 26,19%

Szociáldemokraták (SD) 10 115.952 10,52%

Gregor Virant Polgári Listája (DLGV)   8   92.282   8,37%
Szlovén Nyugdíjasok Demokrata Pártja 

(DeSUS)   6   76.853   6,97%

Szlovén Néppárt (SLS)   6   75.311   6,83%

Új Szlovénia Keresztény Néppárt (NSi)   4   53.758   4,88%

Nemzeti közösségek képviselői   2   

A győztes PS alig néhány héttel a választások előtt jött létre, s célja az volt, hogy 
alternatívát nyújtson a 2008 óta kormányon lévő baloldali és liberális pártok 
csalódott szavazói számára. A párt vezetője a főváros népszerű polgármestere, 

egy szociális érzékenységgel megáldott egykori vállalkozó, a szerb származású Zoran 
Janković. A mögé felsorakozó politikusokat és választókat nem kis mértékben az motivál-
ta, hogy mindenképpen szerették volna megakadályozni a közvélemény-kutatások szerint 
győzelemre esélyes konzervatív jobboldali SDS vezetőjének, Janez Janšának győzelmét. 
Janković e választók meggyőzése érdekében hamar közölte, hogy az SDS-szel, annak 
politikája miatt, semmiképpen nem hajlandó koalícióra lépni. Az első meglepetés tehát az 
volt, hogy a rendkívül rövid idő alatt megszerveződött PS legyőzte a társadalomba meg-
lehetősen beágyazódott SDS-t.

A győzelem után Janković, aki legfőbb szövetségesüknek a korábbi baloldali–liberális 
kormánykoalíció vezető erejét, a Borut Pahor vezette SD-t tekintette (s ez a megfontolás 
kölcsönös volt), bejelentette, hogy a lehető legszélesebb koalíció kialakítására törekszik. 
Virantnak az ugyancsak a választások előtt néhány héttel létrejött jobboldali liberális 
pártja – amely részben az SDS-ből kivált politikusokat és értelmiségieket fogta össze – 
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hajlandónak mutatkozott részt venni a Janković vezette koalícióban, de közölte, hogy 
nem bármi áron. A DeSUS bejelentette, hogy kész akár a Janković, akár a Janša által 
vezetett koalíció tagja lenni, ha megvédheti a nyugdíjasok érdekeit. A főleg vidéki szava-
zókat összefogó jobboldali SLS vezetője visszafogottan nyilatkozott, mondván, hajlandók 
tárgyalni a (Janković vezette) koalícióba történő belépésről, de azt ígérte, hogy ha ellen-
zékben maradnak, akkor is konstruktív magatartást tanúsítanak majd.

Az NSi vezetője a tárgyalásoktól nem zárkózott el, de határozottan leszögezte, hogy 
ideológiai megfontolásokból ők csak jobboldali koalícióban vesznek részt. A legérde-
kesebb és némileg meglepetésnek számító nyilatkozatot a Janković, illetve a baloldali 
államfő (Danilo Türk) személyes ellenfelének számító, a baloldal, de főleg a liberálisok 
által démonizált Janša tette. Ő, aki korábban gyakran kinyilvánította, hogy hajlandó lenne 
koalícióra lépni az általa gyakran rendkívül erősen kritizált Borut Pahorral, így nyilat-
kozott: „Helyes az, ha az államfő a relatív győztesnek adja a mandátumot. Ő állítja majd 
össze a koalíciót. Mielőtt azonban bármit is mondunk a folytatásról, látnunk kell, hogy 
vajon sikerül-e ez neki. (…) Jankovićnak azt kívánom, hogy legyen gyors és minél sike-
resebb.” Azt ígérte, hogy ellenzékből is hajlandók segíteni azokat a projekteket, amelyek 
az állam szempontjából fontosak.

Azt, hogy a tárgyalások nem lesznek könnyűek, sejteni lehetett, hiszen a két baloldali 
pártnak – és főleg Jankovićnak – meglehetősen határozott elvekkel bíró jobboldali pártok-
kal, illetve a Pahor és a nyugdíjreform megbuktatásában kulcsszerepet játszó DeSUS-szal 
kellett egyezkednie. Ez azonban mégsem látszott teljesen lehetetlennek, hiszen 1992 és 
2004 között mindig a liberális párt (LDS) volt a választások győztese, és mindig sikerült 
egy-egy jobboldali párttal is koalícióra lépnie. Közvetlenül a mostani választások után 
voltak azonban olyanok, akik arra hívták fel a figyelmet, hogy megvan a veszélye az 
1996-ban már megtapasztalt patthelyzet megismétlődésének. Akkor a jobb- és a balol-
dal egyaránt negyvennégy-negyvennégy szavazatot szerzett, a két nemzetiségi képviselő 
lehetett volna ugyan a mérleg nyelve, de ezt a szerepet nem kívánták eljátszani. A patt-
helyzetnek akkor az vetett véget, hogy a baloldali államfő – a szlovén társadalom és a 
politikai-gazdasági elit bizonyos köreiben nagy tekintélynek örvendő Milan Kučan – a 
választások relatív győztesének, az LDS vezetőjének adta a mandátumot, akinek azután 
1997 elején sikerült egy jobboldali politikust (Ciril Puckót) átcsábítania, majd ezek után a 
DeSUS-szal és az SLS-szel kormányt alakítania.

A koAlíciós tárgyAlások főbb eseményei, sAjátosságAi

Az immár nyugdíjas Milan Kučan – aki korábban úgy nyilatkozott, hogy Pahor 
és Janša nem kezelte megfelelően a gazdasági válságot (ezért új vezető politi-
kust kell találni) – az SD-re gyakorolt nyomást. A szociáldemokraták ugyanis 

nehezményezték, hogy a Kučan által erőteljesen támogatott PS „ellopta” politikusaik és 
szavazótáboruk jelentős részét. Kučan ezért azt hangsúlyozta, hogy „az SD nem utasít-
hatja el a részvételt a koalícióban, és az államban jelenleg kialakult körülmények között 
nem moshatja a kezét”. Az SDS közben –folytatva a választási küzdelemben tanúsított 

http://www.delo.si/novice/volitve/v-koalicijo-verjetno-povabljeni-vsi-razen-sds.html
http://www.razgledi.net/2011/12/05/da-izgubis-volitve-kot-jih-je-vceraj-janez-jansa-moras-biti-mojster/
http://www.rtvslo.si/slovenija/volitve-2011/kucan-jankovic-je-clovek-ki-je-pokazal-socialno-ozavescenost/270307
http://www.rtvslo.si/slovenija/volitve-2011/kucan-jankovic-je-clovek-ki-je-pokazal-socialno-ozavescenost/270307
http://www.delo.si/novice/volitve/kucan-za-sodelovanje-sd-v-koaliciji.html
http://www.delo.si/novice/volitve/kucan-za-sodelovanje-sd-v-koaliciji.html
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magatartását – Virantot szidta, s arra utalt, hogy Janša győzelmének megakadályozásá-
val (Virant szavazóinak többségét nyilvánvalóan az SDS szavazótáborából „lopta el”, s 
objektíve ő hozta győztes helyzetbe Jankovićot) ezúttal ő játssza el azt a szerepet, amit 
1997-ben Ciril Pucko töltött be.

A győztes Jankovićnak rövid időn belül három kellemetlenséggel is szembe kellett 
néznie. Mindenekelőtt azzal, hogy a Fitch hitelminősítő intézet – arra hivatkozva, hogy 
Szlovéniában a bankok nehéz helyzetben vannak, Janković pedig (a választási programjá-
ban privatizációt ígérő Janšával ellentétben) nem szeretné azokat privatizálni – kilátásba 
helyezte az ország újabb leminősítését.

A második kellemetlenséget az okozta, hogy Pahor arról győzködte a koalícióra hajlandó 
párttársait, hogy ne lépjenek szövetségre a PS-szel, mert az nem biztosít elegendő befolyást 
az SD-nek. Pahor szerint nem csupán arról van szó, hogy milyen Janković politikai maga-
tartása, hanem arról is, hogy politikai tanácsadóinak rendkívül erős és átláthatatlan (nem 
transzparens) politikai hatása van. „Erre a viszonyra nem lesz semmilyen befolyásunk, 
ugyanakkor az döntő jelentőségű lesz a következő kormányra nézvést. Személy szerint 
tudok egyet s más e hatás erejéről” – állította. Ennek ellenére úgy vélte, hogy az SD-nek az 
adott körülmények között érdeke, hogy Janković alakítson kormányt. A döntő napokban 
éppen kórházban fekvő Pahor párttársaihoz írt levelében autoriter magatartással vádolta 
meg Jankovićot, aki ezek után visszavonta azt az ajánlatát, hogy Pahor legyen a parlament 
elnöke. Kettejük vitájának váratlan és messze ható következménye lett.

Amíg a két párt a parlament elnökének személyéről vitatkozott és egyeztetett, addig 
az SDS, az SLS, az NSi, a DeSuS és persze a DLGV képviselői, arra hivatkozva, hogy 
nem lehet tovább halogatni a parlament munkájának megkezdését, Virantot – aki addig 
Jankovićtyal tárgyalt a koalíció létrehozásáról, s egyfajta „technikai kormány” alakítá-
sát javasolta – megválasztották a parlament elnökének. Egyes állítások szerint Janković 
pártjának tagjai nem csupán – addig feltűnő – magabiztosságukat veszítették el, de so-
kat hangoztatott toleráns magatartásukat is. Reménybeli koalíciós partnerükkel, a DLGV 
képviselőivel szemben arrogáns hangon kezdtek vádaskodni. Akárcsak korábban, most is 
azzal vádolták Virantékat, illetve a jobboldalt, hogy figyelmen kívül hagyják a választók 
akaratát. Az ő értelmezésükben az, hogy Janković pártja lett a legerősebb, egyben azt is 
jelentette, hogy a választók akarata az, hogy ő legyen a kormányfő. Csakhogy Jankovićék 
huszonnyolc mandátumával szemben a többieknek (a nemzetiségieket leszámítva) hat-
van mandátumuk volt, ami bőségesen elég a koalíció létrehozásához. Úgy tűnt, hogy a 
PS nem hajlandó tudomásul venni a parlamenti matematika e szempontjait. Más pártok 
nemzeti egységkormány létrehozását szorgalmazták. Voltak, akik már ekkor úgy vélték, 
Janković kormányfőjelöltsége rendkívül veszélybe került, s a nemrég még magabiztos 
győztes mellett csak egy szövetséges maradt, az SD.

Az SDS ekkor fontos akcióba kezdett. Egyfelől arra biztatta az államfőt, hogy nevez-
ze meg már végre a kormányfőjelöltet annak érdekében, hogy a különféle nehézségekkel 
küzdő Szlovénia mihamarabb cselekvőképes kormánnyal rendelkezzen. Másfelől viszont 
Janša levelet írt a DLGV, az SLS, a DeSUS és az NSI vezetőinek, s fölvetette, hogy 
amennyiben Janković nem tudná létrehozni a kormányt, akkor ő az említett pártokkal 
hajlandó megalakítani azt. Azt javasolta, hogy a koalícióba vonják be az SD-t is, s lénye-
gében véve összeállította a koalíciós szerződés vázlatát.

http://www.finance.si/333177#comment
http://www.delo.si/novice/politika/pahorjevo-pismo-tovarisem.html
http://www.delo.si/mnenja/komentarji/ura-politicne-zrelosti.html
http://www.delo.si/novice/volitve/presenetljivi-obrat-z-leve-na-desno-v-drzavnem-zboru.html
http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042497621
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Az államfő ezután az alkotmánynak megfelelően megkezdte a parlamenti pártok 
frakcióvezetőivel a tanácskozást arról, hogy ki lehetne a legnagyobb támogatással bíró 
kormányfőjelölt. Akárcsak az addig eltelt időszakban, most is az volt érzékelhető, hogy 
Virant, aki továbbra is tárgyalt Jankovićtyal, arra törekszik, hogy a DeSUS-szal és az 
SLS-szel együttműködve nagyjából azonos távolságot tartson Jankovićtól és Janšától. 
Virant különös játékot játszott: miközben egyre inkább előre haladt a kormányprogram 
összeállításában Jankovićtyal, továbbra is azt hangoztatta, hogy a legjobb lenne egy olyan 
nemzeti egységkormányt létrehozni, amelyet nem Janković, és nem is Janša vezetne.

Az egyesült állAmok szerepe

Ez év legelején különös dolog történt, amelynek visszhangja máig nem ült el. 
Előzménye, hogy az USA ljubljanai nagykövetsége 2011 szeptemberében ag-
godalmát fejezte ki amiatt, hogy Szlovéniában még mindig erősek az egykori 

kommunisták, illetve hogy az országban idegenkednek a külföldi befektetőktől. Bizonyos 
információk szerint októberben az amerikai nagykövetség nehezményezte, hogy az államfő 
– abban az időben, amikor úgy tűnt, hogy Janša nyeri meg a választásokat – úgy véleke-
dett, nem kell mindenáron követni azt a korábbi szokást, hogy a legerősebb párt vezetője 
kapja meg a kormányfői megbízatást. A nagykövetség nem rokonszenvezett Jankovićtyal, 
viszont úgy vélte, Janša – bizonyos szomszédsági feszültségektől eltekintve – az USA 
szempontjából kedvezőbb külpolitikát folytatna, mint a bal-liberális kormányzat.

Mindez annak fényében vált igazán érdekessé, hogy 2012 első napjaiban a ljubljanai 
amerikai nagykövet intenzív tárgyalásokba kezdett a szlovén pártok vezetőivel. Le kell 
szögezni, hogy valamennyi parlamenti párt képviselőjével találkozott, még a kórházban 
lévő Pahort is felkereste. A hírek szerint az amerikai nagykövet egy nagykoalíció érde-
kében „lobbizott”: úgy vélte, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben ez szolgálná 
a legjobban Szlovénia érdekeit. Szerinte ezt a nagykoalíciót a szlovén társadalomban és 
politikai elitben meglévő feszültségek miatt nem vezetné se Janša, sem pedig Janković. 
Az említett két politikus – akik inkább elválasztják, mint összekötik a társadalmi erőket – 
pártvezetőként folytathatná politikai karrierjét, a miniszterelnökséget pedig valaki más 
kaphatná meg. Attól azonban tartózkodott, hogy megnevezze az illetőt, mondván: mind-
két oldalon vannak erre alkalmas politikusok.

Az amerikai nagykövet aktivitása a baloldalon rendkívül erőteljes ellenállásba ütkö-
zött, ő pedig – aki korábban azt állította, hogy csupán jóindulatú közvetítést folytatott, s a 
külföldi tőke beengedésére bíztatta a szlovénokat – hasonlóan keményen, mondhatni dur-
ván vágott vissza, mondván: a szlovén külügyminiszter és Janković nem tartozik a barátai 
közé. A következő napon a szlovén államfő Jankovićot bízta meg a kormányalakítással.

http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042499209
http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042475295
http://www.finance.si/335790/Ameri%C4%8Dani-navijajo-za-veliko-koalicijo.-A-Jankovi%C4%87-in-Jan%C5%A1a-morata-odstopiti
http://www.finance.si/335790/Ameri%C4%8Dani-navijajo-za-veliko-koalicijo.-A-Jankovi%C4%87-in-Jan%C5%A1a-morata-odstopiti
http://www.rtvslo.si/slovenija/mussomeli-zunanji-minister-predsednik-in-zoran-jankovic-niso-moji-prijatelji/274398
http://www.rtvslo.si/slovenija/mussomeli-zunanji-minister-predsednik-in-zoran-jankovic-niso-moji-prijatelji/274398
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VirAnt fordulAtA, jAnkoVić Veresége

Türknek ez a tette csak részben tekinthető az USA elleni fellépésnek (ő is kifejezte 
nemtetszését amiatt, hogy az USA beavatkozik a szlovén belügyekbe), Viranték 
Jankovićtyal folytatott tárgyalásai alapján ugyanis joggal következtethetett arra, 

„hogy reális az esély arra, hogy képes lesz kormányt alakítani”.
Úgy tűnt, hogy az államfő reálisan mérte fel a helyzetet, hiszen két nappal később, 

január 7-én a PS, az SD, Virant és a DeSUS parafálta a koalíciós szerződést. Janković 
annak ellenére is elégedett volt a helyzettel, hogy Viranték közölték, a szöveg mintegy 
tíz-húsz százaléka még nyitott maradt. A kormányfőjelöltnek azonban, teljesen érthető 
okokból, sürgős volt a megállapodás aláírása.

Miközben Janković a kormányfői jelöltségéről január 11-én megtartandó szavazásra ké-
szült – Virantéknak két miniszteri helyet kínált a tizenegy tagúra tervezett kormányban –, 
Virant folytatta a korábban már megkezdett és nyilvánosan is bejelentett tárgyalásokat 
az SDS, az SLS és az NSi politikusaival. A figyelmes elemzők számára ezért csak rész-
ben volt meglepő az, ami a szlovén közvéleményben általános meglepetést, sokakban 
felháborodást keltett: Viranték január 9-én bejelentették, hogy a párt tanácsa egyhangúan 
úgy döntött, 11-én nem támogatja Janković kormányfővé választását, és nem is lép vele 
koalícióra. A tanács szerint ugyanis a programok közötti különbségek miatt nem tudnák 
érvényesíteni a saját elképzeléseiket. Arról viszont, hogy hajlandók lesznek-e koalícióra 
lépni az SDS-szel, csak azután döntenek, ha 11-én kiderül, kormányfőjelöltté választják-e 
Jankovićot. Virant elutasította azt a meglehetősen sokfelől hangoztatott vádat, hogy ezzel 
kijátszották (Sic!) a választási eredményt. (Mintha egy párt köteles lenne olyan koalíciót 
kötni, amelyet a választás legerősebb pártja – ez esetben Jankovićék – elvárnak tőle).

A DeSUS közölte, hogy ők támogatják Jankovićot; ez utóbbi pedig azt állította, hogy a 
hiányzó (minimum két) szavazatot meg fogja szerezni a többi párttól. Miközben Janković 
ez alkalommal ült le első ízben tárgyalni Janšával, a DLGV, az SLS és az NSi bejelentet-
te, hogy ők nem fogják támogatják Jankovićot. Viranték közölték, hogy köztük a jelölt 
biztosan nem talál majd egyetlen, az 1997-eshez hasonló árulót sem; a két nemzetiségi 
képviselő pedig elutasította, hogy ők alkossák a mérleg nyelvét.

Az eddig elmondottak mind hozzájárultak ahhoz, hogy végül miképpen viselkedtek 
a parlamenti szavazásnál a jobboldali pártok. Mivel a szavazás érvényességéhez legalább 
negyvenhat képviselőnek át kellett vennie a szavazólapot, a jobboldal gondoskodott arról, 
hogy negyvenhét szavazólapot átvegyenek a képviselők. A szavazásnál azonban Janković 
csak negyvenkét szavazatot kapott, azaz még az általa biztosnak vélt negyvennégyet sem 
szerezte meg. A választások után még rendkívül magabiztos Janković és tábora alól ki-
húzták a szőnyeget, amit ők rendkívül ingerülten kommentáltak.

A szlovén alkotmány 111. szakasza értelmében, „ha a jelölt nem kapta meg a szüksé-
ges szavazattöbbséget, a köztársasági elnök ismételt tanácskozások után 14 napon belül 
más jelöltet, vagy ismételten ugyanazt a jelöltet javasolhatja, de a képviselőcsoportok 
és legalább tíz képviselő is javasolhatnak jelölteket. Ha e határidőn belül több javaslatot 
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terjesztettek elő, mindegyikről külön szavaznak, mégpedig először a köztársasági elnök 
jelöltjéről, ha azt nem választják meg, még a többi jelöltről is, mégpedig a javaslatok be-
terjesztési sorrendjében.”

Türk úgy vélte, Janković továbbra is komoly jelöltnek számít; ez utóbbi azt hangoz-
tatta, hogy még aludnia kell a további döntés előtt. A szavazás után a jobboldali pártok 
tanácskozást tartottak. Az SDS, a DLGV, az SLS és az NSi úgy döntött, hogy január 
12-én közös koalíciós javaslatot küldenek az SD-nek és a DeSUS-nak. Janša utalt arra a 
levélre, amelyet december 23-án küldött a jobboldali pártoknak, és azt mondta, hogy az 
abban foglaltak még most is érvényesek. Az SDS elnöke azt hangoztatta, hogy jelenleg 
két lehetőség van: ha a következő kör sem lesz eredményes, akkor vagy új választáso-
kat kell kiírni, vagy megválaszthatnak egy nem túl erős kormányt. Érzékeltette, hogy 
az ország jelenlegi (gazdasági, szociális) állapotában (a hitelminősítők miatt sürgősen 
új költségvetést kell elfogadni, stb.) egyik sem lenne szerencsés megoldás. Nyilvánvaló, 
hogy így kívánt nyomást gyakorolni az SD-re és a DeSUS-ra, hogy fogadják el a jobboldal 
koalíciós javaslatát.

Egyúttal ismét felvetette a korábban már többször megismételt javaslatát: mivel eddig 
a szigorú arányosság elvét tiszteletben tartó választási rendszer alapján nehezen mű-
ködtethető, többpárti koalíciók jöttek létre, át kell térni a többségi választási rendszerre. 
Hangoztatta, hogy az elnöknek ugyan joga van ahhoz, hogy ismét a korábbi jelöltet ja-
vasolja, az alkotmány idézett rendelkezésére utalva azonban közölte: ezúttal már nem 
csupán egy jelöltről kell majd dönteni.

Korábban többen utaltak arra, hogy mindaz, ami történt – vagy legalábbis annak 
bizonyos részei (pl. Virant parlamenti elnökké választása) –, a jobboldal összehangolt ak-
cióinak tekintendő. Nem tudjuk, hogy így van-e, az azonban biztos, hogy a választásokat 
formálisan elvesztő és agresszív politizálással vádolt Janša (úgy tűnik, a leckét megértve 
és a helyzetet átgondolva) többszörös győzelmet aratott. Először is azért, mert formálisan 
betartotta a parlamenti cselekvéssor stabilitással összefüggő játékszabályait: arra biztat-
ta a köztársasági elnököt, hogy a győztes párt vezetőjét bízza meg kormányalakítással, 
saját koalíciós törekvéseivel nem lépett idő előtt a politika színpadára, s a parlamentben 
biztosította a Jankovićról szóló szavazás feltételeit; végül mindezzel lehetővé tette, hogy 
a következő körben esélyes jelöltként indulhasson. Másodszor azért, mert valamennyi 
politikai ellenfelén kemény revánsot vett: ezt a keserű pirulát le kell nyelnie a Jankovićot 
hangsúlyozottan Janša ellen támogató Milan Kučannak, a hasonló megfontolásokat me-
lengető államfőnek és a Janša feletti győzelmet ízlelgető Jankovićnak is.
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epilógus

Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy Janša (ezzel máris) könnyű győzelmet ara-
tott. Virant korábban többször is értésre adta, hogy tart az erőszakos Janša túlságos 
hatalmától. 2011 novemberében, azaz a választási küzdelem idején ezt mondta az 

SDS-szel való együttműködésről: „Több türelmet követelünk a másként gondolkodók 
iránt, kevesebb kizárólagosságot és cinizmust. Abban az időben, amikor miniszterelnök 
volt, Janša gyakran tanúsított ilyen cinizmust és kizárólagosságot a másként gondolko-
dókkal szemben. Ez az, amit nehezen fogadunk el.”

Janšának tehát, aki – amint említettem – a korábbiaktól eltérően, ezúttal sokat tanult 
a választási vereségből, most lesz alkalma gyakorolni a konszenzuális demokrácia el-
veit, amiről a szlovén politikai rendszer elemzői oly gyakran emlékeznek meg elismerő 
hangon.

2012. január 12.
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