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Uvod

Vsa prizadevanja za enako zastopanost obeh spolov še niso 
pripeljala do tega, da bi lahko govorili o spolno uravnoteženih 
občinskih svetih. Delež občinskih svetnic je vse do volitev 2006 
znašal največ 13%. Takrat so bile prve volitve v občinske svete, 
ki so se izvajale po dopolnjenem zakonu o lokalnih volitvah, v 
katerem je določena obveznost kandidiranja obeh spolov.

Po volitvah 2006 je delež občinskih svetnic znašal 21,50%, po 
volitvah 2010 22,44% in po zadnjih volitvah leta 2014 32%. 
Zadovoljstvo ob dvigovanju deleža svetnic pa skali spoznanje, 
da je po vsakih volitvah nekaj občin, katerih občinski sveti so 
povsem moški. Leta 2010 je bilo 10 občin brez občinske svetnice, 
leta 2014 jih je 8; tri so ponovile ta neugleden rezultat, pet pa 
je novih.

V Ženskem lobiju Slovenije smo namenile posebno pozornost 
občinam brez občinske svetnice. Svoje ugotovitve smo strnile v 
posebni analizi, ki je med drugim pokazala, da je ključ problema 
v tem, na katerih mestih kandidirajo ženske, kadar je za 
proporcionalni volilni sistem občina razdeljena na več enot, in 
v tem, da jih v malih občinah z večinskim volilnim sistemom ne 
kandidira zadovoljivo število.

V tem priročniku vam ponujamo nekatere osnovne informacije 
o tem, kaj je dobro vedeti o sistemu in postopkih volitev v 
občinske svete in zlasti kandidiranju. Predvsem pa želimo z 
njim spodbuditi, da se čimveč žensk za kandidiranje tudi odloči.

I. Sodelovanje žensk v lokalni politiki ni samo zaželeno in 
koristno temveč nujno.

O lokalni politiki govorimo, ko lokalne skupnosti avtonomno 
urejajo lokalne zadeve, tiste, ki zadevajo izključno prebivalke 
in prebivalce te lokalne skupnosti. V R Sloveniji so občine prva 
in zaenkrat edina stopnja lokalne samouprave, vse druge 
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oblike so njihovi notranji sestavni deli. Lokalna samoupravna 
skupnost, v našem primeru občina, bi morala pomeniti najvišjo 
stopnjo neposrednega sodelovanja ljudi v procesih odločanja. 

1. Kadar pri odločanju ne sodelujeta oba spola enakopravno, 
gre za demokratične odnose, ki so nepopolni in so v 
nasprotju s samo naravo demokracije. Enakost spolov 
sodi med temeljne človekove pravice in je bistvena 
sestavina družbene pravičnosti.

 Na vprašanje zakaj želimo ženske v enaki meri kot moški 
sodelovati pri odločitvah, odgovarjamo: zato, ker je to 
naša pravica.

2. Sodelovanje žensk in moških pri iskanju najboljših rešitev 
in odločanju o njih vodi v takšno lokalno politiko, ki je po 
meri potreb in interesov najrazličnejših skupin občank in 
občanov.

 Ženske v organih občine, zlasti v občinskih svetih, 
neposredno prispevajo k boljšim, vsem ljudem bolj 
prilagojenim odločitvam.

3. Uravnotežena zastopanost obeh spolov vodi v bolj 
enakopravno obravnavanje različnih vprašanj. Na dnevne 
rede odločanja pridejo tudi tiste zadeve, ki se moškim 
niso zdele pomembne ali so na njih pozabili.

 Ženske s svojo usmerjenostjo v skrbi za druge (otroke, 
stare, bolne) temu primerno ocenjujejo, kaj bi bilo dobro 
in nujno, da uredijo v svoji občini.

Razmisli o trditvah oziroma argumentih iz prejšnjih treh točk 
in se odloči, da se boš tudi sama aktivno vključila v občinsko 
politiko.
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II. Prvi koraki za aktivno sodelovanje v občinski politiki

1. Naredi bilanco svojih dosedanjih aktivnosti:

- katera področja dela so te ali te zanimajo in so neposredno 
povezana s tvojim življenjskim, osebnim in poklicnim 
položajem. Ali želiš, da se nekaj izboljša in spremeni pri 
ustvarjanju pogojev za gospodarstvo, pri delu društev, 
vrtcih, osnovnih šolah, športnih in otroških igriščih, 
prometu, zdravstvu, skrbi za stare, zaščiti naravnega 
okolja, prostorski politiki, ipd.;

- v katerih akcijah si do sedaj sodelovala; v bloku, v ulici, v 
soseski, v kraju, kjer živiš;

- ali si se udeleževala oziroma soorganizirala različne 
družabne dogodke, čistilne akcije, človekoljubna dejanja, 
pomoč otrokom in starim ipd.; 

- v katerih društvih sodeluješ, si aktivna članica, ali se 
samo bolj ali manj redno udeležuješ njihovih aktivnosti;

- si ali si bila članica različnih svetov in drugih organov v 
občini ali krajevni skupnosti, si članica sveta staršev, 
sveta vrtca ali šole;

- ali si članica katere od političnih strank, ki so organizirane 
v vaši občini.

2. Poskusi oceniti, koliko te ljudje poznajo in po čem te 
poznajo, koliko si vidna.

- sama ali tvoja družina že dolgo živite v tem kraju, ste tako 
imenovani domačini, domačinke, staroselci, staroselke in 
dobro poznani v svoji okolici;

- ali ti tvoj poklic in delo, ki ga opravljaš omogočata kar 
največ stikov z ljudmi (učiteljica, vzgojiteljica, podajalka 
v lokalni trgovini, patronažna sestra ipd.);  
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- si aktivna članica v zelo poznanem in priljubljenem 
društvu (planinsko, gasilsko, folklorna skupina, pevski 
zbor, igralska skupina, aktiv kmečkih žena, športno 
društvo, rdeči križ, društvo prijateljev mladine ipd.). Kot 
aktivno članico takega društva te prepoznava širša, zlasti 
zainteresirana javnost. S svojim druženjem v društvu pa 
širiš krog tistih, ki te bolje poznajo in so vsaj na nekaterih 
področjih somišljeniki in somišljenice;

- oceni, kako širok je krog tvojih prijateljic in prijateljev 
ter sodelavk in sodelavcev, s katerimi vzdržuješ dokaj 
pogoste in osebne stike;

- poglej, kako je s tvojim sorodstvom; je številčno, se dobro 
razumete, ste si pripravljeni pomagati, se lahko zaneseš, 
da ti bodo stali ob strani;

- kako se odziva tvoja ožja družina, te podpira, ko želiš 
zadovoljiti nek svoj interes oziroma uresničiti nek svoj 
načrt.

3. Sprejmi odločitev, da boš na naslednjih volitvah 
kandidirala za občinsko svetnico.

- ne glede na čas, ki te še loči od naslednjih volitev, ali gre 
za skoraj ves mandat, ali samo eno leto, o svoji odločitvi 
najprej seznani svoje najbližje. Zaupaj jim, da si se trdno 
odločila, da boš kandidirala in jih prosi za podporo;

- vest o svoji odločitvi razširi v prijateljskem krogu, ki jo naj 
hkrati z argumenti, zakaj je to dobro, širi dalje;

- v različnih pogovori s sosedami in sosedi, znankami in 
znanci, sodelavkami in sodelavci ter drugimi izkoristi 
priložnost, da poveš svoje mnenje, kako bi kakšno skupno 
zadevo lahko uredili na drugačen način, kot je urejena 
sedaj. Spomni jih, katere probleme je po tvojem potrebno 
rešiti, ali katerim vprašanjem je posvečeno premalo 
pozornosti;
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- naravnost povej, da pri odločitvah v občinskem svetu 
sodeluje premalo žensk. Občinski svet je odobril denarna 
sredstva za novo asfaltno preobleko na cestišču, pozabil 
pa je na pločnik, ki je ključnega pomena za varnost otrok in 
drugih pešcev. Ob sicer dobrodošli ureditvi novega javnega 
parkirišča, je najmanj enako nujna ureditev otroškega 
igrišča. Lepo in prav, da je zjutraj pravočasno spluženo 
zasneženo cestišče, zelo neprijetno, še več, ogrožajoče pa je, 
da je z napluženim snegom zatrpana avtobusna postaja ali 
prehod za pešce pred šolo, vrtcem, zdravstvenim domom. 
Povej, da bi takšnih in podobnih situacij bilo manj, če bi bili v 
občinskem svetu enako zastopani moški in ženske;

- v sredinah, kjer se giblješ in tudi širše naj postane 
splošno znano, da si pripravljena kandidirati za občinsko 
svetnico in zakaj je to dobro. Zakaj je to dobro za vaš kraj, 
ali zakaj je to dobro za družine z otroki, za upokojenke 
in upokojence, za podjetnice in podjetnike, za obrtnice 
in obrtnike, za mlade, športnice in športnike, kmete in 
kmetice ipd.

III. Kandidiranje za občinsko svetnico

1. Dobro se poduči o volilnem sistemu, po katerem potekajo 
volitve v vaši občini in o vseh volilnih postopkih, ki izhajajo 
iz njega.

- Zakon o lokalnih volitvah določa, da so v občinah, katerih 
občinski sveti štejejo enajst članic in članov ali manj, le-ti 
izvoljeni po enokrožnem večinskem sistemu. V občinah s 
številčnejšimi občinskimi sveti (največja štejeta 45 svetnic 
in svetnikov) pa volitve potekajo po proporcionalnem 
oziroma sorazmernem volilnem sistemu. Zakon tudi 
predpisuje postopke kandidiranja, samo izvedbo volitev 
in ugotavljanja volilnih izidov. Z občinskimi odloki pa je 
določeno število in velikost volilnih enot.
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2. Občina, v kateri živiš sodi med najmanjše v Sloveniji in šteje 
do 1500 volivk in volivcev. V občini je 7 članski občinski 
svet in celotna občina predstavlja 1 volilno enoto.

- vsaka politična stranka ali skupina volivk in volivcev 
lahko predlaga največ 7 kandidatk in kandidatov;

- dogovori se, kdo te bo predlagal, ali politična stranka, 
katere članica si, oziroma je najbližje tvoji politični 
usmeritvi in sistemu vrednot, ali skupina volivk in volivcev. 
V primeru, da je to skupina volivk in volivcev, pridobi za 
prvopodpisanega ali prvopodpisano čimbolj uglednega 
občana ali občanko.

Politična stranka ali skupina volivk in volivcev, ki predlaga 
3 ali več kandidatk in kandidatov mora zagotoviti, da je 
med tremi vsaj eden drugega spola.

- predlagane kandidatke in kandidati vseh politični strank 
in skupin ste na eni listi oziroma glasovnici. Vaše skupno 
število torej število vseh kandidatk in kandidatov je lahko 
nekaj ali nekajkrat večje od števila mandatov v občinskem 
svetu. Na primer, na listi vas je zapisanih devetnajst 
kandidatk in kandidatov, izvoljenih je tistih sedem, ki so 
dobili največje število glasov;

- na podlagi preteklih volitev poskusi oceniti, koliko glasov 
volivk in volivcev je v tvoji občini potrebno pridobiti, da se 
uvrstiš med sedem izvoljenih.

Poglejmo dva primera iz preteklih volitev: 

V občini, ki ima le nekaj več kot 500 volivk in volivcev, se 
jih je volitev udeležilo dobrih 70% oziroma približno 400. 
Za sedemčlanski občinski svet je kandidiralo 11 kandidatk 
in kandidatov. Izvoljenih je bilo tistih sedem, ki so dobili 
od 147 do 240 glasov.
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V drugi nekoliko večji občini, ki šteje 1.500 volivk in 
volivcev je za sedem mest v občinskem svetu kandidiralo 
21 kandidatk in kandidatov. Volitev se je udeležilo dobrih 
40% oziroma 700 volivk in volivcev. Za uvrstitev med 
prvih sedem, torej izvoljenih, je bilo potrebno dobiti od 
223 do 345 glasov volivk in volivcev.

Vse volitve so različne, različno je število kandidatk in 
kandidatov, različno je število volivk in volivcev, ki se jih 
udeležijo, še bolj različni pa so razlogi, ki vplivajo na volilne 
odločitve ljudi in vendar so rezultati preteklih volitev lahko 
nek okviren pokazatelj, koliko glasov moraš pridobiti.

3. Živiš v občini, katere občinski svet šteje 11 svetnic in 
svetnikov, ki se prav tako kot v prejšnjem primeru volijo 
po večinskem sistemu, pa vendarle gre za nekatere 
bistvene razlike. 

- občina je razdeljena na več volilnih enot. Praviloma bi 
morali v vsaki volilni enoti glasovati za enega svetnika 
ali svetnico, vendar zakon dopušča tudi volilne enote, 
v kateri se volijo dva ali največ trije svetniki in svetnice. 
Volilne enote,  ki obsegajo posamezna naselja ali dele 
naselij morajo zagotavljati za izvolitev posameznega 
svetniškega mesta enako število volivk in volivcev. 
Žal slednja zahteva, torej zahteva po enaki vrednosti 
posameznih glasov ni dosledno upoštevana in prihaja do 
večjih razlik med posameznimi volilnim enotami;

- kandidiraš lahko le v tisti volilni enoti, v kateri živiš; prav 
tako morajo biti iz te volilne enote volivke in volivci, ki 
predlagajo tvojo kandidaturo. Ta druga zahteva odpade, 
če te kandidira politična stranka; 

- večinski sistem volitev, ki velja za vašo občino, je že po svoji 
naravi manj naklonjen ženskam, zato se dobro poduči, 
kako so razdeljene volilne enote, v kateri živiš ti, koliko, 
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eden, dva ali trije svetniki ali svetnice se volijo v tvoji volilni 
enoti in koliko volivcev in volivk živi v tvoji volilni enoti. Kako 
težka bo pot do uspeha, ali koliko glasov moraš dobiti, da 
boš izvoljena, pa zavisi od tega, kako velika bo konkurenca, 
koliko vas bo kandidiralo za eno svetniško mesto.

Poglejmo dva primera občin z večinskim volilnim sistemom: 

Prva šteje nekaj čez 2.000 volivk in volivcev in ima devet članski 
občinski svet, ki ga volijo v 4 volilnih enotah. V eni volilni enoti 
volijo tri svetnice ali svetnike in v treh po dva ozirom dve. Na 
zadnjih volitvah je v volilni enoti, v kateri se volijo trije, torej 
za tri svetniška mesta kandidiralo 13 kandidatk in kandidatov. 
V enotah, v katerih se volijo po dva svetniška mesta, torej v 
enotah s po dvema mandatoma, pa je kandidiralo enkrat sedem 
in dvakrat devet kandidatk in kandidatov. Glede na primerljive 
občine je bila dokaj velika konkurenca.

Volitev se je udeležilo dobrih 50% volivk in volivcev, 
izvoljeni svetniki in svetnice pa so v volilni enoti s tremi 
mandati prejeli od 84 do 144 glasov in v enotah s po 
dvema mandatoma od 49 do 111 glasov volivk in volivcev.

V drugi nekoliko večji občini živi okoli 3.300 volivk in volivcev, 
občinski svet pa šteje 11 svetnic in svetnikov. Za izvolitev 
občinskega sveta je oblikovanih sedem volilnih enot;  v treh 
volilnih enotah volijo po eno svetniško mesto in v štirih po 
dve. V enotah z enim mandatom, torej za eno mesto sta v 
eni kandidirala dva, v drugi pet in v tretji šest kandidatk in 
kandidatov. V volilnih enotah z dvema mandatoma pa je 
kandidiralo od pet do osem kandidatk in kandidatov. 

V celi občini se je volitev udeležilo okrog 2.200 volivk in 
volivcev, izvoljeni svetniki in svetnice pa so dobili v volilnih 
enotah z enim svetniškim sedežem od 70 do 123 glasov in 
v volilnih enotah z dvema svetniškima sedežema od 102 
do 256 glasov volivk in volivcev.



Za spolno uravnotežene občinske svete 

12

Niso tako redki primeri, ko za eno svetniško mesto kandidira 
samo en kandidat ali kandidatka. Le-ta ima že vnaprej 
zagotovljeno izvolitev, saj je izvoljen oziroma izvoljena četudi 
dobi samo en glas.

4. V občini, v kateri nameravaš kandidirati, je občinski svet 
izvoljen po proporcionalnem volilnem sistemu. Na ta način 
se volijo občinski sveti, ki štejejo od 12 do 45 občinskih 
svetnic in svetnikov. Najbolj vidna razlika je v tem, da volivke 
in volivci glasujejo za kandidatno listo in ne za posameznega 
kandidata ali kandidatko. Ob tem, ko glasujejo za listo, na 
kateri so vsi kandidati in kandidatke ene politične stranke ali 
skupine volivk in volivcev, pa lahko z oddajo preferenčnega, 
prednostnega glasu povedo, kateri konkretni kandidat ali 
kandidatka je po njihovem najprimernejša in bi želeli, da 
dobi mesto v občinskem svetu.

- tudi v tem sistem se o listah kandidatov glasuje v volilnih 
enotah. Zakon predpisuje spodnjo mejo števila mandatov, 
za katere se glasuje v eni volilni enoti, to je 5. Ne glede na 
velikost občinskega sveta se v nobeni volilni enoti ne sme 
glasovati za manj kot 5 sedežev. Navzgor pa je število 
mandatov v eni volilni enoti omejeno zgolj s številom članic 
in članov občinskega sveta. To pomeni, da je lahko območje 
cele občine ena volilna enota. V Sloveniji imamo zelo 
različne situacije; občine z večjim številom volilnih enot in 
občine, ki imajo samo eno volilno enoto. Eno volilno enoto 
ima večina mestnih občin, tudi največji dve, medtem, ko so 
mnoge manjše občine razdeljene na več volilnih enot;

- velikost volilne enote vpliva na izvolitev žensk; čimvečja je 
volilna enota, toliko večja je možnost za njihovo izvolitev. 
Ne samo žensk, ki so deležne posebnih zakonskih ukrepov, 
to je spolnih kvot, ki na nek način zagotavljajo izvolitev, 
ena volilna enota, široka oziroma dolga kandidatna lista 
omogoča, da na njej prepoznajo svoje predstavnike in 
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predstavnice različne družbene skupine; mladi, upokojenci 
in upokojenke, športnice in športniki, podjetniki in podjetnice 
in drugi. Za občinski svet, ki je izvoljen v eni volilni enoti,  
upravičeno predvidevamo, da njegova sestava kar najbolj 
odraža strukturo volivk in volivcev v določeni občini;

- najprej ugotovi, kako velik je občinski svet, v katerega 
nameravaš kandidirati in koliko volilnih enot je 
oblikovanih za njegovo izvolitev. Če je občina razdeljena 
na več volilnih enot, lahko kandidiraš le v tisti volilni enoti, 
v kateri imaš stalno bivališče;

- zakon predpisuje, da mora biti na kandidatni listi najmanj 
40% posameznega spola in kar je še pomembneje, 
določa, da morajo biti ženske in moški na zgornji polovici 
kandidatne liste razvrščeni izmenično. Torej ena ženska, 
en moški, ena ženska, en moški in tako dalje.

Taka določba zagotavlja, da tudi tiste politične stranke 
ali interesne skupine, ki so manj naklonjene ženskam, 
morajo le-tem zagotoviti 40% kandidatnih mest, če želijo 
na volitve.

To ti prav gotovo olajša dogovarjanje za uvrstitev na 
kandidatno listo;

- za dogovarjanje v tvoji politični stranki, ali stranki, ki 
te je povabila, da zanjo kandidiraš, ali s skupino, ki se 
namerava volitev udeležiti s svojo listo, je pomembno, 
da veš katera mesta na kandidatni listi so še potencialno 
izvoljiva.

Oglejmo si dva primera enako velikih občinskih svetov, oba 
štejeta 33 svetnic in svetnikov.

Izvolitev prvega občinskega sveta poteka v eni volilni enoti za 
celo občino, za izvolitev drugega pa je občina razdeljena na tri 
enako velike volilne enote. V vsaki od njih volijo enajst svetnic 
in svetnikov.
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Na zadnjih volitvah je v prvem občinskem svetu (cela občina 
je ena volilna enota) mandate zasedlo sedem list ali drugače 
povedano v občinski svet so bile izvoljene svetnice in svetniki 
sedmih političnih strank in skupin volivk in volivcev. Najbolj 
uspešna politična stranka je dobila 16 svetniških sedežev, 
druga 5, dve po 4, ena 2 sedeža in dve po 1. Število dobljenih 
mandatov ti pokaže, koliko mest je pri posamezni politični 
stranki oziroma listi potencialno izvoljivih. Pri najmočnejši 
stranki lahko računaš, da boš izvoljena tudi na 16. mestu, pri 
najšibkejših dveh, ki sta dobili samo po 1 sedež v občinskem 
svetu pa le v primeru, če boš prva na listi.

Vrstni red izvoljenih lahko spremenijo preferenčni glasovi, 
vendar v primeru ene volilne enote precej težko. Koliko 
sedežev doseže posamezna kandidatna lista, je odvisno od 
naklonjenosti volivk in volivcev, ki pa se spreminja od volitev 
do volitev.

Predpostavimo, da je na vseh sedmih kandidatnih listah, na 
katerih so bile izvoljene svetnice in svetniki, bila prva ženska 
na šele drugem mestu in da preferenčni glasovi niso vplivali 
na izvolitev. V takem primeru je v 33 članski občinski svet 
izvoljenih 15 svetnic.

V drugi občini, ki je razdeljena na 3 volilne enote, se v vsaki 
volilni enoti glasuje o kandidatnih listah, ki obsegajo največ 11 
kandidatk in kandidatov. Na zadnjih volitvah je bilo uspešnih 
9 list, vendar različno od enote do enote. Samo v eni volilni 
enoti je istoimenska lista (lista ene stranke ali skupina volivk in 
volivcev) dobila štiri svetniške sedeže, dvakrat po tri, šestkrat 
po 2 in kar enajstkrat samo po en sedež. 

Če predpostavimo, da preferenčni glasovi, ki v primeru 3 
volilnih enot (krajših kandidatnih list in manjšega števila 
volivk in volivcev) lahko vplivajo na izvolitev, niso spremenili 
vrstnega reda izvoljenih na posamezni listi in da so bile vse 
ženske kandidatke šele na drugem mestu, je v enako velik (33 
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članski) občinski svet bilo izvoljenih 10 svetnic; dve iz liste, ki je 
dobila 4 mandate, po ena iz dveh list s 3 mandat ter šestih list 
z 2 mandatoma.

- Za potrditev tega, kako lahko velikost volilnih enot vpliva 
na izvolitev žensk pa poglejmo še en primer iz zadnjih 
volitev:

V občini s 15 članskim občinskim svetom, ki ga volijo v treh 
volilnih enotah s po 5 mandati, kljub zakonsko določeni 
spolni kvoti in obveznem izmeničnem razvrščanju 
kandidatk in kandidatov na kandidatni listi, ni bila 
izvoljena nobena svetnica. 

V občinskem svetu je svetniška mesta zasedlo 6 
istoimenskih list; 3 liste v vseh treh volilnih enotah, ena 
lista v dveh enotah in dve listi v eni volilni enoti. V enajstih 
primerih je lista v enoti dosegla samo en svetniški sedež. 
Teh enajst svetniških sedežev so desetkrat zasedli moški, 
ki so bili na prvem mestu na kandidatni listi in enkrat 
moški s preferenčnimi glasovi z drugega mesta. Dve 
listi sta po enkrat, vsaka v drugi volilni enoti dosegli dva 
svetniška sedeža. Zasedli so jih štirje moški, dva moška 
iz prvega mesta in dva moška s preferenčnimi glasovi s 
tretjega mesta. Torej, je v občinski svet bilo izvoljenih 6 
list, dve sta dobili samo en svetniški sedež, ena dva, ena 
tri in dve po štiri. Če bi bila občina ena volilna enota in bi 
za take liste glasovalo dobrih 1.900 volivk in volivcev, bi 
bilo po rezultatih iz zadnjih volitev potencialno izvoljivih 
šest žensk. Vpliv preferenčnih glasov se namreč manjša 
z naraščanjem števila volivk in volivcev. V obravnavanem 
primeru so preferenčni glasovi učinkovali na listah, ki so 
prejele 112, 150 in 190 glasov volivk in volivcev.

- Poučila si se o volilnem sistemu, volilnih postopkih in 
pasteh, na katere lahko naletiš na poti do izvolitve. 
Zavedaš se, da volilni uspeh ne zavisi samo od tebe. 
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IV. Volilna kampanja

1. Skupni imenovalec vsega zapisanega o volilni kampanji 
je pretiravanje o njenem pomenu. Precenjevanje 
različnih metod in tehnik volilne kampanje pomeni 
podcenjevanje volivk in volivcev. Volilna naklonjenost 
posamezni politični stranki, skupini ter posameznicam 
in posameznikom je posledica stališč in mnenj, ki si jih 
ljudje ustvarijo v daljšem časovnem obdobju, ali pa je plod 
pričakovan po razrešitvi nekaterih nakopičenih težav, za 
katere ljudje presodijo, na osnovi bolj ali manj racionalnih 
predpostavk, da jih lahko uspešno razreši konkretna 
politična skupina in posameznik ali posameznica.

Za volilno kampanjo nesporno velja rek manj je več.

2. Osrednji namen volilne kampanje je informiranje volivk in 
volivcev. Volivke in volivce informiramo, kdo kandidira in 
zakaj. Kako s tem sporočilom doseči slehernega volivca in 
volivko, pa zagotavljajo različni postopki, načini , metode 
in tehnike volilnih kampanj.

- za kakšno volilno kampanjo se odločimo, je odvisno od 
velikosti občine ter kulturno-socioloških in socialnih 
značilnosti njenega prebivalstva.

- Od tega zavisi, katere medije boš pretežno uporabila za 
komunikacijo z ljudmi; osebni, neposredni stik, pismeno 
sporočilo ali elektronske medije;

- na obliko volilne kampanje prav tako vpliva volilni sistem; 
večinski zahteva izrazito individualizirano kampanjo, 
medtem, ko v proporcionalnem sistemu želimo 
predstaviti prednosti in kvalitete posamezne kandidatke 
ali kandidata s kandidatne liste;

- razlike v kampanjah so tudi posledica tega, kdo jih vodi in 
na kako širokem območju. Ali gre za dokaj centralizirano 
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kampanjo parlamentarne politične stranke, stranke z 
dobro razvejano in utrjeno organizacijsko mrežo, ali 
stranke z zelo ohlapnim skupnim programom in veliko 
avtonomijo lokalnih organizacij. Ali kampanjo vodi bolj ali 
manj številčna in organizirana skupina volivk in volivcev In 
nenazadnje ali jo moraš voditi povsem sama.

3. Formalno, zakonsko določen čas volilne kampanje traja en 
mesec. V tem času so tudi normirana nekatera ravnanja in 
postopki, zlasti kar zadeva medije obveščanja. Prav tako 
se v tednih neposredno pred volitvami izrazito zgostijo 
informacije vseh subjektov, ki nastopajo na volitvah in so 
ljudje v veliki meri zasičeni z volilnimi sporočili. Zato so še 
kako pomembne aktivnosti, ki si jih ali boš opravila v času 
t.i. predkampanje.

- še enkrat moraš zelo jasno formulirati cilj, ki ga želiš doseči 
v občinskem svetu, tako da boš čimbolj verodostojna za 
ljudi;

- dobro se seznaniš in po možnosti sooblikuješ volilni 
program politične stranke ali skupine občank in občanov;

- svoje osebno volilno sporočilo oblikuješ na osnovi svojih 
dosedanjih aktivnostih, ki si jih temeljito analizirala 
preden si sprejela odločitev za kandidiranje;   
večji in učinkovitejši del svoje kampanje si že opravila 
takrat, ko si se odločila za kandidiranje in s tem uspela 
seznaniti širok krog ljudi.

V vseh primerih pa je ključno, da volivke in volivce, na katere 
računaš, doseže informacija, da kandidiraš.
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4.  Vsebina in način, še bolj pa učinkovitost volilne kampanje 
zavisi od ustreznega oblikovanja ciljnih skupin.

- skrbno pretehtaj, katere skupine občank in občanov bi 
imele največ koristi od tvojega dela v občinskem svetu in 
kako jih boš nagovarjala;

- za katere skupine ljudi ali cele zaselke v občini ocenjuješ, 
da so bili v preteklosti prevečkrat spregledani in ne smejo 
izostati iz tvojih volilnih obljub;

- za katere ljudi sodiš, da te dobro poznajo in so ti 
naklonjeni; sorodstvo, prijateljice, sodelavke in sodelavci, 
sosedje in vsi tisti, s katerimi se pretežno družiš v svojem 
prostem času;

- za koga in katere skupine ljudi meniš, da v tebi lahko 
prepoznajo svojo predstavnico v občinskem svetu; starši 
majhnih ali šoloobveznih otrok ali mladostnikov, gospodinje, 
podjetnice, upokojenke, samohranilke, vzgojiteljice, 
učiteljice, mladi, ki gredo prvič na volitve in podobno.

5. Izberi pot, po katerih boš dostopala do posameznih 
ciljnih skupin. Za različne ljudi uporabljaš različne načine 
komuniciranja.

- pisno komuniciranje praviloma uporabljaš v večji občini 
in v okviru strankinih pisnih gradiv.

Le-tega naj bo čim manj, dobro pa je, če imaš priročno 
vizitko z osnovnimi podatki o tebi in tvojim osrednjim 
volilnim sporočilom, ki jo osebno, ali tvoje spremljevalke 
in spremljevalci delite ob različnih priložnostih;

- lokalni časopis, radio ali TV sta težko dosegljiva vsem 
kandidatkam in kandidatom, zato se na njih ne zanašaj 
in tudi njihov domet, z izjemo časopisa je dokaj dvomljiv. 
Časopis je dober informator o tem, da kandidiraš, medtem 
ko lahko preko družabnih omrežij posamezne skupine 
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seznanjaš s svojimi stališči. Zlasti mladi so tista skupina, 
s katerimi najlažje komuniciraš na ta način;

- največ časa nameni osebnim, neposrednim stikom z 
ljudmi. Tudi v tem primeru uporabi tisti način, ki najbolj 
ustreza tvojem temperamentu in dosedanjemu obsegu 
in načinu občevanja z okolico. Pomembno je, da veš, kako 
se okolica odziva na tvoj neposredni pristop. Odločiš se 
lahko za osebne obiske, to je t.i. kampanja od vrat do vrat, 
obiskovanje raznih prireditev v tistem času in zadrževanje 
na javnih mestih, kjer se običajno giblje največ ljudi.

Vse to počni v spremstvu najbližjih oziroma tistih, ki so 
se odločili, da bodo sodelovali v tvoji volilni kampanji. 
Upokojenkam naj te predstavi upokojenka, športnicam 
športnica, podjetnicam podjetnica ipd.

6. V volilni kampanji ne srečuješ samo svojih somišljenic in 
somišljenikov, pogosto srečuješ ljudi, ki pripadajo drugim 
strankam ali so jim naklonjeni  in že imajo izbranega 
kandidata in kandidatko, za katero bodo glasovali. Zato 
je dobro, da vsaj okvirno poznaš volilne programe drugih 
kandidatk in kandidatov in v soočenju z njimi čimbolj 
spoštljivo in argumentirano odgovarjaš na njihove 
obljube. Ob vsaki priložnosti, ko se srečate kandidatke 
z različnih list, zastopaj stališče, da bo dobro, če boste 
izvoljene ženske, zato jih ne napadaj, raje podpiraj, četudi 
so drugačne politične usmeritve.

7. Izkušnje kažejo, da je preferenčni glas preprečil izvolitev 
žensk, četudi so bile na ustreznih mestih na kandidatnih 
listah. Vzroki zato niso dovolj poznani, sklepam lahko, da 
ženske kandidatke za razliko od moških niso svojih volivk in 
volivcev posebej nagovarjale za oddajo preferenčnega glasu.

Napotek, kako ravnaj ni enoglasen. Če je v tvoji občini na 
preteklih volitvah prihajalo do tega, da so preferenčni 
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glasovi spremenili vrstni red na kandidatni listi, ali da v 
času kampanje in gibanja med ljudmi zaznaš, da nekatere 
kolegice in kolegi s tvoje kandidatne liste, lahko tudi 
s sorodnih kandidatnih list, tekmujejo za preferenčne 
glasove, tako ravnaj tudi ti. Torej nagovarjaj ljudi, ki so ti 
naklonjeni, da ti dajo tudi preferenčni glas.

V. Viri:
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2. Zakon o lokalnih volitvah - uradno prečiščeno besedilo 
(ZLV-UPB3). Dostopno na URL: http://www.uradni-list.
si/1/content?id=82671

3. Lokalne volitve 2014. Dostopno na URL: http://www.
volitve.gov.si/lv2014/

Na volitvah se ne zmaguje in izgublja, na volitvah uspeš 
ali ne uspeš biti izvoljena. Vsi ne morete biti, konkurentk in 
konkurentov za eno svetniško mesto je več. Če nisi uspela 
prvič, boš pa drugič. Tudi drugače v življenju je tako.


