
 

SPOLNE KVOTE OZIROMA T.I. "ŽENSKE KVOTE" 
 
Zakon o lokalnih volitvah določa, da mora politična stranka, ki v volilni enoti določi več kot 
enega kandidata (dva ali več) za člana občinskega sveta, določiti kandidate oziroma 
kandidatne liste tako, da pripada vsakemu od obeh spolov najmanj 40% kandidatur oziroma 
mest na kandidatni listi ter svoje kandidate oziroma kandidate na prvi polovici kandidatne 
liste v volilni enoti razporediti izmenično (t.i. zadrga) vsakega DRUGEGA kandidata po spolu 
(MŽM ali ŽMŽ) NIKOLI PA NE!!! (MMŽ ali ŽŽM). 
 
Pri  preračunavanju, do katerega mesta sega zgornja polovica liste, (problem lihih števil), se 
zaokrožuje v korist zapostavljenega spola. Povedano na primeru, če imamo enoto z enajstimi 
kandidati mora biti tudi na šestem mestu obvezno ženska. Torej  najmanj tri ženski (oz. 
zapostavljen spol) med prvimi šestimi  kandidati. Sistem zadrge je definiran tako, da na prvi 
polovici liste dva  zapored ne smeta biti enakega spola. Uporablja se v primeru 
proporcionalnih volitev.  
V primeru 1  kandidat / 1 volilno enoto ženske kvote (40%) ne veljajo (PRIMER 2). 
 
Določba 40% se zaokrožuje na celo število navzgor, kajti že zakon govori v besedni zvezi 
"najmanj 40%"; v primeru 16 članskega občinskega sveta je to 7 žensk, v primeru 18 
članskega občinskega sveta pa 8 žensk (govorimo na ravni volilne enote). Če ima občina več 
volilnih enot, to velja za vsako volilno enoto posebej. 

Če ima po večinskem sistemu vsaka enota 1 mesto, potem so lahko vsi kandidati istega spola. 
Če ima po večinskem sistemu volilna enota 2 mesti, potem mora biti en kandidat in ena 
kandidatka. V primeru treh kandidatov v isti volilni enoti velja kot že omenjeno drugi odstavek 
70. a člena, torej mora biti najmanj en predstavnik vsakega od spolov.  

V primeru, ko se občinski svet voli po večinskem sistemu v 1 volilni enoti (7 članov sveta), 
morajo biti v predlogu liste vsaj 3 ženske; če pa je na listi samo 5 kandidatov za OS pa 
zadostujeta 2 ženski.   

Enaka pravila kot za kandidiranje po večinskem volilnem sistemu veljajo tudi pri kandidiranju v 
svete krajevnih skupnosti in vaške svete ter svete četrtnih skupnosti. Če se volitve v svete 
četrtnih skupnosti opravljajo po proporcionalnem sistemu, veljajo v takem primeru za sestavo 
list seveda pravila za proporcionalni sistem. 

 
PRIMERI 
 
Večinski volilni sistem 
 
PRIMER 1: 
Voli se 7 članov občinskega sveta v občini kot eni volilni enoti; stranka predlaga 7 kandidatov, 
upoštevati je potrebno 40% nasprotnega spola, če zaokrožimo navzgor to pomeni, da morajo 
biti najmanj 3 ŽENSKI. Vrstni red za samo izvolitev ni pomemben, ker se vrstni red kandidatov 
na glasovnici določi z žrebom med vsemi kandidati različnih predlagateljev. 
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PRIMER 2: 
Voli se 7 članov občinskega sveta. Občina je razdeljena na 7 volilnih enot v katerih se voli 1 
kandidata. Delež nasprotnega spola ni potrebno upoštevati.  
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PRIMER 3: 
Voli se 9 članov občinskega sveta. 
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VE 3 

1. MOŠKI 

 2. ŽENSKA 

3. MOŠKI 

 
VE 4 

1. MOŠKI 

2. ŽENSKA  

3. MOŠKI 

 
OPOMBA: Pri primeru za 3. in 4. VE, je potrebno tudi tu po analogiji s proporcionalnimi 
volitvami upoštevati izmenično pravilo. 

 
 
 
 



 
 
 

Potrebno število nasprotnega spola, glede na to koliko imate kandidatov: 
 

1. Če se v volilni enoti voli 1 članica oziroma član občinskega sveta, se pravila o enakih 
možnostih ne upoštevajo.  

 
2. Če se v volilni enoti voli 2 članici oziroma člana občinskega sveta in predlagatelj 

predlaga 1 kandidata, ni dolžan upoštevati pravila o enakih možnostih. 
 
3. Če se v volilni enoti voli 2 članici oziroma člana občinskega sveta in predlagatelj 

predlaga 2 kandidata, mora predlagati 1 moškega in 1 žensko.  
 
4. Če se v volilni enoti voli 3 članice oziroma člane občinskega sveta in predlagatelj 

predlaga: 

 1 kandidata, ni dolžan upoštevati pravila o enakih možnostih, 

 2 kandidata, mora predlagati 1 moškega in 1 žensko, 

 3 kandidate, mora predlagati 1 moškega in 2 ženski ali 2 moška in 1 žensko.  
 
5. Če je občina ena volilna enota, v kateri se voli 7 članic oziroma članov občinskega 

sveta in predlagatelj predlaga: 

 1 kandidata, ni dolžan upoštevati pravila o enakih možnostih, 

 2 kandidata, mora predlagati 1 moškega in 1 žensko, 

 3 kandidate, mora predlagati 2 moška in 1 žensko ali 1 moškega in 2 ženski, predloge 
kandidatov mora razporediti tako, da moškemu sledi ženska, oziroma ženski sledi 
moški, 

 4 kandidate, mora predlagati 2 moška in 2 ženski,  predloge kandidatov mora 
razporediti tako, da moškemu sledi ženska, oziroma ženski sledi moški, 

 5 kandidatov, mora predlagati 3 moške in 2 ženski ali 2 moška in 3 ženske, predloge 
kandidatov mora razporediti tako, da moškemu sledi ženska, oziroma ženski sledi 
moški, 

 6 kandidatov, mora predlagati 3 moške in 3 ženske predloge kandidatov mora 
razporediti tako, da moškemu sledi ženska, oziroma ženski sledi moški, 

 7 kandidatov, mora predlagati 4 moške in 3 ženske ali 3 moške in 4 ženske, predloge 
kandidatov mora razporediti tako, da moškemu sledi ženska, oziroma ženski sledi 
moški, 
 
 

Proporcionalni volilni sistem: 
 

PRIMER 4: 
V občini se voli 13 občinskih svetnikov v eni volilni enoti. 40 % delež nasprotnega spola 
pomeni, da mora biti na listi 6 kandidatk. Upošteva se zadrga v prvi polovici liste. 
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1. mesto MOŠKI 

2. mesto ŽENSKA 

3. mesto MOŠKI 
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7. mesto MOŠKI 



8 mesto MOŠKI 

9. mesto MOŠKI 

10. mesto ŽENSKA 

11. mesto ŽENSKA 
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13. mesto ŽENSKA 

 
 

PRIMER 5: 
V občini se voli 25 občinskih svetnikov v treh volilnih enotah.  

 
VE 1 
Voli se 5 kandidatov

1. mesto MOŠKI 

2. mesto ŽENSKA 

3. mesto MOŠKI 

4. mesto MOŠKI 

5. mesto ŽENSKA 

 
VE 2 
Voli se 9 kandidatov

1. mesto MOŠKI 

2. mesto ŽENSKA 

3. mesto MOŠKI 

4. mesto ŽENSKA 

5. mesto MOŠKI 

6. mesto MOŠKI 

7. mesto MOŠKI 

8 mesto ŽENSKA 

9. mesto ŽENSKA  

 
 
VE 3 
Voli se 11 kandidatov

1. mesto MOŠKI 

2. mesto ŽENSKA 

3. mesto MOŠKI 

4. mesto ŽENSKA 

5. mesto MOŠKI 

6. mesto ŽENSKA 

7. mesto MOŠKI 

8 mesto MOŠKI 

9. mesto MOŠKI 

10. mesto ŽENSKA 

11. mesto ŽENSKA 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
V skladu z ZLV-E so liste kandidatov za proporcionalne volitve v volilni enoti pravilno 
vložene, če je: 

 

 V primeru, da je število kandidatov  na listi kandidatov od 1 do 4, veljajo pri 
proporcionalnih volitvah ista pravila sestave list kot veljajo za sestavo kandidature pri 
večinskih volitvah, če kandidatura šteje od 1 do 4 kandidatov. 

 
Število 
kandidatov na 
kandidatni listi: 

Zastopanost kandidatov na listi po spolu najmanj 40 %:  Razpored kandidatov na prvi polovici 
liste najmanj-lahko tudi več (Moški – 
M/ženska –Ž): 

 5 3 moške in 2 ženski ali 3 ženske in 2 moška Med prvimi tremi (3): 
MŽM ali ŽMŽ 

 6 3 moške in 3 ženske Med prvimi tremi (3): 
MŽM ali ŽMŽ 

 7 4 moške in 3 ženske ali 3 moške in 4 ženske Med prvimi štirimi (4): 
MŽMŽ ali ŽMŽM 

 8 4 moške in 4 ženske Med prvimi štirimi (4): 
MŽMŽ ali ŽMŽM 

 9 5 moških in 4 ženske ali 4 moške in 5 žensk Med prvimi petimi (5): 
MŽMŽM ali ŽMŽMŽ 

 10 6 moških in 4 ženske ali 4 moške in 6 žensk (ali 5M in 5Ž) Med prvimi petimi (5): 
MŽMŽM ali ŽMŽMŽ 

 11 6 moških in 5 žensk ali 5 moški in 6 žensk Med prvimi šestimi (6): 
MŽMŽMŽ ali ŽMŽMŽM  

 12 7 moških in 5 žensk ali 5 moški in 7 žensk (ali 6M in 6Ž) Med prvimi šestimi (6): 
MŽMŽMŽ ali ŽMŽMŽM 

 13 7 moških in 6 žensk ali 6 moških in 7 žensk Med prvimi sedmimi (7): 
MŽMŽMŽM ali ŽMŽMŽMŽ 

 14 8 moških in 6 žensk ali 6 moških in 8 žensk (ali 7M in7Ž) Med prvimi sedmimi (7): 
MŽMŽMŽM ali ŽMŽMŽMŽ 

 15 9 moških in 6 žensk ali 6 moških in 9 žensk (ali 8 : 7 ) Med prvimi osmimi (8): 
MŽMŽMŽMŽ ali ŽMŽMŽMŽM 

 16 9 moških in 7 žensk ali 7 moških in 9 žensk (ali 8 : 8) Med prvimi osmimi (8): 
MŽMŽMŽMŽ ali ŽMŽMŽMŽM 

 17 10 moških in 7 žensk ali 7 moški in 10 žensk ( ali 9:8) Med prvimi devetimi (9): 
MŽMŽMŽMŽM ali ŽMŽMŽMŽMŽ 

 18 10 moških in 8 žensk ali 8 moških in 10 žensk ( ali 9:9) Med prvimi devetimi (9): 
MŽMŽMŽMŽM ali ŽMŽMŽMŽMŽ 

 19 11 moških in 8 žensk ali 8 moških in 11 žensk ( ali 10 : 9) Med prvimi desetimi (10): 
MŽMŽMŽMŽMŽ ali ŽMŽMŽMŽMŽM 

 20  12 moških in 8 žensk ali 8 moških in 12 žensk (tudi  10 : 10  
ali  11 : 9) 

Med prvimi desetimi (10): 
MŽMŽMŽMŽMŽ ali ŽMŽMŽMŽMŽM 

 21 12 moških in 9 žensk ali 9 moških in 12 žensk (ali 11: 10) Med prvimi enajstimi (11): 
MŽMŽMŽMŽMŽM ali 
ŽMŽMŽMŽMŽMŽ 

 22 13 moških in 9 žensk ali 9 moških in 13 žensk  ( tudi  12 : 
10   
ali 11 :11) 

Med prvimi enajstimi (11): 
MŽMŽMŽMŽMŽM ali 
ŽMŽMŽMŽMŽMŽ 

 23 13 moških in 10 žensk ali 10 moških in 13 žensk ( tudi 12 : 
11 ) 

Med prvimi dvanajstimi (12): 
MŽMŽMŽMŽMŽMŽ ali 
ŽMŽMŽMŽMŽMŽM 

 24 14 moških in 10 žensk ali 10 moških in 14 žensk ( tudi 14 : 
10, 13:11 ali 12 : 12 ) 

Med prvimi dvanajstimi (12): 
MŽMŽMŽMŽMŽMŽ ali 
ŽMŽMŽMŽMŽMŽM 

 25 15 moških in 10 žensk ali 10 moških in 15 žensk( tudi 14 : 
11,   
ali 13:12 ) 

Med prvimi trinajstimi (13): 
MŽMŽMŽMŽMŽMŽM ali 
ŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽ 

 26 15 moških in 11 žensk ali 11 moških in 15 žensk ( tudi 14 : 
12 ali 13 : 13) 

Med prvimi trinajstimi (13): 
MŽMŽMŽMŽMŽMŽM ali 



ŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽ 

 27  16 moških in 11 žensk ali 11 moških in 16 žensk ( tudi 15: 
12,  
14 : 13 ) 

Med prvimi štirinajstimi (14): 
MŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽ ali 
ŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽM 

 28 16 moških in 12 žensk ali 12 moških in 16 žensk ( tudi 15 : 
13   
ali 14 : 14 ) 

Med prvimi štirinajstimi (14): 
MŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽ ali 
ŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽM 

 29 17 moških in 12 žensk ali 12 moških in 17 žensk ( tudi 16 : 
13  
ali 15 : 14 ) 

Med prvimi petnajstimi (15): 
MŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽM ali 
ŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽ 

 30 18 moških in 12 žensk ali 12 moških in 18 žensk ( tudi  17 : 
13, 16 : 14 ali 15:15) 

Med prvimi petnajstimi (15): 
MŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽM ali 
ŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽ 

 31 18 moških in 13 žensk ali 13 moških in 18 žensk( tudi  17 : 
14  
ali  16 : 15) 

Med prvimi šestnajstimi (16): 
MŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽ ali 
ŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽM 

 32 19 moških in 13 žensk ali 13 moških in 19 žensk( tudi  18 : 
14,  
17 : 15 ali 16 : 16 ) 

Med prvimi šestnajstimi (16): 
MŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽ ali 
ŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽM 

 33 19 moških in 14 žensk ali 14 moških in 19 žensk ( tudi  18 : 
15 ali  17 : 16) 

Med prvimi sedemnajstimi (17): 
MŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽM ali 
ŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽ 

 34 20 moških in 14 žensk ali 14 moških in 20 žensk( tudi  19 : 
15,  
18 : 16 ali  17 : 17  ) 

Med prvimi sedemnajstimi (17): 
MŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽM ali 
ŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽ 

 35 21 moških in 14 žensk ali 14 moških in 21 žensk ( tudi  20 : 
15,  
19 : 16  ali 18: 17 ) 

Med prvimi osemnajstimi (18): 
MŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽ ali 
ŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽM 

 36 21 moških in 15 žensk ali 15 moških in 21 žensk ( tudi  20 
:16,  
19 : 17 ali 18 : 18 ) 

Med prvimi osemnajstimi (18): 
MŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽ ali 
ŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽM 

 37 22 moških in 15 žensk ali 15 moških in 22 žensk( tudi  21 
:16, 20 : 17 ali  19 : 18 ) 

Med prvimi devetnajstimi (19): 
MŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽM ali 
ŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽ 

 38 22 moških in 16 žensk ali 16 moških in 22 žensk ( tudi  21 
:17,  
20 : 18 ali 19 : 19 ) 

Med prvimi devetnajstimi (19): 
MŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽM ali 
ŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽ 

 39 23 moških in 16 žensk ali 16 moških in 23 žensk( tudi  22 
:17,  
21 : 18  ali  20 : 19 ) 

Med prvimi dvajsetimi (20): 
MŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽ ali 
ŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽM 

 40 24 moških in 16 žensk ali 16 moških in 24 žensk( tudi  23 
:17, 22 : 18 , 21 : 19  ali 20 : 20) 

Med prvimi dvajsetimi (20): 
MŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽ ali 
ŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽM 

 41 24 moških in 17 žensk ali 17 moških in 24 žensk ( tudi  23 
:18,  
22 : 19  ali 21 : 20 ) 

Med prvimi enaindvajsetimi (21): 
MŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽM ali 
ŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽ 

 42 25 moških in 17 žensk ali 17 moških in 25 žensk( tudi  24 
:18,  
23 :19, 22 : 20  ali  21 : 21) 

Med prvimi enaindvajsetimi (21): 
MŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽM ali 
ŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽ 

 43 25 moških in 18 žensk ali 18 moških in 25 žensk( tudi  24 
:19, 23 : 20  ali 22 : 21  ) 

Med prvimi dvaindvajsetimi (22): 
MŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽ 
ali 
ŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽM 

 44 26 moških in 18 žensk ali 18 moških in 26 žensk( tudi  25 
:19,  
24 : 20, 23 : 21  ali 20 : 20 ) 

Med prvimi dvaindvajsetimi (22): 
MŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽ 
ali 
ŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽM 

 45 27 moških in 18 žensk ali 18 moških in 27 žensk( tudi  26 
:19,   
25 : 20,  24 : 21 ali 23 : 22 ) 

Med prvimi triindvajsetimi (23): 
MŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽM 
ali 
ŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽMŽ 

 


