
 

SPOLNE KVOTE OZIROMA T.I. "ŽENSKE KVOTE" 
 
Zakon o lokalnih volitvah v 70. a členu določa, da mora politična stranka ali volivci, ki v 
volilni enoti določijo 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). 
To pa ne velja za kandidatne liste, na katerih so uvrščeni trije kandidati oziroma 
kandidatke, pri čemer mora biti na kandidatni listi, na katero so uvrščeni trije kandidati 
oziroma kandidatke najmanj en predstavnik vsakega od spolov (ŽŽM ali MMŽ). 
 
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 
ženske (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.  
 
Določba 40% se zaokrožuje na celo število navzgor, kajti že zakon govori v besedni 
zvezi "najmanj 40%". 
 

PRIMERI: 
 

Proporcionalni volilni sistem: 
 

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. 
 

VE 1 

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 

12. mesto MOŠKI 

13. mesto ŽENSKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V skladu z ZLV 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 

 


