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Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov.
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1. Uvod v priročnik

Mladi se pogosto srečujemo s politiko in še pogosteje se le-tej
upiramo. Morda smo v dobi nezavedanja, kako dejansko lahko
vpliva na nas, morda je to bojazen, da ne bi prehitro odrasli. Pa
vendar, politika je del našega vsakdana. Do skoraj vsakega
koraka v našem življenju, nas pripelje politika. Politika
izobraževanja, prometna politika, politika je tudi, ko gremo v
trgovino, pa namesto najdražje, kupimo cenejšo čokolado,
politika domačega okolja, politika na ulici. Politika je vse, kar si
lahko izmislimo, politika ima vpliv na naša življenja, pa če to
hočemo ali ne.
In zakaj smo želeli pripraviti ta priročnik za mlade?
Seveda, v prvi vrsti, da predstavimo delo občinskega sveta,
občinskega svetnika oz. svetnice vsem mladim, da vas
spodbudimo k aktivni participaciji pri oblikovanju, ne le
mladinskih politik, pač pa politik, ki se tičejo nas vseh.
In kje drugje začeti kot v svojem domačem kraju kot občinski
svetnik?
Na naslednjih straneh smo vam pripravili nabor nalog,
razjasnitve pojmov in številne druge zanimivosti, ki jih prinaša
delo v občinskem svetu, občinskih odborih, skratka v lokalni
politiki. Zavedati se je potrebno, da delo občinskega svetnika ni
le prihod na seje občinskega sveta, nekaj urno sedenje in
»neaktivno« poslušanje, pač pa prinaša številne obveznosti,
pravice in dolžnosti, predvsem pa nam daje možnost, da jasno
povemo svoja stališča in smo hkrati glasnik ljudi, ki se obrnejo
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na nas, da korak za korakom, poskušamo izboljšati življenjsko
okolje v katerem ne živimo sami.
V Mladinskem svetu Domžale že vrsto let skrbimo za aktivno
mladinsko participacijo, aktivno vključevanje mladih v lokalne
politike in smo prisotni pri marsikateri pomembni odločitvi na
področju družbenih dejavnosti v naši občini. Vendar pa smo
mnenja, da gremo lahko še korak naprej, stopnico višje in
Mladinski svet pripeljemo tudi v Občinski svet. Vse to pa je
seveda odvisno od samoiniciativnosti mladih, od želje mladih
po vključenosti v odločevalske procese in predvsem od
medgeneracijskega spoštovanja – vključevanja tako starejših,
kot mlajših v procese odločanja.
Priročnik je tako namenjen vsem – tako mladim, ki se z
občinskim svetom še niso srečali, kot tudi tistim, ki so sami že
aktivno vključeni v občinske svete, pa bi potrebovali osvežitev
spomina, kaj vse so (lahko) njihove naloge.
Pa veliko koristnih napotkov na vaši poti do občinskega
svetnika oz. svetnice!

Mateja Kegel
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2. Razjasnitev osnovnih pojmov

OBČINA IN NJENI DELI
Občina je osnovna lokalna skupnost, ki v okviru zakonodaje
samostojno ureja svoje zadeve in izvaja določene zakonske
predpise na svojem področju. Občino sestavlja območje enega
ali več naselij, povezanih s skupnimi interesi prebivalcev.
Občina ima z zakonom določene pristojnosti, ki jih bomo
pregledali v nadaljevanju. Te so v domeni občine in vanje
država neposredno ne posega.
Če tako odloči občinski svet, ima lahko občina tudi ožje dele
občine – t.i. vaške, krajevne, četrtne ali mestne skupnosti. Te
so namenjene uresničevanju pravic in sodelovanju prebivalcev
manjšega, geografsko zaključenega območja občine. Ožji deli
občine lahko prevzamejo izvajanje določenih nalog občine, za
kar jim občina zagotovi finančna sredstva. Prav tako imajo
lahko ožji deli občine svoja predstavniška telesa, ki samostojno
odločajo – t.i. svete krajevnih, mestnih ali četrtnih skupnosti.
Kljub njihovim relativno ozkim pristojnostim so prva točka, kjer
imajo občani svoje izvoljene predstavnike, saj se v svet
skupnosti izvedejo splošne volitve.
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ORGANI OBČINE
Občinski svet
Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne
akte ter poslovnik občinskega sveta.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
• sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
• sprejema občinski proračun in zaključni račun,
• ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo
organizacijo in delovno področje,
• v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja
skupne organe občinske uprave ter skupne organe za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in
javnih podjetjih,
• daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na
občino in odloča o na občino prenešenih zadevah iz
državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne
odloča drug občinski organ,
• nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave
glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
• potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja
predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
• imenuje člane nadzornega odbora in na predlog
nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana
nadzornega odbora,
• imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega
sveta,
• določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno
opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha
8

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal
njegovo funkcijo ali če je razrešen,
odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,
kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem
ni pooblaščen župan,
odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
razpisuje referendum,
s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine
članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog
članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih
imenuje, ter članov svetov ožjih delov občine, merila za
določitev plače direktorjev javnih podjetij in predstavnikov
ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju z ministri,
pristojnimi za posamezna področja, določa plačne razrede
za določitev plač ravnateljev ali direktorjev javnih zavodov,
agencij in javnih skladov,
določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja
lokalnih javnih služb,
ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne
osebe javnega prava v skladu z zakonom,
imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, člane sveta občine za varstvo
uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine
ustanovljenih na podlagi zakona,
določi organizacijo in način izvajanja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let,
katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,
sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva
pred požari,
določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega
delovanja v vojni,
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• sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot
javna služba,
• odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.
Župan
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:
• predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in
zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz
pristojnosti občinskega sveta,
• izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za
izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega
proračuna,
• skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev
občinskega sveta,
• odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter
o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali
predpis občine ne določa drugače,
• skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov
občine,
• predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev
njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi,
odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja
zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča tajnika občine
za te naloge,
• imenuje in razrešuje tajnika občine, predstojnike organov
občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
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• usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov
skupne občinske uprave,
• sprejema sklepe o razgrnitvi prostorskih izvedbenih aktov,
• opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut.
Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino
prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.
Nadzorni odbor občine
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v
občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
• opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
• nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
• nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih
sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost
in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave,
svetov ožjih delov občine (krajevnih, skupnosti), javnih
zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih
porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih
oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem
ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih
javnih sredstev.

11

Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed
občanov. Člani nadzornega odbora morajo imeti izkušnje s
finančno-računovodskega ali pravnega področja. Člani
nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta,
župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, delavci
občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih
podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so
uporabniki proračunskih sredstev.
Občinska volilna komisija
Občinska volilna komisija (OVK) je samostojni občinski organ,
ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter
splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov
ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.
Podžupani
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina lahko
podžupane.
Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in
razrešuje župan.
Podžupana pomagata županu pri njegovem delu ter opravljata
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jih župan
pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali
zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče
naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan
pooblasti.
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Občinska uprava
Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom
in splošnimi akti občine opravlja strokovne, upravne,
pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z
zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske
pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in
naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.
Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in
administrativna opravila za občinske organe.
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PRISTOJNOSTI OBČINE

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena
(t.i. izvirne naloge), ki so določene z zakonom ali statutom
občine.
To so pristojnosti, ki jih občini daje Zakon o lokalni samoupravi:
• upravlja občinsko premoženje,
• omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu
z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma
in kmetijstva,
• načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja
naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov
ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi
zemljišči,
• ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje
najemnega socialnega sklada stanovanj,
• v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za
lokalne javne službe,
• pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko
varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno
ogrožene, invalide in ostarele,
• skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja
druge dejavnosti varstva okolja,
• ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne
objekte,
• ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno
za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev,
• pospešuje
vzgojno
izobraževalno,
informacijsko
dokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost na svojem
območju,
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• pospešuje razvoj športa in rekreacije,
• pospešuje kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoča
dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošno
izobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom
skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
• gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti,
rekreacijske in druge javne površine v skladu z zakonom
ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega
redarstva,
• opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,
• organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v
občini,
• skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč,
• organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in
drugih nesreč,
• organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe,
• določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi
se kršijo predpisi občine in opravlja inšpekcijsko
nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih
aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z
zakonom drugače določeno,
• sprejema statut občine in druge splošne akte,
• organizira občinsko upravo,
• ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
Država lahko z zakonom prenese na občino opravljanje
posameznih nalog iz državne pristojnosti, ki se lahko bolj
racionalno in učinkoviteje opravljajo v občini, če za to zagotovi
tudi potrebna sredstva.
Z zakonom se lahko določi, da se opravljanje posameznih
nalog iz prejšnjega odstavka prenese na vse občine, na mestne
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občine, na občine na določenem območju ali na posamezno
občino.
Kot lahko vidimo, imajo občine vrsto pomembnih nalog, ki
pomembno vplivajo na življenje njenih prebivalcev. Ti svoj vpliv
v občini dosegajo preko svojih predstavnikov v občinskem
svetu. Kljub temu, da ima občina le redkokdaj vpliv na »velike
zadeve«, kot je npr. višina davkov, se odločitve odražajo na
življenju ljudi. Zato občinski svetniki opravljajo pomembno delo
in pravilno je, da so vanj izbrani dobri predstavniki.

POMEMBNO!
V praksi pogosto prihaja do sporov med državo in občinami,
predvsem na področju financiranja tistih pristojnosti, ki jih
občinam naloži država. Ker občine v glavnem nimajo svojih
lastnih virov financiranja, so močno odvisne od državnih
sredstev in zato stalno prihaja do pomanjkanja denarja.
Za razumevanje občinskega političnega dogajanja je potrebno
tudi dobro razumeti, kje se nehajo pristojnosti občine in pričnejo
pristojnosti države. To je predvsem pomembno, da ne prihaja
do zavajanja volivcev – pogosto namreč kandidati za občinski
svet v svojih programih obljubljajo dosežke, za katere občina
nima pristojnosti in tako nanje tudi nima velikega vpliva. To
ustvarja zmedo in predstavlja zavajanje volivcev, poleg tega pa
znižuje zaupanje v inštitucije občine v celoti. Zato se dobro
poučite, kaj lahko dosežete kot občinski svetnik in izognili se
boste obljubam, ki jih ne morete izpolniti.
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NAJPOMEMBNEJŠI OBČINSKI AKTI
Statut občine
To je krovni in najpomembnejši dokument vsake občine.
Določa njen sedež, meje, ključne naloge, način upravljanja in
nadzora njenega delovanja.
Poslovnik občinskega sveta
Poslovnik občinskega sveta se sprejema z dvotretjinsko večino
svetnikov in ureja organizacijo ter način dela občinskega sveta.
Prav tako določa uresničevanje pravic in dolžnosti članov
občinskega sveta.
Poslovnik se le redkokdaj spreminja. Za vsakega občinskega
svetnika je zelo pomembno, da pozna poslovnik (skoraj na
pamet), da lahko normalno sledi razpravam; ve, kdaj lahko
izkoristi možnosti za vlaganje svojih predlogov ali postavljanje
vprašanj. Ena izmed prvih nalog vsakega novo izvoljenega
svetnika je učenje poslovnika in svetnikova dolžnost je, da ga
dobro pozna, saj brez tega ne more dobro delati.
Proračun in zaključni račun občine
Ključni finančni dokument, ki določa zbiranje in porabo sredstev
občine. Način njegovega sprejemanja natančneje določata
statut občine in poslovnik občinskega sveta. Pri njegovi pripravi
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sodelujejo tako občinska uprava, župan, občinski svet in
javnost.
Ker proračun natančno določa, za katere namene in v kakšni
višini bo občina zbirala in trošila svoja (omejena) sredstva, je
logično, da je proračunska razprava pogosto zelo vroča in
dolgotrajna. Razprava o proračunu je ena izmed
najpomembnejših v občinskem svetu in je vsako leto ena
najtežavnejših nalog, s katero se morajo spopasti svetniki.
Zaključni račun je poročilo o izvrševanju proračuna v preteklem
letu. Z njim se izkaže dejanska poraba in priliv virov občine.
Tudi ta akt je v večini občin ena najpomembnejših točk na
dnevnem redu sej.
Načrt prostorskega razvoja
Ta akt je pomemben predvsem zaradi svojega velikega in
dolgoročnega vpliva na življenje vseh prebivalcev, saj za leta
naprej določi, kakšen bo razvoj občine, kje bo locirana
industrija in kje stanovanjska naselja. Sprejemanje prostorskih
načrtov je pogosto dolgotrajno, vključuje pa tudi javnost, zato
so občinski svetniki predvsem pri sprejemanju takih odločitev
vpeti v veliko sodelovanja z občani.
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Drugi sklepi – odloki in pravilniki
Občinski svet svoje odločitve sprejema v obliki sklepov odlokov in pravilnikov. Ti veljajo na področju občine, ko jih
sprejme občinski svet in se objavijo v Uradnem listi. Po svoji
vsebini so zelo različni, saj se navezujejo na mnogo različnih
področij.

POMEMBNO!
Kmalu boste opazili, da občinski svet sprejema zelo veliko
odločitev. Za razliko od splošnega prepričanja le pri majhnem
delu teh odločitev prihaja do prepirov in vsega tistega, zaradi
česar ljudje trdijo, da ne marajo politike. Če se malo poglobimo
v delo občinskih svetov ugotovimo, da je prepirov malo, v veliki
večini primerov pa svetniki (ne glede na svojo strankarsko ali
drugo politično pripadnost) tvorno sodelujejo in tako dajejo svoj
prispevek k vodenju občine.
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3. Kdo je in kaj dela občinski svetnik?

Občinski svetnik je na volitvah izvoljeni član občinskega sveta.
Njegovo delo ni le sodelovanja na sejah občinskega sveta,
čeprav predpisi običajno omenjajo le ta del. Velik del dela
občinskega svetnika je namenjen sodelovanju z javnostjo,
pripravam predlogov, raziskovanju, mreženju in pomoči
občanom. Občinski svetnik, če želi biti pri svojem delu uspešen,
se mora ozreti tudi širše od golega sodelovanja na sejah
občinskega sveta in njegovih odborov.
Svetniki za svoje delo niso plačani oz. zaposleni. Pripada pa
jim nadomestilo – sejnina, ki se od občine do občine razlikuje.
Razen v primeru redkih izjem je nadomestilo bolj simbolične
narave in skoraj v nobeni občini ne presega 200 EUR na sejo.
Toda delo občinskega svetnika je kljub temu velika
odgovornost, še posebej če želimo svoje delo opravljati dobro.
Namen tega priročnika namreč ni vzgajati slabih občinskih
svetnikov.
Delo občinskega svetnika tako (poleg udeležbe na sejah
občinskega svetnika) obsega:
• spremljanje dokumentov in predlogov, ki zadevajo
delovanje občine,
• spremljanje sprejete zakonodaje in zakonodaje v pripravi,
ki zadeva delovanje in življenje v njegovi občini,
• spremljanje dela podjetij in javnih zavodov v občini ter
podjetij in zavodov, ki jim je občina podelila koncesijo,
• priprava na seje, usklajevanje in priprava predlogov in
vprašanj,
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• stalen stik z občani in volivci in učinkovita komunikacija z
njimi,
• sodelovanje s svojo svetniško skupino,
• sodelovanje in mreženje z ostalimi člani občinskega sveta,
županom, podžupani, člani občinske uprave in ostalih
organov občine,
• sodelovanje pri delu odborov, katerih član je,
• stik z društvi in ostalimi civilnodružbenimi organizacijami,
ki delujejo v občini.
Gradnja in vzdrževanje socialne mreže je eden
najpomembnejših pogojev za delo občinskega svetnika.
Ogromno dela se namreč opravi preko neposrednih povezav, s
sodelovanjem ljudi, ki se poznajo in si zaupajo. Dober in
aktiven občinski svetnik preko svoje socialne mreže zaznava
doganje v občini in lahko spremlja odnos ljudi do določenega
problema. Preko svoje socialne mreže dobiva informacije in
mnenja občanov, ki jih lahko koristno uporabi pri svojem delu.
Zato bi moral vsak občinski svetnik imeti rezerviran čas, ki ga
nameni gojenju odnosov v svoji mreži in spoznavanju novih
ljudi. Le tako lahko učinkovito zastopa interese svojih občanov.
Svetniki pogosto delajo v okviru t.i. svetniških skupin. To je
skupina svetnikov, ki je bila praviloma izvoljena z iste
kandidatne liste. Delo v svetniških skupinah svetnikom
omogoča, da si razdelijo delo in kvalitetneje preučijo predloge
sklepov. Lažje se uskladijo glede stališč in nastopijo enotno, da
dosežejo uresničitev svojega programa. V nekaterih občinah
poslovnik občinskega sveta daje svetniškim skupinam dodatne
pravice, zaradi katerih kvalitetneje opravljajo svoje delo
(prostore, finančna sredstva, možnosti za vlaganje predlogov
preko svetniške skupine,...)
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Za svoje delo lahko svetnik (v današnjem času pa je to nujnost)
uporablja moderna sredstva za komunikacijo, telefon, blog in
spletne skupnosti, da lažje ostane v stiku z volivci. Vse
preporedko izkoriščena možnost je tudi odprje svetniške
pisarne, v kateri se lahko občani srečajo in pogovorijo s
svetnikom. Dejstvo pa ostaja: svetniki, ki učinkovito
komunicirajo s svojimi občani so bolj uspešni pri svojem delu,
obenem pa imajo tudi bistveno večje možnosti za ponovno
izvolitev kot tisti svetniki, ki svoj čas namenjajo le »klasičnemu«
delu na sejah občinskega sveta in njegovih odborov.

22

4. Kako deluje občinski svet?

Vsak občinski svet ima poslovnik. To je dokument, ki natančno
določa delovanje občinskega sveta: sklicevanje in potek sej,
način vodenja in poteka razprave, načine obravnave
dokumentov ter vlaganje pripomb in amandmajev. Ker so
občine različne, so različni tudi občinski sveti – že po velikosti
obstajajo velike razlike, saj imajo najmanjši občinski sveti 7
članov oz. članic, največji pa 45.
Razumljivo je, da v postopkih delovanja obstajajo razlike,
vendar pa lahko glavne značilnosti strnemo takole:
Občinski svet se sestaja na rednih sejah, ki praviloma potekajo
enkrat mesečno. Na teh sejah se večinoma obravnava redna
problematika občine. Za zahtevnejša, nujna in bolj politično
težavna vprašanja se pogosto zgodi, da pride do sklica izredne
seje. Ta je po svojem poteku enaka redni, razlika je le v tem, da
se na izredni seji razpravlja in sklepa le o tistih zadevah, ki so
uvrščene na dnevni red. Večina občinskih svetov predvideva
tudi možnost korespondenčne/dopisne seje, ki se skliče v
primeru, ko je hitra odločitev občinskega sveta nujno potrebna,
svet pa se do roka ne more fizično sestati. V tem primeru
sklicatelj seje razpošlje gradivo svetnikom, ti pa ob določeni uri
glasujejo preko telefona, elektronske pošte ali drugih
pripomočkov. Če obstaja tehnična možnost, je seveda možna
tudi razprava preko korespondenčne seje, vendar je to zelo
redko.
Seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan, vendar nima
pravice glasovanja. V večini primerov tudi določa dnevni red
seje, seveda pa imajo svetniki možnost, da se tudi njihovi
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predlogi uvrstijo na dnevni red. Natančen potek uvrščanja točk
na dnevni red se med različnimi občinskimi sveti in ga določa
poslovnik. Običajno lahko vsak svetnik zahteva, da se določena
zadeva uvrsti na dnevni red, ponekod je za to potrebno več
svetnikov.

POMEMBNO!
Poslovnik vsakega občinskega sveta zelo natančno določa
postopke delovanja sveta. Zato je za svetnika, predvsem
novoizvoljenega, izjemno pomembno, da zelo dobro pozna
poslovnik, ker lahko le tako sledi postopku sprejemanja
odločitev in vpliva nanje.

Svetniki na seji razpravljajo o točkah dnevnega reda po
vrstnem redu, ki ga potrdijo ob začetku seje. Za razpravo se
svetnik prijavi k besedi in ko jo dobi, razpravlja o tej točki. Ali
razpravlja iz svojega sedeža, stoje ali za govornico, je odvisno
od poslovnika in od velikosti občinskega sveta. Svetniki lahko
tudi vlagajo svoje dopolnitve k predlogom ali vložijo popolnoma
nove predloge. Ko je točka dnevnega reda izčrpana, svet
preide h glasovanju. Običajno se glasuje javno, z dvigom rok ali
s pomočjo glasovalne naprave. Za sprejeto odločitev je
potrebna večina vseh prisotnih, pri pomembnejših odločitvah pa
večina vseh svetnikov ali celo dvotretjinska večina, kot npr. pri
proračunu, spremembah statuta občine, pomembnih
imenovanjih ipd. Glasovanje se lahko opravi na koncu
posamezne točke, ali pa na koncu seje, ko je izčrpan celoten
dnevni red.
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Pogosto se sklepi sprejemajo skozi več obravnav – to se
običajno zgodi, ko gre za pomembnejše odločitve, ki zahtevajo
veliko razprave in usklajevanja. Tako se najprej pripravi predlog
odločitve, svetniki opravijo razpravo in dajo svoje predloge, ki
se, če na glasovanju dobijo podporo, uvrstijo v predlog sklepa.
Nato se pripravi predlog odločitve za drugo obravnavo, da se
javnosti, strokovnim službam in ostalim da možnost
usklajevanja in vpliva na odločitev. Take odločitve pogosto
vključujejo javne razgrnitve načrtov in predlaganih sklepov, da
ima tudi javnost možnost vplivanja na odločitev. Običajno je, da
se pomembnejši sklepi sprejemajo v dveh ali treh krogih, t.i.
obravnavah.

POMEMBNO!
Ravno pri sklepih, ki potekajo v več obravnavah, pride do
izraza svetnikova sposobnost usklajevanja stališč s svojo
svetniško skupino, ostalimi poslanskimi kolegi, županom,
strokovnimi službami in zainteresirano javnostjo. Tu se veliko
dela opravi izven dvorane občinskega sveta, z usklajevanjem,
iskanjem podpore in preverjanjem mogočih rešitvah.

Za vsako sejo občinskega sveta mora biti pripravljeno gradivo,
ki ga svetniki običajno prejmejo približno teden dni pred sejo,
skupaj z vabilom. Ker večino predlogov v slovenskih občinah
na dnevni red uvrščata župan in občinske strokovne službe, so
le-te običajno tudi zadolžene za pripravo gradiv. Pogosto se
zgodi, da svetniki zahtevajo od predlagateljev, da gradivo
dopolnijo, če menijo, da nimajo dovolj informacij za kvalitetno
odločitev.
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POMEMBNO!
Dnevni redi sej občinskih svetov pogosto obsegajo 20 in več
med seboj zelo različnih točk. Gradivo za eno sejo lahko tako
obsega tudi preko 500 ali celo 1000 strani. Če le imate to
možnost, si s svojimi kolegi iz svetniške skupine razdelite delo
tako, da ste skupaj dobro pripravljeni na celoten dnevni red.
Dnevni red predelajte čimprej, da lahko v primeru nepravilnosti
ali nepopolnih podatkov še pravočasno ukrepate, se
posvetujete z javnostjo ali pripravite svoje predloge. Biti
nepripravljen na seji občinskega sveta je lahko zelo neprijetna
izkušnja.

Občinski svet ima organizirane tudi odbore. To so manjše
skupine svetnikov, ki obravnavajo posamezna področja, kot so
šport, kmetijstvo, kultura, sociala, promet,... Razdelitev
svetnikov po odborih in komisijah se običajno opravi na eni
izmed prvih sej po volitvah in je pogosto rezultat dogovarjanja
in usklajevanja, ki poteka izven dvorane občinskega sveta. Pri
razdelitvi v odbore se zato izplača potruditi in si zagotoviti
mesto v odboru za področje, ki ga poznamo in bomo lahko v
njem sprejemali kvalitetne odločitve.
V postopku imenovanja članic in članov odborov občinskega
sveta imajo svetniki tudi možnost predlaganja ustanovitve novih
odborov, ukinitve dosedanjih ali združevanja dveh ali več
odborov.
Odbori občinskega sveta v večini občin, poleg občinskih
svetnikov, vključujejo predstavnike javnosti, društev, zunanje
strokovnjake in predstavnike občinskih strokovnih služb – vsi ti
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imajo običajno enako pravico do glasovanja, zato v odborih
pride do izraza tudi glas javnosti.
V odborih občinskega sveta se razpravlja o možnih rešitvah,
pripravlja predloge za odločanje na občinskem svetu, usklajuje
stališča,... Odbori omogočajo tudi nekoliko lahkotnejšo
razpravo in možnost, da pridemo do bolj kakovostnih rešitev.
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5. Kako biti izvoljen za občinskega svetnika?

Volitve v občinski svet potekajo enkrat na 4 leta, skoraj vedno
skupaj z županskimi. V večini občin potekajo volitve po t.i.
proporcionalnem sistemu, kjer kandidati vložijo kandidatne liste,
na katerih je več oseb. volivci glasujejo za liste in ne za
kandidate, lahko pa določenemu kandidatu dajo t.i. preferenčni
glas. Glede na število glasov, ki jih prejme lista, se s posebnim
izračunom (d'Hondtovim količnikom) določi, koliko mandatov
pripade posamezni listi. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so
postavljeni dovolj visoko na listi, razen če ne zberejo dovolj t.i.
preferenčnih glasov, da se uvrstijo više.
Pogosto je občina razdeljena na več volilnih enot, kar
zagotavlja bolj enakomerno geografsko razporeditev
kandidatov. Kandidatne liste se v tem primeru vložijo za vsako
volilno enoto posebej, za vsako enoto pa je določeno število
svetnikov, ki se izvolijo iz nje. Primer: občina z 20 svetniki je
razdeljena na 3 volilne enote. Iz dveh se izvoli po 7, iz ene
manjše pa 6 svetnikov. volivci lahko glasujejo samo za
kandidatne liste iz svoje volilne enote, prav tako pa morajo
kandidati imeti stalno prebivališče v volilni enoti, kjer prebivajo.
Manjše občine, ki imajo 9 ali manj članov občinskega sveta,
izvedejo volitve po večinskem sistemu. To pomeni, da volivci
glasujejo za posamezne kandidate, izvoljenih pa je tistih 7, 8 ali
9 kandidatov, ki prejmejo največ glasov, ne glede na
kandidatne liste. Pri večinskem volilnem sistemu ni
preferenčnega glasu.
Postopke v zvezi z volitvami vodi občinska volilna komisija
(OVK), ki pripravi vsa gradiva, razpiše postopke, imenuje člane

28

volilnih odborov,... Pri svoji OVK dobite vse potrebne
informacije za uspešno vložitev kandidature in izveste vse
glede rokov in obveznosti.
Kandidatura se lahko vloži na dva načina:
a. Kandidatno listo vloži politična stranka oz. njen občinski
odbor. Da lahko to stori, mora sklicati konvencijo, na
katero povabi svoje članstvo. Ti s tajnim glasovanjem
določijo listo, ki jo bodo vložili. Pri tem morajo spoštovati
Zakon o lokalnih volitvah in pravila OVK

POMEMBNO!
Če kandidirate preko politične stranke, morate paziti na dvoje.
Prvič, poskrbeti morate, da ste uvrščeni v predlog kandidatne
liste, za kar se je potrebno potruditi že precej pred samo
konvencijo. S svojim znanjem, poznanstvi, mrežo in
»izvoljivostjo« se morate torej dovolj izkazati, da so vas
(so)člani stranke pripravljeni uvrstiti na listo. Drugič:
spoštovanje volillnih pravil je zelo pomembno – spoštovati jih je
treba do zadnje črke, sicer se lahko zgodi, da OVK zavrne vašo
kandidaturo in morate čakati na naslednjo priložnost – čez 4
leta.

b. Kandidatno listo lahko vložite tudi kot skupina občanov oz.
s podpisi volivcev. Število potrebnih podpisov je odvisno
od velikosti občine, natančno informacijo vam zagotovi
OVK. Za ta način pripravite kandidatno listo in prosite
občane, da vas podprejo s svojim podpisom. Podpise
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lahko zbirate na občini, upravni enoti, matičnem uradu, na
ulici ali od vrat do vrat. Paziti morate le, da dobite dovolj
podpisov, da vam podporniki zagotovijo vse (resnične!!)
podatke in da imate resnično podpise svojih občanov –
volivci iz druge občine na lokalnih volitvah ne štejejo. Tudi
tu morate natančno spoštovati Zakon o lokalnih volitvah in
pravila OVK, sicer se lahko vaša kandidatura zavrne.
VOLILNI PROGRAM
Volivci se odločajo na podlagi programov kandidatov (vsaj to je
osnovni cilj kampanje). Vse prepogosto se dogaja, da kandidati
nastopijo s površno pripravljenim, zelo splošnim programom ali
celo brez njega. To je zelo neodgovorno do volivcev, ki naj bi
jim zaupali 4-letni mandat in soodgovornost za vodenje občine.
Zato je naš nasvet:
Brez dobrega programa se ne spuščajte v tekmo za občinski
svet. Začnite z njegovo pripravo nekaj mesecev pred
kampanjo, vključite v njegovo pripravo strokovnjake in ne
pozabite na javnost. Ne vabite ljudi k sodelovanju pri pripravi
programa le na deklarativni ravni – potrudite se, da boste
resnično imeli dober program. Ta vam ne bo služil le za
prepričevanje volivcev, služil vam bo tudi kot izhodišče za vaše
delo v občinskem svetu. Obenem bo predstavljal opomin vam
in vašim volivcem (pa tudi ostalim občanom), da svoje obljube
izpolnite v največji možni meri.
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POMEMBNO!
Ne nasedajte ideji, da se ljudje ne zanimajo za programe in da
le-ti ne bi smeli biti daljši od ene tipkane strani. To je
podcenjevanje inteligence ljudi, na katerih temelji demokracija.
Zato se ne bojte pripraviti izčrpnega programa. Zagotavljamo
vam (in to smo tudi sami preizkusili), da ga bodo prebrali tisti, ki
jih zanima. Tisti, ki jih zadeva ne zanima, gotovo ne bodo
prebrali tudi programa, napisanega na pol tipkane strani.
Poskrbite, da bo vaš program kar najširše dostopen javnosti.
Še bolje je, če javnost vključite že v njegovo nastajanje z
raznimi akcijami, podpisi, peticijami in drugimi aktivnostmi. Če
želite podporo ljudi, jim izkažite zaupanje in jim pokažite, da je
njihovo sodelovanje pomembno. Veliko raje vas bodo podprli,
če so tudi sami sodelovali pri nastajanju.
Ne obljubljajte stvari, ki jih ne morete izpolniti! Na občinskem
nivoju se take obljube vežejo predvsem na področja, ki sploh
niso v občinski pristojnosti. Tako dobimo svetnike, ki ne
izpolnijo svojih obljub, javnost pa dobi odpor do političnega
delovanja. To meče slabo luč tudi na tiste, ki dejansko imajo
realne obljube in jih želijo izpolniti. Če želimo zaupanje v
demokracijo, imejmo zaupanje v ljudi – to temelji tudi na
zaupanju, da ljudje znajo presojati, kdo je resnično vreden
njihovega zaupanja in kdo jih poskuša »prinesti naokoli«.
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VOLILNA KAMPANJA
Da bi bili izvoljeni, morate prepričati dovolj volivcev,da glasuje
za vas. Preprosto? Pa poglejmo.
Tudi za volilno kampanjo obstajajo določena pravila, ki se jih
moramo držati. Na prvem mestu so zakonske in druge
omejitve. Te določajo, kdaj in kako smemo izvajati volilno
promocijo, kako smemo zbirati in porabljati sredstva in
obveznosti kandidatov pred, med in po volilni kampanji.
Volitve v občinski svet ureja Zakon o lokalnih volitvah. Celovite
informacije za vašo občino vam zagotovi Občinska volilna
komisija (OVK). Veliko pravil se navezuje na aktivnosti pred
volilno kampanjo, ki smo jih že omenili.
Med trajanjem volilne kampanje pa moramo paziti predvsem na
sledeče:
a.

Zbiranje in poraba sredstev
Za zbiranje finančnih sredstev v volilni kampanji veljajo
posebna pravila. Poslovanje lahko poteka le preko
posebnega transakcijskega računa, odprtega posebej za
posamezno volilno kampanjo. Če kandidirate preko liste
s podpisi volivcev, boste za listo morali odpreti poseben
transakcijski račun in poročati o porabi sredstev. V
primeru, da kandidirate preko liste politične stranke,
boste poslovali preko posebnega TRR, ki ga bo odprla
centrala vaše stranke in bo skupen za vse občine, kjer
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ima stranka svojo listo. Kakršnokoli prelivanje sredstev
preko drugih računov je prepovedano in se kaznuje.
Ne glede na to, preko koga kandidirate, je zelo
pomembno, da pazite tudi na zbiranje sredstev. Zakon
natančno določa, koliko denarja ali drugih sredstev
lahko prejmete od posameznega donatorja – npr.
posamezna oseba vam ne sme prispevati več kot 3
povprečne plače, sredstev pa ne smete pridobiti od
podjetij, v katera so vložena javna sredstva. Obenem
velja tudi omejitev glede porabe denarja: za volilno
kampanjo smete porabiti največ 0,25 EUR na volilnega
upravičenca (v občini s 5.000 volivci smete torej za
volilno kampanjo porabiti 1.250 EUR). Če na volitvah
prejmete dovolj glasov (običajno vsaj 6%), boste po
volitvah prejeli tudi delno povračilo stroškov kampanje
v višini 0,12 EUR na dobljeni glas. O tem odloča
občinski svet, bodite pa pozorni na to, da nakazila
prihajajo precej po volitvah, pogosto pa so tudi
razdeljena v obroke, ki jih posamezna lista prejema
celoten mandat.
V vsakem primeru so finance izjemno pomembne pri
volilni kampanji, saj brez njih ne morete izpeljati svojih
promocijskih aktivnosti. Nujno je, da imate svoja
sredstva pod zelo natančnim nadzorom, saj boste le
tako lahko uspešno zaključili svojo kampanjo.
Upoševajte navodila svoje OVK, kjer boste zagotovo
dobili vse potrebne informacije, da ne bo prihajalo do
nepotrebnih napak.
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b. Izvajanje promocijskih aktivnosti
Volilna kampanja v Sloveniji traja 30 dni. Pred tem
rokom ne smete izvajati promocijskih aktivnosti iz
volilne kampanje. Prav tako imamo v Sloveniji določen
t.i. volilni molk – to je čas, ki je namenjen volivcem, da
se v miru in brez pritiskov odločijo. Volilni molk traja od
volilne sobote od polnoči in traja do zaprtja volišč v
nedeljo. Takrat je kampanja zaključena, zato ne
računajte na izvedbo aktivnosti – delo, ki ste ga opravili
do takrat, mora zadostovati. Seveda pa vam za volilni
molk ni potrebno odstranjevati plakatov – če so bili
obešeni pred začetkom volilnega molka, seveda.

POMEMBNO!
Ne zlorabljajte volilnega molka. Čas za volilno kampanjo je
določen in takrat imate za nabiranje podpore. Zloraba volilnega
molka ne prinaša koristi in je tudi zelo neetična. volivci se zelo
dobro zavedajo svoje pravice do miru pred volitvami in lahko na
njeno kršenje reagirajo zelo negativno. Zato se osredotočite na
kampanjo samo, volilni molk pa izkoristite za počitek – če ste
kampanjo izpeljali dobro, ga boste še kako potrebovali.

c. Člani volilnih odborov in zaupniki na voliščih
Za pravilno izvedbo in tajnost volitev skrbi Občinska
volilna komisija. Ta imenuje volilne odbore, ki na
voliščih izvedejo volitve v skladu z zakonom. OVK pred
volitvami običajno objavi razpis, na katerega se lahko

34

prijavijo občani. Pogosto imajo liste in stranke možnost,
da predlagajo svoje kandidate za člane volilnih
odborov, OVK pa jih razporedi čim bolj enakomerno, da
prepreči zlorabe.
Vsaka lista lahko imenuje tudi svoje zaupnike na
voliščih. Ti so nekakšni opazovalci volitev z nalogo, da
preverjajo, če vse poteka v skladu s pravili. OVK
pozove liste, ki sodelujejo na volitvah, naj imenujejo
svoje zaupnike pred volitvami, zato se je na to treba
posebej pripraviti. Zaupniki so tako lahko prisotni na
volišču, da se prepričajo, da vse poteka kot je treba. V
nobenem primeru pa ne smejo motiti poteka volitev,
izvajati promocije, nagovarjati volivcev ipd. Prav tako
ne morete biti zaupnik na volišču, če ste kandidat.

POMEMBNO!
Posebno pozornost je treba nameniti zadrževanju kandidatov
na voliščih. Kandidat seveda lahko glasuje, vendar na volišču
ne sme izvajati nikakršne promocije. Ko konča z glasovanjem,
mora zapustiti volišče, ravno tako pa se ne sme zadrževati pred
njim.

d. Obešanje plakatov, izvedba shodov, oglaševanje in
druge aktivnosti
V kampanji kandidati in liste izvajajo različne aktivnosti,
s katerimi želijo prepričati volivce, da so vredni
njihovega zaupanja. Za to lahko uporabijo vse mogoče
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metode in domišljiji lahko tu pustite prosto pot. Vseeno
pa je pametno upoštevati teh nekaj nasvetov.

Z lepoto/količino plakatov še nihče ni zmagal na
volitvah!
Seveda so skoraj nujni, da pokažete svojo prisotnost,
vendar pa še v nobeni kampanji niso bili odločilni.
Zavedajte se tega, ko planirate tisk in razobešanje
plakatov. Naredite si seznam plakatnih mest in na
podlagi tega načrtujte svojo prisotnost. Ne obešajte
plakatov na zasebno lastnino brez dovoljenja, prav tako
ne smetite z njimi po drevesih in drugih »priročnih
krajih«. V mnogih občinah imajo pravila glede
plakatiranja, ponekod tudi ne dovolijo, da bi plakate
izobešali sami. Pozanimajte se, kako je s tem v vaši
občini.
Velika količina plakatov vam ne bo prinesla zmage. Bolj
pomembno je, da jih pametno razporedite in pazite, da
niso strgani in sprani. Zelo učinkovito je tudi, če se s
svojimi podporniki dogovorite, da postavijo vaše
plakate na svoje dvorišče ali na okno (t.i. »lawn
signs«). Verjetno ni potrebno omenjati, da trganje tujih
plakatov ni korektno, tudi če so vam nasprotniki potrgali
vaše. Ostanite mirni in igrajte pošteno – velika večina
volivcev zna to ceniti.
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Ko organizirate dogodke, poskrbite, da bodo
prijavljeni, na njih pa poskrbljeno za varnost.
Obiskovalci vaših dogodkov niso le pasivno občinstvo,
ampak vam lahko dajo tudi koristno mnenje, ponudijo
pomoč v kampanji ipd. Ne izvajajte dogodkov le za
prepričane in »za kamere« - ljudje so se udeležili
dogodka, ker jih zanima. Dajte jim možnost
sodelovanja, četudi jih boste morali malo vzpodbuditi.

Oglaševanje in pojavnost v medijih
Vsak medij v skladu z Zakonom o volilni kampanji
določi, kako bo pokrival volilno kampanjo; prav tako
določi pravila oglaševanja in cene. Cene oglaševanja in
produkcije oglasov so lahko izjemno visoke, saj lastniki
medijev redno pozabljajo, da je poraba sredstev v
kampanji omejena in da organizatorji ne smejo porabiti
več denarja, kot je dovoljeno. Zato dobro planirajte
svojo medijsko pojavnost, preverite, kje se vam oglasi
izplačajo. Merite tudi učinkovitost posameznih oglasov,
saj boste tako vedeli, ali smotrno porabljate svoja
omejena sredstva.
Pri medijih ne pozabite na odnose z novinarji in
uredniki. Določite osebo, ki bo skrbela za odnose z
javnostmi. Naj ne bo le pošiljatelj informacij. Poskrbite,
da bo na voljo medijem za pomoč, vprašanja in
dodatne informacije. Mediji potrebujejo zgodbe in
novice, zato se potrudite, da jih bodo tudi imeli. Če
predstavnike medijev vabite na svoje dogodke,
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poskrbite da bodo o njih pravočasno obveščeni. V
volilni kampanji so namreč tudi drugi dogodki in če se
dva prekrivata, imajo manjši lokalni mediji precejšnje
težave pri njihovem pokrivanju.
In ne pozabite – vsebina in ljudje določajo javno
mnenje! Oglasi, lepe fotografije in prizori so tu le za
potrditev vašega sporočila.

Osebni stik z volivci in varovanje osebnih podatkov
Pazite na zasebnost ljudi! Če nekomu pošljete
naslovljeno pismo, vam je ta oseba za to morala dati
privoljenje. Tako velja tudi za vse osebne podatke, ki
jih zbirate – to lahko počnete samo s privoljenjem
osebe, katerih podatke imate. Prav tako morate
poskrbeti za varnost podatkov, da ne bodo zašli v
javnost ali bili zlorabljeni za druge namene.
Na drugi strani pa se ne izogibajte osebnega stika z
volivci. Prijazen, vljuden in odprt pristop skoraj vedno
deluje! Ne bojte se pristopiti do njih in jih vprašati za
mnenje ali jim predstaviti svojega. Eno pravilo gotovo
vedno velja: »Če se bojite pogovorov z ljudmi, ne
morete biti uspešen občinski svetnik.«
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NEKAJ PRAKTIČNIH NASVETOV ZA USPEŠNO
IZVEDBO VOLILNE KAMPANJE
Organizirajte si volilni štab
Nihče ne zmore vsega sam. Volilna kampanja zajema veliko
dela, rezultate pa dobimo le, če delamo kot ekipa. Zato se
potrudite, da boste imeli skupino, ki bo skrbela za planiranje
vaše kampanje. To ne pomeni prelaganja dela na druge, le
dobro organizacijo in poln izkoristek skopo odmerjenega časa
za kampanjo.
Volilni štab naj vodi vse vaše aktivnosti, ne glede na to, koliko
ljudi imate na razpolago. Število ljudi, ki jih imate na razpolago
se seveda razlikuje.
V vsakem primeru pa morate pokriti ta osnovna področja:
• finance (zbiranje, poraba, nadzor in poročanje),
• koledar aktivnosti (urniki kampanje, dnevni plani, medijsko
planiranje),
• organizacija prostovoljcev in aktivistov,
• komuniciranje z javnostmi in mediji,
• produkcija in koordinacija programskih vsebin.
Število oseb v volilnem štabu je različno. Minimalno naj bi
volilni štab imel vsaj 3 člane: 1) vodjo volilnega štaba; 2) osebo,
ki je zadolžena za komunikacijo z javnostmi in mediji in 3)
osebo, ki skrbi za planiranje aktivnosti.
Volilni štab je tisti, ki postavlja strategijo in se odloča o
komunikaciji, strategiji in dogodkih, ki se jih boste udeležili.
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Četudi ste kandidat, ni dobro, da sami odločate o vsem. V
kampanjo ste namreč čustveno vpleteni in veliko bolje je, če
strateške odločitve sprejemajo drugi, pri katerih je osebna
vpletenost manjša in lahko bolj objektivno presojajo. Kot
kandidat se posvetite predvsem stiku s potencialnimi volivci in
prisotnosti v javnosti. Vse ostale »podporne« aktivnosti naj
prevzamejo ostali, sicer neracionalno trošite svoj čas.

POMEMBNO!
Planiranje vaših aktivnosti je izjemnega pomena. Zajema tudi
odločitve, katerih dogodkov se boste udeležili in s kom se boste
srečali. Pri planiranju vsakega dogodka razmislite, kakšne
koristi vam prinaša in če obstaja realna možnost, da kaj
pridobite. Npr.: udeležba na shodu konkurenčne liste vam
gotovo ne bo prinesla dodatnih glasov. Ravno tako je precej
potratno zapraviti cel popoldan dela štirih aktivistov, da
pridobite en sam glas. Jasni cilji glede dogodkov in možnost
merjenja uspeha vam bodo v pomoč pri teh odločitvah.
Spuščajte se v tiste bitke, v katerih lahko zmagate!
Vsak kandidat in vsaka lista ima svoje prednosti in slabosti.
Pred začetkom kampanje je nujno, da opravite t.i. SWOT
analizo, t.j. analizo svojih prednosti, slabosti, priložnosti in
groženj. Če boste npr. ugotovili, da imate v primerjavi s
protikandidati večjo skupino aktivistov, to izkoristite tako, da
planirate večje število terenskih kampanij in osebnega stika z
volivci. Če imate dobre ideje in nekaj kreativcev, poskusite
izdelati volilne materiale in sporočila, ki bodo pritegnila
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pozornost. Če je vaš program za volivce bolj privlačen,
poskusite izzvati nasprotnika v javno soočenje.
Ne dovolite si, da vas nasprotniki potegnejo v bitke, kjer ne
morete zmagati. Če se soočite s protikandidati z velikim
proračunom, vi pa ga nimate na voljo, nima smisla obupovati ali
na vse kriplje iskati dodatna sredstva. Preglejte svoje analize –
imate kakšno prednost, ki lahko nadomesti vaše pomanjkanje
denarja? Morda je to vaša mreža podpornikov, kreativni
materiali, sposobnost dobrega osebnega komuniciranja,... Vaš
cilj je, da vodite kampanjo na področjih, kjer ste močni.
Ne bojte se komuniciranja z volivci
Na eni točki smo že omenili resnico, ki vedno drži – če se bojite
komunicirati z ljudmi (tudi neznanci), če ne upate pristopiti do
ljudi na ulici ali potrkati na njihova vrata, ne morete biti dober
občinski svetnik. Položaj občinskega svetnika je »people's job«.
Vsakomur je nekoliko neprijetno, če mora nagovarjati
neznance, vendar je to edina pot. Ko boste nekajkrat poskusili,
boste spoznali, da se večina ljudi rada pogovarja in jim je
dejansko všeč, če se zanimamo za njihovo mnenje. Neprijaznih
ljudi je v resnici zelo malo – samo zaradi manjšine se ne
izplača izgubiti volitev.
Na ulico ali kampanjo od vrat do vrat se nikoli ne podajajte
sami. Z vami naj bo nekaj vaših podpornikov/aktivistov, ki vam
pomagajo pri delu (navežejo stik in vas predstavijo, razdelijo
materiale ali pa zamotijo ljudi, ki se z vami ne strinjajo in želijo
to izraziti na ves glas). Ljudje v vaši družbi vam pomagajo tudi
pri motivaciji, saj se medsebojno vzpodbujajo in si dajejo
energijo (v Sloveniji, kjer volilna kampanja običajno poteka v
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mrzli in deževni jeseni, to ni zanemarljivo). Ne bojte se pristopiti
do ljudi, se nasmehniti, se rokovati in načeti pogovor. Pripravite
si nekaj iztočnic, ki bodo primerne za začetek pogovora. Štab
lahko zbira odzive nagovorjenih ljudi, da boste lahko skozi
kampanjo prilagajali svoja sporočila in izbrali tista, ki najbolje
delujejo.
Ko boste pričeli s kampanjo, boste opazili pomembno dejstvo:
ljudje govorijo! Pogosto si želijo povedati, kar jim leži na duši.
Ne vzemite jim tega, konec koncev imate dve ušesi in ena
sama usta – in tudi poslušati bi morali dvakrat več kot govoriti.
volivci imajo tako poredko priložnost, da povejo svoje mnenje.
Dajte jim možnost, da najprej oni povedo ali napišejo svoje
mnenje, šele potem preidite k svojemu sporočilu. Če imajo
dobre ideje ali predloge, jih poskusite vključiti v aktivnosti, saj
boste tako mnogo lažje dosegli uspeh. Če dobite predlog
volilca, ga torej poskušajte vključiti v reševanje njegovega
problema. V vsakem primeru pa ostanite s tako osebo v stiku,
obveščajte ga o napredku, prosite ga za sodelovanje. Če ljudje
vidijo namen svojega dela in če to prinaša koristi tudi zanje,
bodo veliko bolj pripravljeni pomagati.
Kadar se ljudje z vami ne strinjajo, to ni nobena katastrofa in ni
razlog za skrb. Verjetno ne računate na zmago s 100%? Vedno
ostanite vljudni in poskušajte razumeti tudi njihovo stališče. Ne
poskušajte jih spreminjati, ravno tako se ne spuščajte v prepire.
Nasmeh, dobra volja in razumevanje skoraj vedno naletijo na
dober odziv. Če vam nekdo direktno pove, da nikakor ne bo
volil za vas, ga ne morete spremeniti. Zahvalite se mu (z
nasmehom!) in se posvetite ostalim. V vsakem primeru pa si
zapomnite, kdo so ljudje, ki vas nikakor ne podpirajo, da ne
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boste več zapravljali njihovega in svojega časa. Prepričanih se
ne da prepričati. Prej, ko si to zapomnimo, bolje bo.
Še nekaj besed o kampanji od vrat do vrat: V Sloveniji
opažamo paničen strah kampanjskih aktivistov pred njo. Mislijo,
da bodo ljudje jezni nanje, da jim bodo odrekli podporo.
Prepričani so, da taka kampanja pri nas ne more delovati, »ker
so naši ljudje drugačni«.
Toda naj vam zaupamo skrivnost: tudi ljudje v državah, kjer vse
sloni na kampanjah od vrat do vrat (ZDA, Britanija, Zahodna
Evropa..) verjamejo ISTO! Zakaj? Ker jih je strah. Ker jim je
nelagodno. Ker si predstavljajo vse najslabše in mislijo, da
bodo izpadli kot nadležni akviziterji. Kampanja od vrat do vrat
se izvaja po vsem svetu. Povsod imajo, tisti, ki jo izvajajo,
pomisleke in tremo. Vendar pa zadeva deluje. In še več, ko
boste enkrat poskusili s pravilnim pristopom, boste ugotovili, da
je delež negativnih reakcij zanemarljivo majhen.
Ko se podajate v kampanjo od vrat do vrat, so vam lahko v
pomoč tile nasveti:
• Pred kampanjo si naredite načrt obiskov. Ni vam treba
potrkati na vsaka vrata (definitivno izpustite domove vaših
protikandidatov, saj tam ni pričakovati uspeha), ustavite se
tam, kjer lahko pričakujete uspeh: pri potencialnih
podpornikih, prijateljih, znancih,...
• Kampanjo od vrat do vrat lahko zastavite tudi tako, da so
vaši obiski najavljeni (preko telefona ali osebnega
kontakta).
• Imajte kratko sporočilo za »prebijanje ledu«, s katerim
boste odprli pogovor in preverili zanimanje ljudi, s katerimi
se pogovarjate.

43

• Če vas zavrnejo (ob prijaznosti se to zgodi precej redko),
ostanite vljudni in nasmejani ter se odpravite naprej.
• Če naletite na zanimanje, si vzemite nekaj časa za
pogovor. Prosite za kontaktne podatke, da se boste ljudem
lahko oglasili še pozneje. Če vas podpirajo, jih lahko
prosite, da vam pomagajo pri nabiranju podpore (govorijo
s prijatelji in znanci, razdelijo volilni material, se udeležijo
dogodka, pridružijo aktivistom,...).
• Ob vzpostavitvi kontakta obljubite, da jim ne boste vzeli
več kot 5-10 minut in se tega držite.
• Ne bodite vsiljivi. Če vas zavrnejo, je to to. Ne silite v ljudi,
ki si tega ne želijo. Tudi brez tega boste spoznali veliko
ljudi, ki bodo pokazali zanimanje in vam dali glas.
• Kampanjo od vrat do vrat izvajajte na zaključenem
področju (ulici, naselju,...) in ne izgubljajte časa, da
obiščete najprej eno hišo na enem koncu mesta, naslednja
pa leži 5 km stran. Če je le mogoče, naj bo z vami kak
domačin, ki pozna osebe v okolici, da lahko naveže stik in
vas predstavi.

POMEMBNO!
Terenske kampanje in kampanje delujejo! Povsod po svetu. Po
svojem bistvu se prav nič ne razlikujejo od prodaje od vrat do
vrat. Verjemite, da akviziterji tudi v Sloveniji uspejo prodati zelo
veliko, sicer jih podjetja ne bi niti zaposlovala. Kako pa jih ljudje
sprejemajo, je odvisno od njih samih in njihove pozitivne
naravnanosti. Dejstvo je: prijaznost in odprtost sta v 99%
primerov sprejeti z enakim odzivom.
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Centralno sporočilo kampanje in WIIFM

Pozitiven pristop je eno. Kaj imate povedati, je drugo. In oboje
je izjemno pomembno. V zadnjih letih pogosto poslušamo, kako
ljudje »kupujejo« lep videz, slike, formo. To je morda res,
vendar se je v vseh dosedanjih lokalnih kampanjah pokazalo,
da je vsebina in sporočilo pomembno, če ljudem damo občutek,
da je pomembno zanje ter da imajo možnost vpliva nanj.
Ljudje pa seveda nimajo časa in energije poslušati zmedenih
misli. Sporočilo, ki jim ga podajamo, mora biti jasno. Zato si
vzemite čas in sestavite precizno sporočilo – centralno
sporočilo vaše kampanje. Če bi imeli 1 minuto neomejene
pozornosti, kaj bi povedali? Kaj pa, če bi vam dovolili le en
stavek? Iz glave bo to precej težko, zato v štabu sestavite svoje
centralno sporočilo na približno tri četrtine tipkane strani. To bo
izhodišče za vse vaše nastope, govore in materiale. Centralno
sporočilo sestavite tako, da lahko o njem govorite ure in ure, ali
pa celotno vsebino strnete v en stavek – njegov naslov.
Poskrbite, da se bodo vsi sodelujoči v kampanji naučili to
sporočilo in ga tako brez težav komunicirali dalje.
V ZDA pravijo, da vsi poslušajo le eno radijsko postajo – WIIFM
(»What's in it for me?«). Torej vsakogar zanima predvsem,
kako vaše sporočilo vpliva nanj. Vsak ukrep presojamo po tem,
kakšne posledice nam bo prinesel. Tega skoraj ni mogoče
spremeniti. Lahko pa to izkoristite, ko govorite z ljudmi, jim
govorite o tem, kaj bodo ONI pridobili z vašimi rešitvami.
Govorite o stvareh, ki bodo NJIM prinesle korist. Najbolje je, da
tako zastavite celotno centralno sporočilo – sporočilo, ki bo že v
samem začetku govorilo ljudem o njihovoh koristih in

45

izboljšavah njihovih problemov. Tako boste mnogo laže
pridobili pozornost in podporo.
Baze podatkov
Danes je volitve zelo težko dobiti brez učinkovitega upravljanja
baz podatkov. Predvsem govorimo o podatkih o potencialnih
volivcih, podpornikih, neodločenih, pa tudi tistih, ki vas ne
podpirajo. Vsako zbiranje osebnih podatkov je podvrženo
zakonskemu nadzoru, saj gre za poseg v zasebnost. Na drugi
strani pa brez tega skoraj ni mogoče več izpeljati uspešne
moderne kampanje. Kako torej ravnati, da bomo v okviru
zakona, etični, a še vedno učinkoviti?
Obstajata dve enostavni pravili, ki nam tu lahko pomagata: 1)
zbiramo lahko samo podatke, za katere nam je njihov nosilec
dovolil uporabo in 2) osebni podatki se lahko uporabljajo samo
za namen, za katerega so bili zbrani. Torej si lahko naredite
listo svojih podpornikov in jim pošiljate pisma ali e-pošto, če so
vam to dovolili. Ne morete pa seznama naslovnikov e-pošte
prekopirati z vabila za prijateljevo rojstnodnevno zabavo, ki
vam je slučajno prišlo pod roke.
Uporabljajte baze podatkov. Tako boste vedeli, kdo vam
zagotovo stoji ob strani in s kom bo treba še govoriti. Pazite, da
baze ne pridejo v napačne roke, saj ste zanje odgovorni.
Poskrbite, da boste imeli vedno točne podatke, saj boste tako
najbolje vedeli, kako stoji vaša kampanja in kam morate
usmeriti svojo energijo.
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Prosite za glas!
Pogovorili ste se s potencialnim volivcem. Nasmejan je, morda
je celo rekel, da so mu všeč vaše ideje. Poslovite se od njega
in odidete. Napaka! Kaj je bilo narobe? Niste ga prosili za glas!
Marsikdo bo prijazen z vami, morda se bo celo z vami
popolnoma strinjal. Pa bo volil za vas? Sploh ni nujno. Morda
bo volil za koga drugega, morda se bo na ključni dan odločil, da
mu je vikend v gorah bolj pomemben od oddaje glasu vam.
Zato take osebe nikoli ne pozabite vprašati: »Torej lahko
računam na vaš glas?«. Na ta način boste dobili odgovor in
zelo malo ljudi se vam bo zlagalo. Videli pa boste, da bo morda
kdo rekel, da še ni čisto prepričan ali da ste mu sicer všeč,
vendar pa bo dal glas komu drugemu. Tako lahko
»prefiltrirate«potencialne volivce in veste, koga morate še
prepričati, kdo nikakor ne bo volil za vas in čigav glas gotovo
imate in ga je torej treba le spomniti, da na odločilno nedeljo ne
bo pozabil na vas.
»Lahko računam na vaš glas?« je vprašanje, ki ga MORATE
zastaviti. Ne bojte se negativnega odgovora. Tudi tak vam bo
dal pomembno informacijo in zaradi tega ne boste več
nadlegovali prepričanega volilca. Obenem boste na ta način
lažje ugotovili, koliko glasov ste dejansko zbrali. Pogosto so
namreč volilni aktivisti prepričani, da so pridobili vsakega
človeka, ki je bil z njimi prijazen. To pa ni res. Ljudje vračamo
prijaznost s prijaznostjo, to pa še ne pomeni, da bomo tudi
glasovali za vsakega, ki je prijazen z nami. Izognite se
napačnim ocenam in prosite ljudi za glas, odkrito in pošteno,
saj je to konec koncev tudi namen volilne kampanje.
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Vzdržujte stike, komunicirajte!
Omenjali smo že pomen zbiranja baz podatkov in kontaktov. Ti
niso potrebni sami od sebe. Potrebujete jih, da lahko
komunicirate s potencialnimi volivci. Zato je tako zelo
pomembno, da jih prosite za kontaktne podatke (pa tudi kakšne
druge). Tako jim boste lahko pripravili e-pošto in druga
sporočila. Povabili jih boste lahko, da se vam pridružijo na
vašem blogu ali v spletni skupnosti. Lahko se boste srečali z
njmi na dogodkih, ki jih organizirate. Lahko jih boste prosili za
pomoč. Zato jih prosite za kontakte in jim povejte, zakaj jih
potrebujete.
Nikoli ne pozabite – komunikacija je dvosmeren proces. Tudi
ostali ljudje vam želijo kaj sporočiti, vendar pogosto potrebujejo
vzpodbudo, in to večkratno. Zato jim proces komuniciranja
olajšajte kolikor lahko. Prosite jih, naj vam dajo svoje mnenje.
Bodite odprti tudi za drugačna mnenja. Vedno poskusite vplesti
predlagatelje v vaše nadaljnje korake. To vam večkratno koristi.
Pridobivali boste nove ljudi, ki se z vami trudijo za skupen cilj
(ne pozabimo: WIIFM!); dobili boste nova, sveža mnenja in
ljudi, ki vam bodo pripravljeni pomagati.
Seveda ni treba pretiravati in zasipavati ljudi z informacijami.
Toda volilna kampanja je dovolj dolga, da ljudje vmes
spremenimo načrte. Eno e-sporočilo na teden z dobrimi
informacijami in pozivi k sodelovanju pa je čisto primerno. Če
temu dodate še stalno možnost sodelovanja preko spletne
strani in bloga, boste delali točno tisto, česar večina
protikandidatov ne počne – pa bi lahko zaradi tega zmagovali.
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Preferenčni glas
Če imate to možnost, pridobite preferenčni glas zase.
Preferenčni glas omogoča volivcem, da spremenijo vrstni red
kandidatov na listi, ki so je postavil predlagatelj (skupina
volivcev ali politična stranka). Preferenčni glas volivci oddajo
tako, da na izbrani listi izberejo eno osebo, za katero si posebej
želijo, da je izvoljena. Mladi imajo pogosto težave, da jih
predlagatelji (če jih sploh »spustijo« na listo) uvrstijo na nizka,
t.i. neizvoljiva mesta. S preferenčnim glasom je to postal manjši
problem, saj lahko »preskočite« vse ostale, če prejmete dovolj
visoko osebno podporo volivcev.
Zato prosite za preferenčni glas. Razložite ljudem, kako naj
vam ga oddajo. S tem bodo dali podporo ne le vaši listi, ampak
vam osebno. Večina nasvetov iz tega priročnika je namenjena
ravno mladim, ki želijo biti izvoljeni na tak način. Glasovi se
bodo s pravilnim delom hitro nabirali in če pregledate
dosedanje volilne rezultate, boste kmalu ugotovili, da za
izvolitev sploh ne potrebujete zelo velikega števila preferenčnih
glasov. V povprečno veliki občini je z 250 preferenčnimi glasovi
skoraj gotovo izvoljen vsak kandidat.
Ne bojte se in ne verjemite, da je sistem zapleten. Preferenčni
glas je v Sloveniji v veljavi že dolgo in ljudje ga dobro poznajo
in uporabljajo, tako na evropskih kot lokalnih volitvah. Izkoristite
to svojo priložnost in preskočite ovire na svoji poti!
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Nikoli ne boste vsem všeč
Pojavile se bodo kritike na vaše delo ali celo žalitve na
osebnem nivoju. Zavedajte se, da ni mogoče, da bi bila vaša
dejanja vsem všeč. Vedno se bodo pojavili tudi kritiki. Kadar
doživite kritiko, se ne jezite. Naučite se jo sprejeti.
Delo v politiki zahteva hladno glavo, zato - ne jemljite stvari
osebno!
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6. Nasveti za uspešno opravljanje nalog občinskega svetnika

Dobro organizirajte svoj čas!
Delo občinskega svetnika vam lahko hitro vzame več časa kot
ga zahteva redna zaposlitev. Zato je izjemnega pomena, da
imate dobro organiziran čas. Eden do dva popoldneva
tedensko bosta v tem primeru povsem dovolj za kakovostno
opravljanje vašega dela.
Če imate svetniško skupino oz. druge svetniške kolege, si
razdelite delo in delovna področja. Tako jih boste obdelali z
manj truda, obenem pa bo vsak poskrbel za področje, ki ga
najbolje obvlada. Organizirajte redne sestanke svetniške
skupine, na katerih pregledate dosedanje delo in se pripravite
za prihajajoče izzive.
Komunicirajte
Ne morete biti dober občinski svetnik, če ne komunicirate s
svojimi občani. Kot že nekajkrat omenjeno, je komunikacija
dvosmeren proces, zato morate ravno toliko časa, kot
sporočanju svojih idej, nameniti poslušanju idej drugih.
Izkoristite možnosti, ki vam jih ponuja tehnologija (splet, epošta, spletne skupnosti, blogi...), da ostanete v stiku s svojimi
občani. Vseeno ne zanemarite možnosti, da se občani z vami
srečajo tudi osebno. Obveščajte jih o svojih aktivnostih, prosite
jih za mnenje ali za pomoč. Tako boste dejansko lahko
zastopali interese ljudi svoje občine. Težko je reči, da nekdo
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zastopa interese ljudi, če se z njimi srečuje le v času volilne
kampanje.
Se spomnite baze svojih volivcev? Kako bi se jim zdelo, če bi
se jim občasno oglasili tudi po volitvah? Ideje in želje imajo tudi
sedaj. Res je, kot izvoljeni član občinskega sveta ste
predstavnik vseh občanov in ne le oseb, ki so volile za vas.
Vendar pa – zaupajo vam ravno ljudje, ki so vam dali glas in
podporo na volitvah. Oni so bistveno bolj motivirani, da vam
dajo predloge ali vam pomagajo pri vaših prizadevanjih. Ne
pozabite nanje. Oni so vaš vir idej, pomoči in navdiha, da lahko
svoje delo dobro opravite.
Vzdržujte socialno mrežo
Uspešni ste lahko toliko, kolikor ste sposobni uporabljati
poznanstva, ki jih imate. Na ta način boste lahko učinkovito
zastopali interese svojih občanov. Spoznavajte ljudi, poskrbite
da ostanete v stiku. Bodite na voljo za pomoč drugim, kajti le
tako bodo drugi pripravljeni pomagati vam. Rezervirajte si
tedenski čas, ki ga namenjate mreženju in se trudite, vaša
mreža raste tako v številčnem kot v kakovostnem smislu.
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Sodelujte tudi z nasprotniki
Zunanji opazovalci so pogosto presenečeni, ko zadevo prvič
vidijo od blizu. Na sejah občinskega sveta je zelo malo prepirov
ali dvigovanja glasu. V resnici namreč velika večina odločitev ni
kontroverznih in ne povzroča velikih razdvajanj, svetniki jih
pogosto potrdijo soglasno. Kmalu boste videli, da vaši politični
nasprotniki ravno tako kot vi želijo svoji občini dobro. Le
občasno se bodo vaše poti razlikovale oz. boste imeli različna
mnenja glede poti za dosego cilja.
Ne razmišljajte o občinskem svetu kot o glasovalnem stroju, v
katerem ena stran zmaga z glasovanjem, druga pa mora
molčati, ker je šibkejša. Na občinski svet raje glejte kot na
prostor, kjer se krešejo mnenja in iščejo rešitve. Poslušajte
svoje »nasprotnike«, pojdite z njimi kdaj tudi na kavo. Če imate
predlog zanje, se izplača včasih tudi požreti ponos in jim
kompromis predlagati izven seje občinskega sveta. Na štiri oči
bodo tudi drugi lažje požrli svoj ponos in se strinjali z vami.
Na koncu koncev gre za prihodnost in dobro kraja, v katerem
živite – skupaj z ljudmi, ki mislijo drugače kot vi. Politika je
umetnost sodelovanja, v kateri so konflikti stalnica, vendar
morajo vedno voditi k rešitvi in ne k razdvajanjanju.

Srečno, mlada generacija občinskih svetnikov!
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