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Svobodne in 
poštene volitve 
so temelj 
demokracije.

Volitve zagotavljajo 
državljanom glas v 
njihovi vladi na najbolj 
temeljni način: z 
odločanjem o tem, kdo 
bo vladal.
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Zakaj so volitve 
pomembne?

✪
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Volitve pomagajo zagotavljati, da se 
moč na miren in urejen način prenese 
od državljanov na njihove izvoljene 
predstavnike, kot tudi iz enega 
izvoljenega uradnika na njegovega 
naslednika.

Ustava Združenih držav Amerike podeljuje določena 
pooblastila zvezni vladi, preostala pa ohranja za 
posamezne države in ljudi. V mnogih državah nacionalne 
vlade določajo izobraževalne in zdravstvene politike, v 
Združenih državah Amerike pa glavno odgovornost za ta 
področja nosi 50 zveznih držav. Nacionalna obramba in 
zunanja politika sta primera federalne pristojnosti.

Ustava določa, da ima vsaka zvezna država 
republikansko obliko vlade in prepoveduje kršenje 
določenih posebnih pravic (npr. „Nobena država ne 
sme… nobeni osebi odvzeti življenja, svobode ali 
premoženja brez zakonitega pravnega postopka, prav 
tako pa ne sme nobeni osebi v njeni pristojnosti odreči 
enakega zakonskega varstva.“). Sicer pa zvezne države 
ohranjajo široka pooblastila.

 Ameriški sistem se morda zdi zapleten, toda 
volivcem zagotavlja glas na vseh ravneh 
upravljanja.
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•

•  KALIFORNIJCI 

ČAKAJO, DA BODO 

ODDALI SVOJ GLAS 

NA VOLIŠČU V LOS 

ANGELESU, 

OKROŽJE VENICE 

BEACH 4. 

NOVEMBRA 2008.
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✪

•  EDINI IZVOLJENI 

URADNIKI NA 

ZVEZNI RAVNI SO 

PREDSEDNIK, 

PODPREDSEDNIK 

IN ČLANI 

KONGRESA – 435 

ČLANOV 

PREDSTAVNIŠKEGA 

DOMA IN 100 

SENATORJEV.

Kdo glasuje?

Ko je bil leta 1789 George Washington 
izvoljen kot prvi predsednik Združenih 
držav Amerike, je lahko glasovalo le 6 
odstotkov prebivalstva. V večini izmed 
prvotnih 13 držav so imeli volilno 
pravico le moški lastniki zemljišč, 
starejši od 21 let. 

 Danes Ustava Združenih držav Amerike 
zagotavlja, da lahko vsi državljani Združenih 
držav Amerike, ki so starejši od 18 let, glasujejo 
na zveznih, državnih in lokalnih volitvah.



Ustava Združenih držav Amerike 
določa pogoje za opravljanje funkcije 
na zvezni ravni, toda vsaka od 50 
zveznih držav ima svojo ustavo in 
svoja lastna pravila za državne urade.

Guvernerji imajo v večini zveznih držav štiriletne 
mandate, v drugih zveznih državah pa je guverner izvoljen le 
za dve leti. Volivci v nekaterih zveznih državah volijo sodnike, 
medtem ko so v drugih zveznih državah slednji na to funkcijo 
imenovani. V zveznih državah in okrožjih je izvoljenih na 
tisoče javnih uradnikov – od guvernerjev in zakonodajalcev 
do članov šolskih odborov in celo konjačev.

Edini izvoljeni uradniki na zvezni ravni so predsednik, 
podpredsednik in člani kongresa – 435 članov 
predstavniškega doma Združenih držav Amerike ter 100 
senatorjev.

Kateri javni uradniki 
so izvoljeni?

• O
S

N
O

V
N

O

✪



8

Ustava Združenih držav Amerike določa 
pogoje za opravljanje funkcije na zvezni 
ravni, na katero je nekdo izvoljen. 

Za opravljanje predsedniške funkcije mora biti oseba 
rojeni državljan Združenih držav Amerike, stara najmanj 35 
let in mora biti prebivalec Združenih držav Amerike najmanj 
14 let. Podpredsednik mora izpolnjevati ista merila. V skladu 
z 12. amandmajem Ustave Združenih držav Amerike 
podpredsednik predhodno ne sme opravljati dveh mandatov 
kot predsednik.

Kandidati za predstavniški dom [imenovan tudi 
spodnji dom, op. prev.] Združenih držav Amerike morajo 
biti stari najmanj 25 let, biti državljani Združenih držav 
Amerike sedem let in zakoniti prebivalci zvezne države, ki 
jo želijo zastopati v kongresu.

Kandidati senata [imenovan tudi zgornji dom, op. 
prev.] morajo biti stari najmanj 30 let, biti državljani 
Združenih držav Amerike najmanj devet let in zakoniti 
prebivalci zvezne države, ki jo želijo zastopati.

Ali lahko kdorkoli opravlja 
politično funkcijo?

✪

 *ROJENI 

DRŽAVLJAN JE 

OSEBA, KI JE BIL 

DRŽAVLJAN 

ZDRUŽENIH DRŽAV 

AMERIKE OB 

ROJSTVU IN GA NI 

BILO TREBA 

SPREJETI V 

DRŽAVLJANSTVO.



• O
S

N
O

V
N

O

⍟ Pogoji za opravljanje 
funkcije na zvezni ravni

Oseba, ki 
opravlja funkcijo 
uradnika na 
zvezni ravni, 
mora izpolnjevati 
določene pogoje

35 let

35 let

30 let

25 let

Minimalna 
starost

PREDSEDNIK

PODPREDSEDNIK

SENATOR

PREDSTAVNIK

Državljanstvo 
in rezidentstvo 
v Združenih 
državah Amerike

Rojeni državljan 
Združenih držav 
Amerike; v Združenih 
državah Amerike je 
prebival 14 let pred 
volitvami

Rojeni državljan Združenih 
držav Amerike; v Združenih 
državah Amerike je prebival 
14 let pred volitvami, 
prebivati pa mora v drugi 
zvezni državi kot predsednik

Državljan Združenih 
držav Amerike 9 let; 
prebiva v zvezni državi, 
v kateri je bil izvoljen

Državljan Združenih 
držav Amerike 7 let; 
prebiva v zvezni državi, 
v kateri je bil izvoljen
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Kdaj potekajo volitve?✪

Volitve na funkcijo uradnikov na zvezni 
ravni potekajo na parna leta. 

Predsedniške volitve potekajo vsaka štiri leta in sicer v 
torek, ki sledi prvemu ponedeljku v mesecu novembru.

Volitve za vseh 435 sedežev v predstavniškem domu 
Združenih držav Amerike potekajo vsaki dve leti.

Senatorji Združenih držav Amerike opravljajo šestletne 
mandate, ki so razporejeni tako, da pride tretjina (ali 
tretjina plus eden) od 100 sedežev v senatu na vrsto za 
volitve vsaki dve leti.

Če senator med opravljanjem funkcije umre ali 
postane opravilno nesposoben, lahko potekajo posebne 
volitve na neparno leto ali naslednje parno leto. Na novo 
izvoljeni senator opravlja mandat do izteka mandata 
prvotnega senatorja. V nekaterih zveznih državah pa 
guverner imenuje nekoga, ki bo opravljal preostanek 
prvotnega mandata.



✪ Kolikokrat  
je lahko oseba 
predsednik?

Ko je prvi predsednik George 
Washington odklonil opravljanje 
predsedniške funkcije v tretjem 
mandatu, so bili mnogi Američani prepričani, da sta 
za vsakega predsednika dovolj dva mandata. 

Nihče od naslednikov Washingtona ni želel tretjega 
mandata vse do leta 1940, ko se je v času, ki sta ga 
zaznamovala velika gospodarska kriza in druga svetovna 
vojna, Franklin D. Roosevelt potegoval za tretji predsedniški 
mandat in ga tudi dobil. Četrti mandat je dobil leta 1944, 
umrl pa je med opravljanjem funkcije leta 1945. Nekateri 
ljudje so menili, da je to predolgo obdobje za koncentracijo 
predsedniške moči v rokah ene osebe.

Zato je bil leta 1951 ratificiran 22. amandma Ustave 
Združenih držav Amerike, ki prepoveduje, da bi bil kdorkoli 
izvoljen za predsednika Združenih držav Amerike več kot 
dvakrat.

•  BELA HIŠA V 

WANSHINGTONU 

D.C. JE URAD IN 

URADNO 

PREBIVALIŠČE 

PREDSEDNIKA 

OD LETA 1800.
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•  KONGRES 

ZDRUŽENIH 

DRŽAV AMERIKE 

SESTAVLJATA 

PREDSTAVNIŠKI 

DOM IN SENAT.

✪

Omejitve za člane kongresa ne obstajajo. 
Omejitve glede mandata državnih in 
lokalnih uradnikov, če slednje sploh 
obstajajo, so določene v ustavah 
posameznih zveznih držav in lokalnih 
predpisih.

Oba domova ameriškega kongresa, predstavniški dom 
in senat, imata skoraj enaka pooblastila, razlikujeta pa se v 
načinu izvolitve svojih predstavnikov.

Namen ustanoviteljev ameriške republike je bil, da 
bodo člani predstavniškega doma tesneje povezani z 
javnostjo in bodo odražali želje in ambicije javnosti.

Zato so ustanovitelji oblikovali relativno velik 
predstavniški dom, ki lahko sprejme veliko število članov iz 
majhnih zakonodajnih okrožij in kjer bodo potekale redne 
volitve (vsaki 2 leti).

Kaj pa druge 
politične funkcije?



Vsaka od 50 zveznih držav ima zagotovljen 
najmanj en sedež v predstavniškem domu, dodatni 
sedeži pa so dodeljeni glede na število prebivalstva.

Aljaska ima denimo zelo malo prebivalstva in ima zato 
le enega predstavnika. Kalifornija kot najgosteje naseljena 
zvezna država pa jih ima 55. Popis prebivalstva Združenih 
držav Amerike, ki poteka vsakih 10 let, na novo porazdeli 
število sedežev v predstavniškem domu za posamezno 
zvezno državo.

Vsaka zvezna država zariše meje svojih kongresnih 
okrožij. Zvezne države imajo pri tem veliko svobode, 
pomembno pa je, da je število državljanov vsakega okrožja 
čim bolj enako. Nobeno presenečenje ni, da poskuša 
stranka, ki je večinsko zastopana v državni vladi, začrtati 
meje v korist svojih lastnih kongresnih kandidatov.

Senat je bil oblikovan tako, da njegovi člani 
predstavljajo večje volilno okrožje - celotno zvezno državo 
- in zagotavljajo enakopravno zastopanost vsake zvezne 
države ne glede na število prebivalstva.

Tako imajo majhne zvezne države v senatu enako 
vpliva (dva senatorja) kot velike.
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• •  Oba domova ameriškega kongresa, predstavniški dom 
in senat, imata skoraj enake pristojnosti, vendar pa se 
načina, kako so predstavniki izvoljeni, precej 
razlikujeta.



Volitve na položaj 
uradnika na zvezni ravni

Volitve na položaj 
uradnikov na 
zvezni ravni 
običajno potekajo 
na parna leta. 

Predsednik in 
podpredsednik sta 
izvoljena vsaka 4 
leta. V kongresu 
Združenih držav 
Amerike so 
senatorji izvoljeni 
vsakih 6 let, 
predstavniki pa 
vsaki 2 leti.

✪

 PREDSEDNIK
PODPREDSEDNIK

  
PREDSTAVNIK

SENATOR

KONGRES ZDRUŽENIH 
DRŽAV AMERIKE

2012 2014 2016 2018 2020 2022

 
33/100

Senat Združenih držav Amerike 
33 od 100 senatorjev 
je izvoljenih vsaki  

Vseh 435 predstavnikov 
je izvoljenih vsaki  

 
33/100

 
34/100

Predstavniški dom 
Združenih držav Amerike 

2 leti

2 leti

 
435  

 
435  

 
435  

 

Predsednik Združenih držav Amerike
Podpredsednik Združenih držav Amerike 
 Izvoljena vsaka 4 leta 

4 leta
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Senat Združenih držav Amerike 
33 od 100 senatorjev 
je izvoljenih vsaki  

Vseh 435 predstavnikov 
je izvoljenih vsaki  

 
33/100

 
34/100

Predstavniški dom 
Združenih držav Amerike 

2 leti

2 leti

 
435  

 
435  

 
435  

 

Predsednik Združenih držav Amerike
Podpredsednik Združenih držav Amerike 
 Izvoljena vsaka 4 leta 

4 leta
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Zakaj imajo 
Združene države 
Amerike le dve 
večji politični 
stranki?

Oblikovalci Ustave Združenih držav 
Amerike si niso predstavljali političnih 
strank. Toda z razmahom volilne 
pravice in širitvijo naroda proti zahodu 
so se pojavile politične stranke. Dve večji 
stranki – demokrati in vigovci – sta se izoblikovali in 
utrdili svojo moč do leta 1830.
Danes v političnem procesu prevladujeta republikanska 
in demokratska stranka, pri čemer sta obe naslednici 
svojih predhodnih strank iz 18. in 19. stoletja.
Razen redkih izjem, imajo člani teh dveh strank nadzor 
nad predsedstvom, kongresom, guvernerstvom in 
zakonodajalci. 
Vsak predsednik od leta 1852 je bil bodisi republikanec 
bodisi demokrat.

✪

•  OSEL IN SLON 

STA SIMBOLA 

DEMOKRATOV IN 

REPUBLIKANCEV 

ŽE OD 19. 

STOLETJA DALJE.



Le redko katera od 50 zveznih držav izvoli guvernerja, 
ki ni demokrat ali republikanec. Število neodvisnih članov 
kongresa ali zakonodajalcev drugih strank pa je izjemno 
nizko.

Zakaj ni več manjših strank? Številni politični 
strokovnjaki za to krivijo ameriški večinski volilni sistem, v 
katerem zmagajo kandidati z največ glasovi, četudi ne 
dobijo večine oddanih glasov. Po drugi strani pa se v 
zveznih državah, kjer število zakonodajnih mest temelji na 
razmerju oddanih glasov, ki jih določena stranka prejme, 
ustvari spodbudno okolje za uveljavljanje  manjših strank.

V sistemu Združenih držav Amerike lahko dobi stranka 
sedež le v primeru, da dobi njen kandidat večino glasov. To 
pa otežuje zmago manjšim političnim strankam. 
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•  VSE OD LETA 

1852 JE BIL 

VSAK 

PREDSEDNIK 

BODISI 

REPUBLIKANEC 

BODISI 

DEMOKRAT.
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Kaj pa Američani, ki ne 
pripadajo demokratski 
ali republikanski stranki?

✪

•  VČASIH 

AMERIČANI 

MENIJO, DA 

NOBENA OD 

GLAVNIH 

STRANK NE 

SPODBUJA 

NJIHOVIH 

PREDNOSTNIH 

POLITIK IN 

PREPRIČANJ.
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V zadnjih desetletjih se povečuje število  
ameriških volivcev, ki se opredelijo za 
politično „neodvisne“ oziroma da ne 
pripadajo nobeni stranki.

Vendar pa  javnomnenjske raziskave kažejo, da se 
večina neodvisnih volivcev nagiba bodisi k republikanski 
bodisi k demokratski stranki. Nekateri pripadajo manjšim 
političnim strankam. Ne glede na strankarsko pripadnost 
ali nepripadnost lahko vsi Američani, stari najmanj 18 let, 
oddajo svoj glas na lokalnih, državnih ali predsedniških 
volitvah.

Kako lahko dvostrankarski sistem zastopa 
prepričanja Američanov, ki ne pripadajo nobeni 
stranki? Včasih so Američani mnenja, da nobena od 
glavnih strank ne spodbuja njihovih prednostnih politik in 
prepričanj. Ena od strategij, ki jo lahko zasledujejo, je 
oblikovanje nove stranke z namenom ponazarjanja 
priljubljenosti svojih zamisli. Znan primer se je zgodil leta 
1892, ko so nezadovoljni Američani oblikovali ljudsko 
stranko. Njen program je pozival k davčnim stopnjam za 
davek na dohodek, neposrednim volitvam senatorjev in 
osemurnemu delovniku. Ljudska stranka ni nikoli zavzela 
predsedstva, vendar pa so velike stranke opazile, da 
postaja njihova tekmica vse bolj priljubljena. Demokrati in 
republikanci so začeli sprejemati številne zamisli ljudske 
stranke, sčasoma pa so te zamisli postale del prava 
države.

•



Kako se izbirajo kandidati 
za mesto predsednika?

✪
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Poleti tistega leta, ko potekajo 
predsedniške volitve, priredijo 
republikanci in demokrati vsak svojo 
nacionalno konvencijo, kjer sprejmejo politični 
program in nominirajo svoja strankarska kandidata za 
mesto predsednika in podpredsednika. Danes je za 
nominacijo dovolj navadna večina glasov delegatov.

Prej so bile konvencije razburljive, saj so bili rezultati 
negotovi, kandidati pa so se pojavljali in izginjali z vsakim 
glasovanjem. Včasih so potekala pogajanja v zakajenih 
hotelskih sobah, kjer so strankarski prvaki kadili cigarete 
in cigare ter sklepali kupčije, da bi zagotovili potrebno 
število glasov delegatov za svojega kandidata.

Danes je postopek preglednejši, strankarski kandidat 
za mesto predsednika pa je bil zadnjih 60 let znan še pred 
začetkom konvencije.

Vsaki zvezni državi (skupaj z okrožjem Kolumbija in 
številnimi ozemlji Združenih držav Amerike) je dodeljeno 
število delegatov – običajno določeno glede na število 
prebivalstva zvezne države, vendar prilagojeno formuli, ki 
vključuje dejavnike kot je podpora nominiranim 
strankarskim kandidatom na zadnjih predsedniških 
volitvah. Večina delegatov „jamči“, da bo podprla 
določenega kandidata vsaj v prvem krogu glasovanja, in 
nobena konvencija že vrsto let ni zahtevala več kot enega 
glasovanja za imenovanje svojega predsedniškega 
kandidata.

•

•  DEMOKRATI 

DVIGAJO 

TRANSPARENTE ZA 

SVOJEGA 

KANDIDATA 

BARACKA OBAMO 

ZA MESTO 

PREDSEDNIKA NA 

DEMOKRATIČNI 

NACIONALNI 

KONVENCIJI LETA 

2008.



Kakšna je razlika med 
predvolitvami in zborovanji?

✪
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Predvolitve in zborovanja se razlikujejo 
po tem, kako so organizirani in kdo se 
jih udeležuje. Stopnja udeležbe se med 
njima zelo razlikuje.

Predvolitve: Državne vlade financirajo in izvajajo 
predvolitve tako kot vsake volitve.

Volivci gredo na volišče, oddajo svoj glas in odidejo. 
Glasovanje je anonimno in hitro opravljeno. Nekatere zvezne 
države prirejajo zaprte predvolitve, na katerih lahko sodelujejo le 
registrirani člani stranke, ki ji pripadajo. Tako lahko na primer na 
zaprtih demokratičnih predvolitvah glasujejo le registrirani 
demokrati.

Na odprtih predvolitvah pa lahko sodelujejo vsi registrirani 
volivci ne glede na svojo strankarsko pripadnost ali nepripadnost.

Zborovanja: Državne politične stranke organizirajo 
zborovanja, na katerih zvesti člani politične stranke izražajo svoja 
mnenja o kandidatu, ki se jim zdi najprimernejši. To so skupne 
prireditve, na katerih udeleženci glasujejo javno. Zborovanja 
običajno podpirajo kandidate, ki imajo predane in organizirane 
podpornike. Ti zborovanja uporabijo za izvolitev delegatov 
konvencije, ki kasneje jamčijo za njihovega najljubšega kandidata 
za mesto predsednika. Udeleženci zborovanj prav tako 
obravnavajo vprašanja, ki jih želijo vključiti v strankarski program. 
Udeležba na zborovanju zahteva visoko raven političnega 
vključevanja in časa. Posledično je udeležba na zborovanjih 
običajno slabša kot na predvolitvah.

•

•  REPUBLIKANSKI 

KANDIDAT ZA MESTO 

PREDSEDNIKA MATT 

ROMNEY NA OBISKU 

BEDFORDSKE 

GIMNAZIJE MED 

PREDVOLITVAMI V 

NEW HAMPSHIRU,  

8. JANURJA 2008.
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Zgodovinsko gledano le nekaj zveznih 
držav prireja predvolitve ali zborovanja. 
Toda trend je usmerjen v večje vključevanje volivcev v 
postopek imenovanja kandidata za mesto predsednika. 
Število zveznih držav, ki prireja predvolitve ali zborovanja, 
je začelo naraščati v 70. letih minulega stoletja. Danes 
vseh 50 zveznih držav in okrožje Kolumbija prireja bodisi 
predvolitve bodisi zborovanja.
Državne stranke se lahko odločijo, ali bodo organizirale 
predvolitve ali zborovanje, nekatere zvezne države pa so 
skozi čas prešle iz ene oblike v drugo.
Nekatere zvezne države pa imajo oboje – predvolitve in 
zborovanja.
Na Aljaski in v Nebraski republikanci denimo prirejajo 
predvolitve, medtem ko demokrati skličejo zborovanja. V 
Kentuckyju demokrati prirejajo predvolitve, republikanci 
pa zborovanja.

✪ Koliko zveznih držav 
prireja predvolitve ali 
zborovanja in kdaj jih 
prirejajo?

•  DRŽAVA NEW 

HAMPSHIRE 

PRIREDI PRVE 

PREDVOLITVE, KI 

POTEKAJO 

JANUARJA ALI 

FEBRUARJA 

TISTEGA LETA, KO 

POTEKAJO 

PREDSEDNIŠKE 

VOLITVE.
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Mnogo let je Iowa prirejala prva zborovanja 
načeloma januarja ali zgodaj februarja tistega leta, ko 
so potekale predsedniške volitve, New Hampshire pa 
je priredil prve predvolitve kmalu zatem. Ker te ali 
druge predčasne tekme pogosto pokažejo, kateri kandidati 
nimajo dovolj podpore, da bi se lahko potegovali za mesto 
predsednika, kandidati vložijo veliko truda v zgodnje faze, 
obravnavajo potrebe in interese zveznih držav, organizirajo 
kampanje znotraj še manjših zveznih držav ter namenijo 
veliko denarja za osebje, medije in hotele. Posledično vse 
več zveznih držav razpisuje svoje predvolitve in zborovanja 
v zimskih mesecih. V številnih zveznih državah potekajo 
dogodki na isti dan.

Glavni stranki pogosto prikrojita pravila tako, da dobita 
čim močnejšega kandidata. Leta 2016 so denimo 
republikanci zveznim državam, ki so organizirale 
predvolitve, dovolili, da po 15. marcu dodelijo status 
„zmagovalec pobere vse“, tako da kandidat z največ glasovi 
– četudi je dobil denimo med osmimi kandidati le 25 
odstotkov glasov - pobere vse delegate države.

Posledica širjenja in pospeševanja predvolitev in 
zborovanj je ta, da sta kandidata obeh glavnih strank znana 
pred nacionalnimi strankarskimi konvencijami, ki potekajo 
pozno poleti. S tem se je zmanjšal pomen nacionalnih 
konvencij, ki so postale večinoma ceremonialni dogodki.

•  DANES VSEH 50 

ZVEZNIH DRŽAV 

IN OKROŽJE 

KOLUMBIJA 

PRIREJAJO BODISI 

PREDVOLITVE 

BODISI 

ZBOROVANJA.
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ZBOROVANJE  = 
PREDVOLITVE  = 

OBOJE  =  

Predvolitve + 
zborovanja po 
zveznih 
državah

✪

Na zborovanjih lahko 
glasujejo le registrirani 
člani stranke, vendar pa 
se lahko zborovanju 
stranke pridruži vsak. Na 
zaprtih predvolitvah 
lahko glasujejo le 
registrirani člani stranke, 
medtem ko lahko na 
odprtih predvolitvah 
glasuje kateri koli vpisani 
volivec.

✏



Zakaj politične stranke 
še vedno prirejajo 
nacionalne konvencije?

✪



29

• N
A

C
IO

N
A

L
N

E
 K

O
N

V
E

N
C

IJE

Zakaj obe glavni politični stranki še 
vedno prirejata nacionalne konvencije, 
če se kandidate za mesto predsednika 
izbira na predvolitvah in zborovanjih?   
Ker konvencije vsaki stranki dajejo priložnost za 
izražanje podpore svojemu kandidatu, podajajo pa tudi 
jasno sliko glede njegovih razlik z opozicijo.
Nacionalne konvencije se množično predvajajo po 
televiziji in obeležujejo začetek nacionalnih 
predsedniških kampanj.

Američani še vedno spremljajo nacionalne 
konvencije, da bi slišali govore strankarskih vodij in 
kandidatov, izbiro podpredsedniškega kandidata  
(včasih njegovo ime ni objavljeno vse do konvencije), 
poimensko glasovanje državnih delegatov in ratifikacijo 
strankarskega programa (dokument, ki opredeljuje 
strankarska stališča o ključnih vprašanjih).

•

•  PODPORNIKI 

VZKLIKAJO ZA 

MICHELLE OBAMO, 

SOPROGO 

DEMOKRATSKEGA 

KANDIDATA ZA 

MESTO PREDSED-

NIKA IZ LETA 

2008.

• •  Konvencije dajejo vsaki stranki priložnost za 
izražanje podpore svojemu kandidatu in 
opredelitev glavnih razlik z opozicijo.



30

Več kot je dobil katerikoli drugi 
kandidat. Na kratko, kandidat, ki 
prejme večino glasov (tj. največje 
število glasov v danem volilnem 
okrožju), je zmagovalec volitev. To je znano pod 
imenom enočlanski okrožni sistem. V 39 zveznih državah 
so lahko kandidati na večino zveznih in državnih funkcij 
izvoljeni z navadno večino, toda 11 zveznih držav (Alabama, 
Arkansas, Georgia, Louisiana, Misisipi, Severna Karolina, 
Oklahoma, Južna Karolina, Južna Dakota, Teksas in 
Vermont) ima v svoji zakonodaji določbe za izvedbo 
odločilnih volitev v primeru, da noben kandidat ne prejme 
večine glasov.
Za razliko od proporcionalnih sistemov v nekaterih 
demokracijah enočlanski okrožni sistem pomeni, da v danem 
okrožju zmaga le ena stranka. Sistem tako postavlja manjše 
politične stranke v slabši položaj, saj je težko pridobiti dovolj 
okrožij za dosego nacionalega vpliva in moči.

✪ Koliko glasov je 
potrebnih za zmago 
na kongresnih volitvah 
Združenih držav 
Amerike?

•  NA PRVIH 

VOLITVAH KOT 

KANDIDAT ZA  

FUNKCIJO NA 

ZVEZNI RAVNI JE 

BIL DEMOKRAT 

MASSACHUSETTSA 

JOHN. F. KENNEDY 

IZVOLJEN V 

PREDSTAVNIŠKI 

DOM, KJER JE 

SLUŽBOVAL OD 

LETA 1947 DO 

LETA 1953.
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✪

•  ELEKTORSKI 

KOLIDŽ URADNO 

IZVOLI 

PREDSEDNIKA, 

TODA LJUDSTVO 

IZBIRA ČLANE 

ELEKTORSKEGA 

KOLIDŽA.

Ali predsedniški 
kandidat z največ 
glasovi vedno zmaga?

Ne vedno. Pravzaprav se je na štirih 
predsedniških volitvah zgodilo, da 
zmagovalec ni prejel večine glasov. Prvi od 
teh je bil John Quincy Adams na volitvah leta 1824, zadnjič 
pa se je to zgodilo leta 2000 v dvoboju za predsedniško 
mesto med Georgem W. Bushem in Al Gorom.

Kako se to zgodi?
Odgovor se skriva v elektorskem kolidžu. Oblikovalci 

Ustave Združenih držav Amerike so poskušali ustvariti 
sistem, ki je uravnotežil interese (takratnih) 13 držav in 
državljanov. Volivci so izbrali člane predstavniškega doma, 
zakonodajalci (prav tako izvoljeni s strani ljudstva) pa so 
izvolili senatorje Združenih držav Amerike. Zvezne države 
so nato odposlale delegate v elektorski kolidž, ki je izbral 
predsednika in podpredsednika. 
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Američani so kasneje ustavo spremenili, da bi 
postal sistem bolj demokratičen. V začetku leta 1913 je 
senatorje Združenih držav Amerike izvolilo neposredno 
ljudstvo. In medtem ko elektorski kolidž še vedno uradno 
voli predsednika, pa ljudstvo izbira člane elektorskega 
kolidža.

Pa poglejmo kako to poteka.
Po tem, ko meseca novembra po celi državi potekajo 

predsedniške volitve, se elektorski kolidž sestane 
decembra. V večini zveznih držav elektorji oddajo svoje 
glasove tako, kakor je glasovala večina volivcev v njihovi 
zvezni državi. Elektorji glasujejo v svojih zveznih državah 
15. decembra, kongres pa uradno prešteje glasove januarja.

Vsaka zvezna država ima enako število elektorjev kot 
je njenih članov v predstavniškem domu Združenih držav 
Amerike – slednje je določeno s popisom prebivalstva plus 
dva senatorja. Okrožje Kolumbija, ki ni zvezna država in 
nima volilnega predstavnika v kongresu, ima tri elektorske 
glasove.

V elektorskem kolidžu je 538 elektorjev; 270 
elektorskih glasov pa je potrebnih za zmago na 
predsedniških volitvah.

 Večina zvzenih držav odda glasove na podlagi 
„zmagovalec pobere vse“. Predsedniška glasovnica, ki 
dobi največ glasov državljanov, prejme vse elektorske 
glasove tiste zvezne države.
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Dve zvezni državi – Nebraska in Maine – sta naredili  
poskus in elektorske glasove razdelili sorazmerno z glasovi 
državljanov. Predsedniška volilna strategija temeljni na 
pridobivanju kombinacije tistih zveznih držav, ki prinesejo 
270 elektorskih glasov. Izidi volitev lahko doživijo preobrat 
zaradi glasov elektorskega kolidža le v peščici državnih 
volitev.

Posledica sistema „zmagovalec pobere vse“ je ta, da 
lahko kandidat dobi na nacionalni ravni večino glasov, 
vendar na volitvah izgubi.

Predstavljajte si, da kandidat v neki zvezni državi tesno 
zmaga, ta zvezna država pa ima veliko elektorskih glasov v 
kolidžu. Kandidat bi še vedno prejel vse glasove.

Če torej kandidat tesno zmaga v Kaliforniji, dobi vseh 
55 kalifornijskih elektorskih glasov. Ta isti kandidat lahko z 
veliko razliko izgubi v drugih manjših zveznih državah in 
prejme manj glasov državljanov kot njegov/a protikandidat/
ka. Toda kandidat bi še vedno dosegel prag v elektorskem 
kolidžu.

 Za kandidate je pomembno, da vodijo kampanjo po 
vseh zveznih državah, tudi v tistih z malo prebivalstva in 
manj elektorskimi glasovi v kolidžu, da bi prejeli skupno 270 
elektorskih glasov.

•  PREDSEDNIŠKA 

GLASOVNICA, KI 

PREJME NAJVEČ 

GLASOV 

DRŽAVLJANOV V 

ZVEZNI DRŽAVI, 

PREJME VSE 

ELEKTORSKE  

GLASOVE V TEJ 

ZVEZNI DRŽAVI.

• •  Ena izmed posledic sistema „zmagovalec 
pobere vse“ je, da lahko kandidat dobi 
večino glasov na nacionalni ravni pa vendar 
na volitvah izgubi.
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Zakaj Američani 
ohranjajo elektorski 
koldiž?

Ker je tako zapisano v ustavi, slednjo pa 
je zelo težko spreminjati. Sistem 
elektorskega kolidža krepi 
dvostrankarski sistem, kar pomeni, da se 
nobena od dveh glavnih strank verjetno ne bo zavzemala 
za spremembo.

 Vendar pa obstajajo še drugi razlogi za 
ohranjanje elektorskega kolidža.

Mnogim Američanom je všeč, kako sistem 
elektorskega kolidža kandidate za predsedniško mesto 
prisili, da vodijo kampanjo tudi v manjših zveznih državah, 
katerih prebivalci sicer ne bi imeli možnosti kandidata 
videti od blizu. In ker kandidati za mesto predsednika ne 
morejo zbrati dovolj elektorskih glasov, če se osredotočijo 
le na posamezno zvezno državo ali regijo, tako spoznajo in 
obravnavajo vprašanja in interese volivcev v v celotni 
državi. Sistem elektorskega kolidža tako vpliva na to, kako 
se predsedniške kampanje vodijo in ima pomembne 
posledice na stroške vodenja le-teh.
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Število 
elektorskih 
glasov je 
dodeljeno glede 
na prebivalstvo 
vsake zvezne 
države na podlagi 
nacionalnega 
popisa 
prebivalstva, ki 
poteka vsakih  
10 let.

✏

✪ Število elektorskih 
glasov po zveznih 
državah

Leto 2016 v primerjavi 
z letom 1960

↑POVEČANJE  = 
↓ZMANJŠANJE  = 

        ENAKO  =  
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Od leta 1976 so kandidati za mesto 
predsednika upravičeni do deleža v 
okviru sistema javnega financiranja za 
plačilo svoje kampanje.
Do volitev leta 2000 so vsi imenovani kandidati za mesto 
predsednika sodelovali v tem sistemu tako, da so sprejeli 
javna sredstva in se pri tem zavezali, da ne bodo porabili 
več od določene vsote.
Toda ta sistem je postal vse bolj neprivlačen za kandidate, 
saj je po njihovem mnenju omejitev porabe določena 
prenizko in je nižja od zneska, ki ga glavni kandidati 
pogosto zberejo od zasebnih virov. Posledično so se 
nekateri predsedniški kandidati odločili, da ne bodo 
uporabili javnih sredstev, temveč da bodo namesto tega 
sami zbirali denar za financiranje svojih kampanj.

✪

• STRANKARSKI 

KANDIDATI LAHKO 

UPORABIJO JAVNA 

SREDSTVA ZA 

PREDSEDNIŠKO 

KAMPANJO, VENDAR 

PA SLEDNJIH NE 

SMEJO UPORABITI 

ZA KAMPANJO ZA 

IMENOVANJE NA 

PREDVOLITVAH IN 

ZBOROVANJIH.

Kako kandidati za 
mesto predsednika 
plačajo svoje 
kampanje?



Za kandidate, ki zbirajo svoja lastna sredstva, 
zvezni zakon narekuje, kako in od koga lahko kandidat za 
predsednika, senatorja in predstavnika prejme prispevke. 
Prav tako omejuje, koliko lahko posamezni darovalec 
prispeva. Zakon tako omogoča, da mediji in državljani 
vedo, kdo daje prispevke določenemu kandidatu.

Kandidat za mesto predsednika mora vzpostaviti 
organizacijsko telo kampanje, ki se imenuje politični 
akcijski odbor, in ga registrirati pri zvezni volilni komisiji. 
Ko je slednji registriran, lahko začne z zbiranjem 
prispevkov, vendar pa mora o vseh zbranih sredstvih 
poročati komisiji, ki javnosti omogoči dostop do informacij. 
Nekdanji kandidati za mesto predsednika znotraj dveh 
glavnih strank so za svoje kampanje porabili več sto 
milijonov dolarjev. Tisti, ki zbirajo lastna sredstva, morajo 
poiskati na tisoče darovalcev. 

K
A

M
P
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N

JE



Zakaj so kampanje za 
predsednika Združenih 
držav Amerike tako drage?

✪
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Kratek odgovor na to vprašanje je, da je 
komunikacija z narodom, ki šteje 100 
milijonov volivcev, in traja 12 mesecev 
ali več, kolikor traja sezona predsedniške kampanje, 
draga. Kandidati za mesto predsednika Združenih držav 
Amerike morajo kampanjo voditi tako na federalni ravni 
kot tudi v 50 zveznih državah. To pomeni, da morajo najeti 
osebje tako na federalni kot državni ravni in doseči volivce 
osebno ter prek nacionalne in lokalne televizije, radia in 
družbenih medijev. Razmah predvolitev in zborovanj ima 
za posledico dolge kampanje, ki vključujejo več potovanj in 
plačanega oglaševanja kot v preteklosti.
Za vodenje kampanje mora kandidat najeti osebje, urediti 
pisarniške prostore, potovati, opraviti raziskave, objavljati 
dokumente o stališčih, oglaševati na radiu in televiziji, v 
publikacijah in na internetu ter opraviti več javnih 
nastopov in dogodkov za zbiranje sredstev.

Kandidati za mesto predsednika imajo težko nalogo, 
saj morajo primarne kampanje organizirati v vsaki zvezni 
državi posebej, nato pa, če so imenovani, izvesti splošno 
volilno kampanjo po vseh zveznih državah. Kandidat za 
predstavniški dom bo kampanjo opravljal v svojem 
kongresnem okrožju, medtem ko mora kandidat za senat 
pokriti celo državo.  

•

•   POLITIČNI 

KANDIDATI 

MORAJO ZBRATI 

DENAR ZA 

POTOVANJA PO 

RAZLIČNIH 

ZVEZNIH 

DRŽAVAH.



Ali imajo kandidati dostop 
do drugih virov 
financiranja?

✪
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Leta 2010 je Vrhovno sodišče Združenih 
držav Amerike odločilo, da je poraba 
sredstev v politične namene oblika 
izražanja in s tem zaščitena s prvim 
amandmajem Ustave Združenih držav 
Amerike. Posledično lahko od leta 2010 kandidati za 
financiranje svojih kampanj porabijo neomejen znesek 
svojega lastnega denarja.
Odločitev je dala tudi več možnosti političnim akcijskim 
odborom, ki se oblikujejo, ko posamezniki, podjetja in 
interesne skupine vložijo svoj denar in ga podarijo v 
podporo določenim zamislim, kandidatom, glasovalnim 
pobudam ali določenim zakonodajam. V skladu z zveznim 
zakonom postane organizacija politični akcijski odbor, ko 
prejme ali porabi več kot 2600 USD za namene vplivanja 
na zvezne volitve. Vsaka zvezna država ima lastne zakone, 
ki urejajo vprašanje, kdaj organizacija postane politični 
akcijski odbor.
Ker so neodvisni od uradnega odbora za zbiranje sredstev, 
politični akcijski odbori niso predmet enakih predpisov 
– čeprav se morajo registrirati pri zvezni volilni komisiji -, 
vendar pa so omejeni glede načina, kako tesno se lahko 
usklajujejo s kandidati. Politični akcijski odbor denimo ne 
more volilnemu odboru kandidata neposredno prispevati 
več kot 5000 USD, vendar pa lahko porabi neomejeno 
vsoto denarja za oglaševanje, s katerim zagovarja stališča 
določenega kandidata ali jim nasprotuje.

•

•  REKLAME 

POLITIČNIH 

KANDIDATOV 

STOJIJO V VRSTI 

NA ULICI V 

SOSESKI V 

HOUSTONU, 

TEKSAS.



Kako pomembne so 
raziskave?

✪
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Čeprav javnomnenjske raziskave niso del 
predpisov in zakonov, ki urejajo področje 
volitev, pa so postale pomemben del 
volilnega procesa. Številni politični kandidati najemajo 
javnomnenjske agencije in izvajajo pogoste ankete. Slednje 
politične kandidate seznanjajo s tem, kako pozitivno jih 
dojemajo ljudje v primerjavi z njihovimi tekmeci, pa tudi katera 
vprašanja so med volilci najpomembnejša. Časniki, televizija in 
drugi mediji prav tako izvajajo javnomnenjske raziskave in 
poročajo o rezultatih (skupaj z rezultati zasebnih raziskav), da bi 
državljanom dali občutek, kakšne so njihove preference glede 
kandidatov, vprašanj in političnih stališč glede na preference 
drugih.
Pred petdesetimi leti sta na področju izvajanja javnomnenjskih 
raziskav prednjačili morda ena, kvečjemu dve veliki organizaciji. 
Danes, v dobi takojšnjega obveščanja, interneta in 24-urnih 
kabelskih informativnih kanalov, poteka več raziskav, več se 
poroča in bolj se analizira njihove rezultate. Medtem ko so 
nekatere raziskave na visokem nivoju, so druge izvedene v 
naglici in uporabljajo premajhne vzorce, zato imajo prej zabavno 
kot pa družboslovno vrednost. V zadnjih letih smo bili priča 
večjemu skepticizmu glede točnosti in nepristranskosti mnogih 
raziskav. Vsaj dve podjetji, ki se ukvarjata z javnomnenjskimi 
raziskavami, pa sta z raziskavami v času predsedniških volitev, ki 
so spominjale na „konjske dirke“ prenehali. Še vedno pa je precej 
malo verjetno, da bodo v bližnji prihodnosti kandidati, mediji ali 
splošna javnost nehali uporabljati javnomnenjske raziskave ali 
navajati njihove ugodne rezultate. 

•

•  S PODATKI RAZISKAV 

SO ČASNIKI CHICAGO 

TRIBUNE IN DRUGI 

ČASOPISI NAPOVEDALI, 

DA JE LETA 1948 

REPUBLIKANEC 

THOMAS DEWEY 

PORAZIL TEDANJEGA 

PREDSEDNIKA 

HARRYJA TRUMANA. 

KO JE TRUMAN 

ZMAGAL S 303 

ELEKTORSKIMI 

GLASOVI, JE DVIGNIL 

NAPAČNO NASLOVNICO 

IN NOVINARJEM DEJAL: 

„JAZ SEM SLIŠAL 

NEKAJ DRUGEGA!“
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•  NA TISOČE 

ADMINISTRATORJEV 

JE ODGOVORNIH ZA 

ORGANIZACIJO IN 

IZVAJANJE VOLITEV 

V ZDRUŽENIH 

DRŽAVAH AMERIKE.

Kdo izvaja volitve 
v Združenih 
državah Amerike?

V Združenih državah Amerike se volitve 
- celo tiste za opravljanje funkcije na 
zvezni ravni - izvajajo lokalno. Na tisoče 
administratorjev – po navadi javnih uslužbencev, ki so 
okrožni ali mestni uradniki – je odgovornih za organizacijo 
in izvajanje volitev v Združenih državah Amerike. 

Ti administratorji opravljajo pomemben in zapleten niz 
nalog:

✏  določanje točnih datumov volitev,
✏  potrjevanje primernosti kandidatov,
✏  registracija volilnih upravičencev in priprava  

  volilnih imenikov,
✏  izbira glasovalne opreme,
✏  oblikovanje glasovnic,
✏  organizacija skupine ljudi za vodenje  
 glasovanja na dan volitev,
✏  tabeliranje glasov in potrjevanje rezultatov.
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Večina izidov volitev v Združenih državah 
Amerike ni posebno tesnih, toda včasih se zgodi, da se 
do zmage pride s tesnim volilnim rezultatom. Izide 
izpodbijajo, glasove pa ponovno preštejejo. To se je pripetilo 
v delih Floride leta 2000 v času predsedniških volitev, 
katerih izid je bil najtesnejši v zgodovini Združenih držav 
Amerike. Te volitve so mnoge Američane prisilile, da so prvič 
razmislili o neštetih upravnih nalogah, ki spremljajo volitve.

 Ustava Združenih držav Amerike podeljuje volilno 
pravico državljanom, starejšim od 18 let. Ker ni nobenega 
imenika volilnih upravičencev na federalni ravni, slednjega 
ustvarijo tako, da državljane pozovejo k vpisu v volilni 
imenik. S tem se preprečuje goljufija. V preteklosti so se 
uporabljali selektivni postopki vpisovanja, s čimer so 
nekaterim državljanom – najbolj opazno Afroameričanom na 
jugu – onemogočali volitve.  Danes pa Zakon o volilnih 
pravicah preprečuje tovrstne diskriminatorne prakse.

Vsaka zvezna država določa svoje lastne vpisne 
pogoje. Državljani, ki se preselijo, so se dolžni ponovno 
vpisati v kraju svojega novega prebivališča. Včasih so 
zvezne države vpis olajšale, spet drugič so pogoje zaostrile. 
Leta 1993 je Zakon o vpisu volivcev državljanom omogočil, 
da se vpišejo kot volivci, ko obnovijo svoje vozniško 
dovoljenje. Nekatere zvezne države volivcem dovoljujejo, 
da se vpišejo na dan volitev. Še nedolgo tega pa so 
nekatere zvezne države sprejele zakone, ki zahtevajo 
identifikacijo na podlagi dokumenta, in ki odpravljajo 
možnost vpisa na dan volitev.
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Volilni administratorji morajo zagotoviti, da je 
vsak volilni upravičenec, ki želi glasovati, vpisan v 
volilni imenik. Prav tako morajo iz imenika izločiti tiste, ki 
niso ustrezni (po navadi zato, ker so premladi ali ne živijo v 
kraju pristojnosti). Na splošno pa lokalni volilni uradniki 
ljudi v imenikih raje ohranijo, čeprav nedavno niso volili, 
kot pa da bi izključili potencialne volilne upravičence. Ko se 
na volišču zglasi nekdo, ki ga ni v volilnem imeniku, mu 
uradniki po navadi izročijo začasno glasovnico, da 
zabeležijo njegov glas. Šele po tem, ko se preveri 
primernost te osebe (to se običajno zgodi po dnevu 
volitev), se glas tudi šteje.

 Volilni administratorji morajo oblikovati glasovnice 
za vsake volitve. Zagotoviti morajo, da so na njej navedeni 
vsi potrjeni kandidati in da je tekst v povezavi z zadevo o 
kateri se odloča pravilno formuliran. Prizadevati si 
morajo, da so glasovnice oblikovane čim bolj 
preprosto in jasno.

 Za obliko glasovnic ni predpisan noben nacionalni 
standard, toda zvezna zakonodaja zahteva, da 
administratorji glasovnice zagotovijo v več jezikih, če 
odstotek prebivalstva v kraju njihove pristojnosti ne govori 
angleščine kot prvega jezika.

Tam, kjer so glasovnice nadomestile glasovalne 
naprave, so lokalni administratorji odgovorni za njihovo 
izbiro in vzdrževanje. Lokalni uslužbenci pa morajo prav 
tako izbrati in usposobiti veliko število ljudi, ki na dan 
volitev delajo 10 do 15 ur.

•  ZA IZVEDBO 

VOLITEV V 

ZDRUŽENIH 

DRŽAVAH 

AMERIKE JE 

POTREBNO NA 

TISOČE LOKALNIH 

PROSTOVOLJCEV 

IN URADNIKOV.
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Kako Američani glasujejo?✪
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Odkar volitve izvajajo lokalne oblasti in 
ne enotni nacionalni organ, imajo lahko 
različni kraji – celo v isti zvezni državi 
– različne oblike volišč in uporabljajo 
različno volilno tehnologijo. 

Danes le malo volivcev Združenih držav Amerike oddaja 
papirne glasovnice in jih označuje s križcem ob imenu 
kandidata. To pa zato, ker mnogo krajev uporablja optične 
sisteme, ki mehansko berejo papirne glasovnice, na katerih 
volivci zapolnijo krožce ali povezujejo črte. Drugi še vedno 
uporabljajo zelo različne mehanske glasovalne naprave.

V zadnjih letih so številne zvezne države sprejele 
postopke, s pomočjo katerih so glasovnice na voljo 
volivcem pred volitvami. Ta trend se je začel z določbami 
za glasovnice za odsotne, ki se izdajo volivcem, ki 
predvidijo, da jih na dan volitev ne bodo doma oziroma na 
njihovem volišču. Nekatere zvezne države in lokalne oblasti 
so to določbo postopoma liberalizirale in tako državljanom 
omogočile, da se vpišejo kot „stalno odsotni volivci“, ki zdaj 
rutinsko prejemajo glasovnice s pošto na dom. Dve zvezni 
državi – Oregon in Washington – izvajata volitve v celoti po 
pošti. Odsotni volivci običajno pošljejo svoje izpolnjene 
glasovnice po pošti.

Nekatere zvezne države svojim državljanom 
omogočajo, da glasujejo tudi do tri tedne pred volitvami s 
pomočjo glasovalnih naprav v nakupovalnih središčih in na 
drugih javnih mestih. Državljani lahko svoje glasove tako 
oddajo takrat, ko jim to najbolj ustreza.

•

•  ZASTAVA 

ZDRUŽENIH DRŽAV 

AMERIKE V 

OZADJU, MEDTEM 

KO LJUDJE 

GLASUJEJO V ŠOLI 

LINDELL SCHOOL 

V LONG BEACHU, 

NEW YORK, 6. 

NOVEMBRA 2012.
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✪ Ali predčasno glasovanje 
vpliva na rezultate volitev?

•  VELIKO 

AMERIČANOV 

GLASUJE PREKO 

GLASOVNICE V 

ODSOTNOSTI; 

NJIHOVI GLASOVI 

SE PREŠTEJEJO 

PO DNEVU 

VOLITEV.

Ne, kajti četudi državljani glasujejo 
predčasno, njihovi glasovi niso prešteti, 
dokler se zvečer na dan volitev ne 
zaprejo volišča. 

To preprečuje, da bi uradne informacije o tem, kateri 
kandidat ima prednost in kateri zaostaja, prišle v javnost, 
kar bi lahko vplivalo na volivce, ki z glasovanjem čakajo na 
dan volitev.

Stvar, ki je skupna vsem krajem Združenih držav 
Amerike, je ta, da niso nobeni glasovi uradno razvrščeni v 
preglednice in objavljeni, dokler se ne zaprejo volišča.

Čeprav televizijske mreže Združenih držav Amerike 
pogosto izvajajo skupne ankete na izhodu volišč z ljudmi, ki 
so pravkar glasovali na nacionalnih volitvah, pa je bila ta 
praksa zadnja leta predmet mnogih preiskav.



• G
L

A
S

O
V

A
N

JE



Kako bodo Združene države 
Amerike ukrepale, da bodo 
ohranile poštene volitve tudi 
v prihodnosti?

✪



55

• G
L

A
S

O
V

A
N

JE

Ena od pomembnih lekcij zelo tesnih 
predsedniških volitev leta 2000 je bila ta, 
da bi se lahko zaplet, s katerimi se je spopadla volilna 
uprava pri glasovanju in preštevanju glasov na Floridi, 
zgodil domala kjerkoli v Združenih državah Amerike. 
Naročene so bile številne študije, v številnih razpravah 
pa smo slišali mnenja in pričevanja strokovnjakov o 
potrebni reformi.

Leta 2002 je kongres sprejel volilni zakon Help 
America Vote Act, ki obravnava težave, do katerih je prišlo 
na volitvah leta 2000, in predvideva nove do katerih bi še 
lahko prišlo. Prvič, zvezna vlada je financirala državna in 
lokalna prizadevanja za zamenjavo zastarelih glasovalnih 
naprav na vzvod, ki volilne glasovnice luknjajo. Drugič, 
vzpostavila je komisijo za pomoč pri volitvah, ki nudi 
lokalno volilno tehnično pomoč in lokalnim uradnikom 
pomaga pri uvajanju standardov volilnih naprav. Komisija 
raziskuje zasnovo glasovalne naprave in glasovnice, 
metode vpisa in začasne glasovalne metode, tehnike za 
preprečevanje prevar, postopke za zaposlovanje in 
usposabljanje delavcev na voliščih in izobraževalne 
programe za volivce.

Volilni zakon Help America Vote Act pomeni 
pomembno razširitev vloge zvezne vlade v zadevah, ki so 
tradicionalno lokalne. Vendar pa so uvedene reforme 
pomagale povrniti zaupanje v volilni postopek Združenih 
držav Amerike.

•

•  LJUDJE SO V 

MESTU 

UNIVERSITY 

PARK V 

MARYLANDU 

URE IN URE 

ČAKALI, DA SO 

ODDALI SVOJ 

GLAS NA 

VOLITVAH LETA 

2008.



Vsak glas šteje.•
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