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Mestna občina Ljubljana         k 2. tč., 6. seje ms mol 

Mestni svet                                                                                        

 

Zadeva: Vprašanja in pobude 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljam županu in pristojnim službam MOL 

svetniško pobudo glede spremembe oznak na semaforjih v Mestni občini Ljubljana na podlagi 

certifikata »LGBT prijazno«. Gre za pisno pobudo in nanj pričakujem pisni odgovor.  

Mestna uprava MOL in Zdravstveni dom Ljubljana sta leta 2014 prejela certifikata Mestne občine 

Ljubljana »LGBT prijazno« mesto.  Mestna občina Ljubljana se tudi vnaprej s svojimi aktivnostmi 

posveča različnim družbenim skupinam, med njimi tudi lezbični, gejevski, biseksualni in transspolni 

(LGBT) skupnosti. Na osnovi različnih raziskav v MOL in splošne družbene klime smo v SK SMC 

ugotovili, da je potrebno ljudi osveščati o tej temi. To je še posebej pomembno v času, ko je bila 

sprejeta novela ZZZDR, katere usoda je za enkrat še neznana. Ker se je MOL že v preteklosti 

odločila, da s pomočjo nevladnih organizacij vzpostavi certifikat "LGBT prijazno" mesto, 

predlagamo v letošnjem letu Mestni občini spremembo oznak na semaforjih v Mestni občini 

Ljubljana (za začetek vsaj cca 20 semaforjev v središču mesta), kjer se zraven enega »možiclja« kot 

je običajno pojavi drugačna slika z dvema dekletoma oz. dvema fantoma ob zeleni luči – to bi 

pomenilo simbolično podporo noveli ZZZDR. Namesto enega možiclja bi tako v zeleni luči 

semaforja odslej prebivala dva, veliko pa jih bi bilo enakega spola kot tudi različnega. Tako se bi 

prižgal simbol dveh moških, žensk ali moškega in ženske, ki se držijo za roke, med njimi pa je 

narisano srce. Primer prilagamo v sliki spodaj – mesto Dunaj, kjer je slučajno tudi sedež FRA 

(Fundamental Rights Agency), ki se ukvarja s človekovimi pravicami. 

 



 

 

Ker je 17. maj 2015 mednarodni dan boja proti homofobiji in transfobiji predlagamo, da MOL 

namesti takšne oznake na vsaj del semaforiziranih križišč v centru mesta in tako pokaže meščankam 

in meščanom MOL ter ostalim in evropski ter svetovni javnosti, da MOL ni vseeno in da se  Mestna 

občina Ljubljana tako s svojimi aktivnostmi posveča različnim družbenim skupinam, med njimi tudi 

LGBT-osebam in simbolično podpira novelo ZZZDR.  

Hkrati se MOL tudi v Strategiji razvoja socialnega varstva v MOL za obdobje od 2013 do 2020, ki jo 

je sprejel Mestni svet MOL, zavzema k podpori programov, namenjenim LGBT-osebam. Ker pa tako 

v MOL kot tudi v SK SMC želimo osveščati ljudi tudi širše, smo se odločili k podpori takšnega 

projekta, ki ima korenine v mestu Dunaju in dajemo Mestni upravi MOL omenjeno pobudo. 

 

Prosim za odgovor in namestitev omenjenih oznak. 

 

Lep pozdrav.  

 

 Dr. Nejc Brezovar 

Mestni svetnik SK SMC  

 

 


