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k 2. točki 3. seje Mestnega sveta MOL 
 
 
Zadeva: Svetniško vprašanje – Enakost spolov v Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana 
 
Kot članica Pravno statutarne komisije sem na 1. seji, dne 23. 2. 2023, pri 1. točki dnevnega reda 
»Imenovanje podpredsednika Statutarno pravne komisije« predlagala, da bi za upoštevanje načela 
enakosti spolov za podpredsednika_co morali imenovati osebo, ki je drugega spola kot predsedujoči_a. 
Glede na to da je predsednik komisije moški (v tej funkciji je svetnik Marjan Sedmak, Lista Zorana 
Jankovića), sem predlagala, da naj bo podpredsednica ena od obeh ženskih članic komisije. Moj predlog 
je bil zavrnjen in na podpredsedniško mesto imenovan moški (svetnik dr. Marko Maver, Gibanje 
Svoboda).  
 
Enak predlog sem podala tudi na 1. seji Odbora za varstvo okolja, dne 3. 3. 2023, pri 2. točki dnevnega 
reda. Tudi v tem delovnem telesu je predsednik moški (v tej funkciji je svetnik dr. Marko Maver, 
Gibanje Svoboda), člani in ena članica odbora pa so me preglasovali in na podpredsedniško mesto 
imenovali moškega (svetnika Matjaža Vedeta, SDS). Dogajanje na 1. seji Odbora za varstvo okolja, dne 
3.3.2023, sem podrobno opisala v prispevku ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk, ki je objavljen na 
spletni strani: https://dedic.si/8-marec-zenska-v-meni-misli-enako/. 
 
Ob upoštevanju zgoraj navedenih informacij in v skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL 
postavljam sledeči vprašanji in pobudo: 
 
1) Kako župan, podžupani in podžupanja Mestne občine Ljubljana zagotavljate spoštovanje enakosti 

spolov v Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana? 
2) Kako je zagotovljena uravnotežena zastopanost žensk in moških v odborih in komisijah Mestnega 

sveta MOL? 
3) Na spletni strani MOL je objavljen Akcijski načrt »Enakost spolov v Mestni občini Ljubljana za 

obdobje 2019-2022«. Prosim, da naj MOL javno objavi poročilo o uresničevanju akcijskega načrta 
za enakost spolov v MOL za obdobje 2019-2022.  

 
Lep pozdrav, 

dr. Jasminka Dedić, 
mestna svetnica,  

Vesna – zelena stranka 

Priloge: 
- Jasminka Dedić, 13. 3. 2023, Ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk: »Tudi ženska v meni misli enako«, 

https://dedic.si/8-marec-zenska-v-meni-misli-enako/ 
- Akcijski načrt »Enakost spolov v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2019-2022«, 

https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/odprto-in-dostopno-mesto/enakost-spolov/akcijski-nacrt/  


