
 

 

Napredek pravic LGBTI v političnem prostoru 
 

Društvo Legebitra in društvo Parada ponosa vabita na tri tematske pogovore, na katerih bomo 
z gostjami_i govorile_i o napredku pravic LGBTI v Sloveniji.  

Desetletja dela in prizadevanj aktivistk_ov in nevladnih organizacij so prinesla marsikatero 
spremembo na bolje, ko pogledamo na enakost in enakopravnost lezbijk, gejev, biseksualnih 
in transspolnih oseb pri nas. Največji napredek je bil nedvomno narejen na področju 
istospolnih partnerstev, kjer imamo dandanes Zakon o partnerski zvezi, ki je izboljšal situacijo 
za istospolne pare. Navkljub pomembnosti in moči civilne družbe pa do sistemskih sprememb 
ne more priti, če jim ni naklonjena tudi politika oziroma vsaj posameznice_ki znotraj političnih 
struktur. 

Pogovori bodo potekali 16. septembra 2020 na Vodnikovi domačiji s pričetkom ob 16.30 uri. 

Program: 

16:30–17:30 – LGBT-enakost v slovenskem političnem prostoru 

S sogovornicami_ki, osebami, ki so bile v zadnjih 30 letih pomembne_i zaveznice_ki v 
prizadevanjih za enakost, se bomo ozrle_i na prehojeno pot in spregovorile_i o njihovem 
pogledu na nekatere izmed doseženih mejnikov pri izboljšanju pravic LGBTI. 
Okrogla miza bo potekala v slovenskem jeziku. 

● Vika Potočnik, nekdanja županja Ljubljane 
● Alenka Kovšca, nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino in socialne 

zadeve 
● Matej Tašner Vatovec, vodja poslanske skupine Levica 
● Jani Möderndorfer, poslanec LMŠ 

 

17:45–18:45 – Prihodnji izzivi pri doseganju enakosti LGBTI-oseb 

Prizadevanja za enakost LGBTI-oseb še zdaleč niso končana. S sogovornicami_ki bomo 
govorile_i o izzivih, s katerimi se soočamo, in kakšne so poti, da jih učinkovito naslovimo. 
Okrogla miza bo potekala v slovenskem jeziku. 

● Ksenija Klampfer, predsednica programskega odbora LMŠ za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

● Tanja Fajon, evropska poslanka in voditeljica SD 
● Luka Mesec, koordinator Levice 
● Aleš Ojsteršek, vodja Sektorja za razvoj izobraževanja v okviru Urada za razvoj in kakovost 

na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 

 



 

 

19:00–20:00 – LGBTI equality – challenges abroad and on international stage 

Na okrogli mizi bomo z veleposlanicami_ki in namestnicami_ki govorile_i o položaju in razvoju 
pravic LGBTI-oseb v njihovih državah in o možnostih naslavljanja tematik LGBTI na 
mednarodnem parketu. 
Okrogla miza bo potekala v angleškem jeziku. 

● Nj. Eks. ga. Florence Ferrari, francoska veleposlanica 
● Nj. Eks. g. Marco Hennis, nizozemski veleposlanik 
● Ga. Susan Falatko, namestnica veleposlanice Združenih držav Amerike 
● G. Paul Jančar, namestnik britanske veleposlanice 
● Jens Wagner, prvi sekretar oddelek za kulturo, tisk in odnose z javnostmi, nemško 

veleposlaništvo 

 
Po koncu pogovorov bo potekala virtualna multimedijska razstava 20 let Parade ponosa v 
Ljubljani. 

Na dogodek so zaradi ukrepov Vlade Republike Slovenije za omejitev širjenja koronavirusa 
obvezne prijave. Obrazec za prijavo najdete tukaj. 

Dogodek bo mogoče spremljati tudi prek pretakanja v živo na Facebooku. 

 

Pri pripravah na dogodek sledimo vsem smernicam NIJZ za zagotavljanje varnosti. 

 

Dogodek je del strokovnega posveta LGBTIQ+ pravice v Ljubljani, ki ga organizira Društvo 
Parada ponosa ob praznovanju 20. obletnice Parade ponosa v Sloveniji.  

 

 

 

Dogodek je sofinanciran s strani Mestne občine Ljubljana. 

 

Delovanje ter programe in projekte Društva informacijski center Legebitra sofinancira: Fundacija 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji - FIHO. Stališča organizacije 
ne izražajo stališč FIHO. 

  

                         Dogodek se izvaja v sodelovanju z Vodnikovo domačijo Šiška. 


