
Zavod Transfeministična iniciativa TransAkcija – letno vsebinsko poročilo za 2017 

 

Ljubljana, 30. 1. 2018  

 

Zavod Transfeministična Iniciativa TransAkcija je nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje za 

podporo, informiranje, opolnomočenje in zavezništvo transspolnih oseb v Sloveniji. Zavod TransAkcija 

ponuja podporo vsem transspolnim, transseksualnim in cisspolno nenormativnim osebam ne glede na 

spolno identiteto in/ali spolni izraz. Osnovno poslanstvo Zavoda TransAkcija je zagovorništvo 

človekovih pravic in svoboščin transspolnih, transseksualnih in cisspolno nenormativnih oseb. 

 

Zavod TransAkcija je bil ustanovljen 30. 7. 2015 in uradno registriran kot zavod 20. 8. 2015. Direktor_ica 

mag. Julian Linn Koletnik je v zavodu zaposlen_a od 1. 9. 2015 naprej.  

 

Organi zavoda so: 

- svet zavoda 

- direktor 

- strokovni svet 

Zavod upravlja svet zavoda.  

 

Svet zavoda sestavljajo 3 člani, in sicer: 

- 1 član kot predstavnik ustanoviteljev/ic, ki jo/ga določi ustanovitelj s sklepom, 

- 1 član kot predstavnik delavcev zavoda, ki ga določijo delavci zavoda na tajnem glasovanju z 

večino oddanih glasov vseh delavcev, 

- 1 član kot predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ga določi ustanovitelj s 

sklepom. 

 

Svet zavoda je na seji dne, 30. 1.  2018 sprejel zaključno finančno in vsebinsko poročilo za leto 2017. 

 

Primarne uporabnice_ki programa TransAkcija so transspolne osebe, ne glede na njihovo spolno 

identiteto in/ali spolni izraz ter osebe, ki čutijo, da niso cisspolne, hkrati pa svoje spolne identitete še 

niso artikulirale oz. definirale ali pa tega niti ne želijo narediti. Med transspolne osebe prištevamo 

transseksualne osebe (osebe, ki s pomočjo hormonske terapije ter/ali operativnih posegov in ali drugih 

posegov v telo želijo potrditi svojo spolno identiteto tudi na telesni ravni), ter nebinarne, aspolne, kvir 

spolne itd. osebe – pripadnice_ki teh identitet tvorijo večino naših uporabnic_kov. Poleg transspolnih 

oseb delamo še z uporabnicami_ki, ki doživljajo neujemanja med spolom, ki jim je bil pripisan ob 

rojstvu ter njihovim doživljanjem lastnega spola in spolne identitete, a se ne identificirajo specifično 

kot transspolne osebe – cisspolno nenormativne osebe. Ob tem delamo tudi z družinami oz. 

pomembnimi drugimi transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb, predvsem starši, kdaj pa tudi 

prijatelji_cami, partnerkami_ji, itd. Sekundarne uporabnice_ki programa TransAkcija so cisspolne 

osebe, ki so vključene predvsem v izobraževalne in osveščevalne sklope programa in tudi v osebno 

svetovanje.  

 

 

 

 



Dejavnosti in aktivnosti zavoda so: 

 

• svetovanje, zavezništvo in samopomoč; individualno enkratno ali kontinuirano svetovanje, 

osebno ali preko telefona/interneta, za transspolne osebe in/ali njihove bližnje, podporne 

pogovorne skupine samopomoči. 

• podpora pri komunikaciji in obiskovanju medicinskih in uradnih institucij; npr. psihiatrinja_er, 

Zavod RS za zdravstveno zavarovanje, centri za socialno delo, upravne enote, …, 

• informiranje, izobraževanje in osveščanje o tematikah transspolnosti; organizacija strokovnih 

srečanj in okroglih miz, predavanja na fakultetah, izobraževanja za nevladne organizacije, 

podjetja, udeležba na panelih festivalov, izdaja člankov, 

• program usposabljanja za prostovoljno delo, 

• izdaja publikacij, zloženk in raziskav; publikacija Priročnik za medijsko poročanje o 

transspolnosti  (2017), informativni in izobraževalni materiali, 

• mreženje in sodelovanja z mednarodnimi organizacijami ter lokalnimi organizacijami, 

• vključenost v krovno evropsko organizacijo za tematike transspolnosti TGEU – Transgender 

Europe in mednarodno mladinsko in študentsko organizacijo za lezbijke, geje, biseksualne, 

transspolne, kvir in interseksualne osebe IGLYO ter regionalno krovno organizacijo na področju 

LGBT ERA – LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey 

• zavzemanje za ureditev človekovih pravic transspolnih oseb z državnimi pravnimi institucijami 

v Sloveniji. 

 

Aktivnosti zavoda 1. 1. 2017–31. 12. 2017: 

 

Podporne skupine za transspolne osebe izvajamo vsakih 14 dni. Srečanja so potekala: 10. 1., 24. 1., 7. 

2., 21. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6., 11. 7., 25. 7., 5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10., 

(31. 10. je skupina odpadla zaradi državnega praznika, 14. 11. pa zaradi strokovnega srečanja 

TransMisija IV), 28. 11. ter 12. 12. Srečanje pogovorne podporne skupine traja okvirno 90 minut, kdaj 

se podaljša za 15–30 min.  

 

Individualno svetovanje poteka v živo na podlagi vnaprejšnjega dogovora za termin ali pa na 

internetu. Med 1. 1. in 31. 12.2016 smo izvedle_i 80 individualnih svetovanj s transspolnimi osebami, 

nekajkrat tudi ob prisotnosti družinskih članic_ov transspolnih oseb, od tega je 12 uporabnic_kov 

kontinuiranih. Svetovanje traja okvirno 60 min. Izvajamo tudi nekontinuirana internetna svetovanja, 

teh je v tem obdobju bilo 70.  

 

Ozaveščevalna kampanija o transspolnosti poteka ves čas, primarni medij, ki ga uporabljamo v te 
namene je facebook stran TransAkcija (https://www.facebook.com/transakcija), kjer je tedensko 
objavljenih med 7 – 10 informativnih, izobraževalnih, zgodovinskih objav, ki specifično naslavljajo ali 
predstavljajo tematike transspolnosti ali transspolne osebe oz. pomembne dogodke, ki vključujejo ali 
namerno izključujejo transspolne osebe. Doseg objav na podlagi statistik doseže med 4000 – 5000 oseb 



tedensko. Drug osrednji medij je spletna stran www.transakcija.si, ki je od letos prenovljena in ima 
posledično mnogo več obiska.  
 
30. 3. smo v namen obeležitve Dneva vidnosti transspolnih oseb (31. 3.) izdale_i razstavo 30'' – Portreti 
transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb, ki je nastala v sodelovanju s fotografinjo Jasno Klančišar 
in asistentko Majo Ličen. Sedemnajst portretov želi transspolne in cisspolno nenormativne osebe 
narediti vidne in prikazati njihovo moč in lepoto skozi proces, v katerem sodelujejo portretiranke_ci, 
fotografinja in asistentka, proces, ki temelji na medsebojnem zaupanju in izbiri portretirank_cev, da so 
vidne kot želijo biti videne_i v svetu, ki to pogosto onemogoča ali pa jih objektivizira. Razstava je med 
30. 3. in 7. 5. gostovala v Pritličju, med 25. in 28. 5. na Festivalu Rdeči Reviriji v Hrastniku, med 21. in 
30. 7. je bila v galeriji ŠKUC v okviru festivala Dobimo se pred ŠKUCem, sledijo še druga gostovanja. S 
septembrom smo ponudile_i tudi dodaten krog fotografiranja za nove osebe, ki pri prvem krogu zaradi 
raznih razlog še niso sodelovale, tako, da se je 17im fotografijam pridružilo še 5 novih oseb.  
 
Prav tako se transspolnost še vedno pojavlja v medijih in velikokrat pri prispevkih sodelujejo tudi 
predstavnice_ki in/ali člani_ce Zavoda TransAkcija. V preteklem obdobju so se med drugim zvrstili 
naslednji prispevki: oddaja Po Sloveniji (RTV Slo): http://4d.rtvslo.si/arhiv/po-sloveniji/174471940, 
Prvi dnevnik (RTV Slo): http://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174473582, oddaja Fokus v 24ur (POPtv): 
http://www.24ur.com/novice/slovenija/veliko-sosolcev-me-je-zafrkavalo-poskusal-sem-narediti-
samomor.html, http://www.zurnal24.si/sprememba-spola-ne-bo-vec-pravica-iz-zdravstvenega-
zavarovanja-clanek-285292, revija Medicina in ljudje: https://medicina.finance.si/8853762?cctest&, 
http://intervju.si/2017/09/02/ni-bistveno-kaj-ti-binglja-med-nogama/, 
http://www.rtvslo.si/slovenija/samoidentifikacija-ki-je-osnova-transspolnosti-se-pri-nas-ne-jemlje-
za-dovolj-legitimno-da-si-trans/440495, http://www.delo.si/novice/ljubljana/eno-so-zakoni-drugo-
pa-izkusnje-ljudi.html, oddaja Dobro jutro (prispevek se začne na 27. min) 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174500962, itd. 
 
V navedenem obdobju smo organizirale_i tudi lastne družabno/izobraževalne dogodke in sicer: 29. 3. 
– Projekcija dokumentarnega filma Transspolna življenja v Sloveniji in pogovor z ustvarjalkami_ci in 
nastopajočimi, Filozofska fakulteta, 30. 3. – Otvoritev razstave 30'' – Portreti transspolnih in cisspolno 
nenormativnih oseb – dogodek je obeležil Dan vidnosti transspolnih oseb (31. 3.), Pritličje, 25. 5. – 
Razstava 30'' – Portreti transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb ter projekcija dokumentarnega 
filma Transspolna življenja v Sloveniji in pogovor z ustvarjalkami_ci in nastopajočimi, Festival Rdečji 
Revirji, Hrastnik. Jesensko obdobje tematsko podrobneje posvečamo rabi slovenskega jezika pri 
transspolnih osebah, zato smo 23. in 24. 9. organizirale_i jezikovno delavnico TransJezikanje; 3. 10. – 
Spolni izraz – delavnica, Legebitra ter 7. 11. odprtje razstave 30'' – Portreti transspolnih in cisspolno 
nenormativnih oseb v atriju Mestne hiše Ljubljana ob podelitvi certifikatov LGBT prijazno.  
 
Novembra smo organizirale_i TransFormacije II – Mesec osveščanja o transspolnosti, katerega namen 
je povečati vidnosti transspolnih oseb in tematik, naslavljati pravice in potrebe transspolnih oseb ter 
krepiti skupnost transspolnih oseb. V sklopu TransFormacij II smo (so)organizirale_i sledeče dogodke: 
11. 11. – TransTube – celodnevna youtube in vlogging delavnica, Klub Tiffany, 13. 11. - STIK Maribor - 
Spolni izraz, soorganizacija z društvom Legebitra, 13. 11. - Projekcija filma Božja napaka s pogovorom 
ob razstavi LGBT. Dogodek je potekal v Slovenskem etnografskem muzeju. 14. 11. je potekalo 
strokovno srečanje TransMisija IV: Povezovanje delovanja akterk_jev na področju transspolnosti in 
cisspolne nenormativnosti. Strokovno srečanje je bilo v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova. 
Osredotočile_i smo se na dve področji in sicer pravno ureditev človekovih pravic transspolnih oseb s 
poudarkom na pravnem priznanju spola ter transspolnosti v slovenskem jeziku in medijih. Srečanja se 
je udeležilo 70 ljudi.  
 
TransFormacije smo zaključile_i 20. 11., z obeležitvijo Dneva spomina na žrtve transfobije - 
Transgender Day of Remembrance (TdoR). TDoR je namenjen izrazu spoštovanja in spomina 
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transspolnim osebam, katerih življenja so bila nasilno prekinjena zaradi transfobije in transmizoginije. 
Je poklon življenjem, ki v splošni družbi povečini niso videna kot vredna žalovanja, zato je ta dogodek 
izrednega pomena za izraz solidarnosti s transspolnimi osebami in skupnostjo.  
 
 
Okrogle mize in javni dogodki, ki se jih je Zavod TransAkcija udeležil s prispevki so bile sledeče: 14. 2. 

– okrogla miza »O spolu«, organizatorja National Geographic Slovenija in Inštitut 8. marec, Pritličje, 8. 

3. – javni prispevek Linn Julian Koletnik na dogodku 8. marec ni dovolj – Govornica, organizatorja 

Inštitut 8. marec in Pritličje, Pritličje, 16. 5. – Veseli dan prostovoljstva, Prešernov trg, 17. 5. – IDAHOBIT 

– Mednarodni dan boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji, Legebitra. Veliko dogodkov, kjer smo 

bile_i prisotne_i je bilo tudi v tujini in sicer; predstavitev filma Transspolna življenja v Sloveniji na Trans 

and Non-binary Conference v Brightonu, Anglija, 20. 7., Linn Julian Koletnik je bil_a panelistk_a na 

otvoritvenem panelu druge letne konference organizacije ERA – LGBTI krovne organizacije za zahodni 

Balkan in Turčijo, ki je bila 21. – 23. 9. v Podgorici, Črna gora, Evan Grm pa je med 28. 9. in 1. 10. bil_a 

predstavnik_ca TransAkcije na letni konferenci krovne evropske mladinske LGBTQ organizacije IGLYO, 

kjer sta s Katjo Sešek izvedli_a tudi delavnico kako biti LGBT+ organizacija, ki je vključujoča do 

transspolnih oseb. Evan je tudi kandidiral za odbor IGLYA in bil_a izvoljen_a, kar pomeni, da je prva 

transspolna oseba iz Slovenije, ki je prisotna v odboru IGLYA 

 

 

 

Pripravil_a:  
 

Linn Julian Koletnik, 
direktor_ica 

 

 
 


