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LETNO VSEBINSKO POROČILO ZA 2019 

 

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 in cisspolno 

nenormativnim osebam ne glede na spolno identiteto in/ali spolni izraz. Osnovno poslanstvo 

Zavoda TransAkcija je zagovorništvo človekovih pravic in svoboščin transspolnih in 

cisspolno nenormativnih oseb. 

 

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

Direktor mag. Julian Linn Koletnik je v zavodu zaposlen od 1. 9. 2015 naprej. Od 1. 4. 2018 

dalje je v zavodu kot Programski_a koordinator_ica zaposlen Evan Grm, od 1. 12. 2019 pa 

kot programska sodelavka Lea Aymard.  

 

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, 20. 1.  2019 sprejel zaključno finančno in vsebinsko poročilo za 

leto 2019. 

 

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.  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: 

 

• Osebno in medvrstniško svetovanje 

• Podporna pogovorna skupina 

Podpora pri komunikaciji in obiskovanju medicinskih in uradnih institucij, npr.: vstop v 

proces medicinske tranzicije, urejanje spremembe spolnega identifikatorja na osebnih 

dokumentih, urejanje zdravstvenih storitev preko Zavoda RS za zdravstveno zavarovanje, 

itd. 

• Zavzemanje za ureditev človekovih pravic transspolnih oseb s poudarkom na 

pravnem priznanju spola z državnimi pravnimi institucijami v Sloveniji, 

• Organizacija izobraževalnih, zabavnih in tematskih dogodkov, npr.: 

letno srečanje TransMisija, mesec osveščanja o transspolnosti TransFormacije v mesecu 

novembru, žalne slovesnosti ob Dnevu spomina na žrtve transfobije (20. 11.), mesečni 

tematski dogodki TransProstor, razne delavnice (kolaž, ustvarjanje meme-ov, spolni izraz, 

makeup, … ), in mnogo drugega, 

• Izdaja publikacij in raziskav; 

raziskava Potrebe transspolnih oseb v Sloveniji (2015), 

publikacije Vsi spoli so resnični (2016), 

Pravno priznanje spola v Sloveniji (2016), 

Priročnik za medijsko poročanje o transspolnosti (2017), 

Med modro in roza: priročnik o transspolnosti (2019) 

in raziskava Vsakdanje življenje transspolnih oseb v Sloveniji (2019).  

• Projekti večanja prepoznavnosti transspolnih oseb; npr. 

izdaja dokumentarnega filma Transspolna življenja v Sloveniji (2016), 

http://transakcija.si/2016/09/14/rezultati-raziskave-potreb-transspolnih-oseb-v-sloveniji/
http://transakcija.si/wp-content/uploads/2016/05/Vsi-spoli-so-resnicni.pdf
http://transakcija.si/wp-content/uploads/2016/05/Pravno-priznanje-spola-v-Sloveniji.pdf
http://transakcija.si/medijski-prirocnik/
https://transakcija.si/med-modro-in-roza/
https://transakcija.si/wp-content/uploads/2019/11/Vsakdanje-%C5%BEivljenje-transspolnih-oseb-v-Sloveniji-raziskovalno-poro%C4%8Dilo-2019_compressed.pdf


 
fotografska razstava 30’’ – Portreti transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb (2017), 

ilustrativni projekt TransPoteze (2018), serija stripov Demiboyhood (2017 – 2018), 

• Program usposabljanja za prostovoljsko delo 

• YouTube kanal TransTube, ki predstavlja video arhive dogodkov TransAkcije ter 

izvirne informativne, razvedrilne, umetniške in politične vsebine o LGBTIQ 

tematikah s posebnim poudarkom na transspolnosti, 

• informiranje, izobraževanje in osveščanje o tematikah transspolnosti; 

organizacija okroglih miz in javnih diskusij, predavanja na fakultetah, izobraževanja za 

nevladne organizacije, izobraževalne ustanove in podjetja – tudi preko sodelovanja v 

projektu Certifikat LGBT prijazno, ki ga izvaja Mestna občina Ljubljana, udeležba na 

panelih festivalov, izdaja člankov, 

• Vključenost v krovno evropsko organizacijo za tematike transspolnosti TGEU – 

Transgender Europe in mednarodno mladinsko in študentsko organizacijo za 

lezbijke, geje, biseksualne, transspolne, kvir in interspolne osebe IGLYO, LGBTI 

krovno organizacijo za regijo Zahodnega Balkana in Turčije – ERA, 

• mreženje in sodelovanja z mednarodnimi organizacijami ter lokalnimi 

organizacijami. 

 

Aktivnosti zavoda 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019: 

 

Podporna pogovorna skupina za transspolne osebe se izvaja enkrat mesečno. V letu 2019 so 

srečanja skupin potekala: 22. 1., 20. 2., 20. 3., 17. 4., 15. 5., 12. 6., 10. 7., 11. 9., 9. 10., 6. 11., 

4. 12.. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCQrTZTECExABUzCeljEXP1A


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

internetu. V letu 2019 smo izvedli 50 individualnih svetovanj oz. podpornih pogovor s 

transspoinimi osebami, nekajkrat tudi ob prisotnosti druzinskih članic_ov transspolnih oseb, 

od tega je 10 uporabnic_kov kontinuiranih. Svetovanje traja okvirno 60 min. Izvajamo tudi 

nekontinuirana internetna svetovania, teh je v letu 2019 bilo 75. 

 

Usposabljanje glede tematik transspolnosti za organizacije in instutucije ter okrogle mize in 

predavanja, ki smo jih (so)organizirale_i so bila sledeča; 12. in 13. 2. - gostovanje 

interspolnega in transspolnega aktivista Erina Vlahovića iz Trans Aid (Zagreb, Hrvaška) ter 

izvedba dveh dogodkov - delavnica o interspolnosti za člane_ice LGBT+ skupnost in 

delavnica ter strateško srečanje z akterkami_ji iz LGBT+ organizacij ter organizacij za 

človekove pravice (ta dva dogodka sta bila tudi izobraževalna dogodka), 12. 5. - Nataša 

Živković: Sine, Lezbična četrt, 12. 6. - Preseganje seksističnih praks, Festival Parade ponosa, 

16. 6. - Kvir odtenki debelosti, Tiffany, Festival Parade ponosa, 20. 6. - Vzhodno od kvira, 

Marsha P. Johnson, Pritličje, 30. 9. - Osnove interspolnosti za študente_ke medicine v 

sodelovanju s Projekt VIRUS, na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, predavanje 

Spoštovanje človekovih pravic interspolnih oseb v sodelovanju s Pravno svetovalnico za 

varstvo pred diskriminacijo na Pravni fakulteti, 1. 10. - Izkušnje s prve roke - srečanje 

interspolnih aktivistk_ov z lokalno LGBT+ skupnostjo, Pritličje, vodenje pogovorov s trans 

in interspolnimi ustvarjalkami_ci na Festivalu LGBT filma, 27. 11. - Delavnica: Z meme-i 

nad transfobijo, 17. 12. Interspolnost na Zdravstveni fakulteti. 

 

V letu 2019 smo tudi na mesečni ravni začeli z organizacijo dogodkov TransProstor, čigar 

konceprt je odprto pogovorno/ustvarjalno srečanje, kjer so dobrodošle vse osebe, ki jih 

podana tematika zanima. V 2019 smo organizirale sledeče TransProstore: , 8. 1. – ACE v 

https://transakcija.si/about/transprostor/


 
rokavu - aseksualnost, 6. 2. – Nevroatipičnost, 6. 3. – Seksizmi v LGBT+ skupnosti, 3. 4. – 

Trans in dejtanje, 8. 5. – Trans likovno ustvarjanje, 29. 5. – Motnje hranjenja, 2. 7. - Moje 

telo poleti, 25. 9. - Trans aktivizem, 23. 10. - Ustvarjanje kolaža, 20. 11. - Dan spomina na 

žrtve transfobije, 18. 12. - Družabne igre. 

 

TransMisija VI, osrednje letno srečanje na področju transspolnosti, je pod geslom Naredi 

sam potekala 19. 11. 2019 v Kreativnem centru Poligon. Dogodka se je udeležilo približno 

70 obiskovalk_cev. Najprej smo naslovile_i letošnja dogajanja na področjih zagovorništva in 

lobiranja za pravno priznanje spola in zdravstveno obravnavo transspolnih oseb. Sledili sta 

predstavitvi naših dveh novih produktov. Najprej so v obliki pop up razstave Hiša 

resničnosti bili interaktivno predstavljeni rezultati raziskave Vsakdanje življenje transspolnih 

oseb v Sloveniji. V raziskavi je sodelovalo 113 transsspolnih oseb iz Slovenije, kar je največji 

doslej znani vzorec transspolnih oseb, sodelujočih pri raziskavi v Sloveniji. Poleg 

predstavitve rezultatov v Hiši resničnosti smo izdale_i tudi celovito raziskovalno poročilo. V 

drugem delu srečanja smo predstavile_i novo izdano publikacijo Med modro in roza: 

Priročnik o transspolnosti, ki ponuja osnovne informacije o transspolnosti, predvsem pa 

nasvete za podporo pri razumevanju lastne spolne identitete v svetu, kjer transspolne osebe te 

podpore največkrat nimajo. V pomoč pa je lahko tudi vsem, ki transspolne osebe spremljajo 

na njihovi poti ali pa si želijo njihove biti zaveznice_ki. 

 

Ozaveščevalna kampanja o transspolnosti poteka ves čas, primarni mediji, ki jih uporabljamo 

v te namene so naša spletna stran, Facebook in Instagram, občasno pa tudi Twitter. 

Konstatno prejemamo pohvale za naše delovanje na družbenih omrežjih in interaktiven 

pristop k osveščanju. 

 

https://transakcija.si/2019/11/26/transmisija-vi-naredi-sam_a-osrednje-letno-srecanje-na-podrocju-transspolnosti/
https://transakcija.si/2019/11/11/hisa-resnicnosti-pop-up-razstava-vsakdanjega-zivljenja-transspolnih-oseb-v-sloveniji/
https://transakcija.si/2019/11/11/hisa-resnicnosti-pop-up-razstava-vsakdanjega-zivljenja-transspolnih-oseb-v-sloveniji/
https://transakcija.si/wp-content/uploads/2019/11/Vsakdanje-%C5%BEivljenje-transspolnih-oseb-v-Sloveniji-raziskovalno-poro%C4%8Dilo-2019_compressed.pdf
https://transakcija.si/wp-content/uploads/2019/11/Vsakdanje-%C5%BEivljenje-transspolnih-oseb-v-Sloveniji-raziskovalno-poro%C4%8Dilo-2019_compressed.pdf
https://transakcija.si/wp-content/uploads/2019/11/Med-modro-in-roza-priro%C4%8Dnik-o-transspolnosti-1.pdf
https://transakcija.si/wp-content/uploads/2019/11/Med-modro-in-roza-priro%C4%8Dnik-o-transspolnosti-1.pdf
https://transakcija.si/
https://www.facebook.com/transakcija
https://www.instagram.com/transakcija/


 
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:  

• Transspolnost, Jessica Lynn, Studio city, RTVSlo 

• Spolno občutljiva raba jezika, transspolnost in nebinarnost, Linn Julian 

Koletnik, oddaja Zadnja beseda, RTVSlo 

• Zadnji cisspolni moški v vlogi transspolne ženske, Mladina 

• Novembrska Lezbomanija, Evan Grm in Linn Julian Koletnik, oddaja Lezbomanija, 

Radio Študent 

• Rojena v napačnem telesu, Nina Kožul, Svet24.si 

• Transspolnost še vedno označena za duševno motnjo, Lea Aymard in Linn Julian 

Koletnik, Dnevnik, RTVSlo 

• Odeti v mavrične barve združeni proti kulturi sovraštva, Linn Julian Koletnik, 24ur, 

POP tv 

• Pred parado ponosa: vse več je sovražnosti, groženj, blatenja in žalitev, Lea Aymard, 

Siol.net 

• »Težko je živeti, če sovražiš svoje telo«, Liam Virag, Delo 

• Jezik in transspolne identitete, Boris Kern in Branislava Vičar, Slavistična revija 

• “Kakšnega spola je oseba ne določajo genitalije, pač pa …”, Mateja Vilfan, 

Žurnal24.si 

• Zvezdana: Adam, Adam Julian, RTV4 

• Adamova zgodba, Adam Julian, slovenskenovice.si 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-city/174659108
https://4d.rtvslo.si/arhiv/zadnja-beseda/174653930
https://www.mladina.si/194304/zadnji-cisspolni-moski-v-vlogi-transspolne-zenske/
https://radiostudent.si/dru%C5%BEba/lezbomanija/lezbomanija-59
https://novice.svet24.si/clanek/novice/svet/5d42c104d8f43/rojena-v-napacnem-telesu-moji-prihranki-so-skopneli-caka-pa-me-se-operacija-spremembe-spola?fbclid=IwAR2Y9noJs82e-rtmCYSa8xP99rnvK_a5lRqCMF1GuDkoLFcNn_C3TvPfkd8
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174624512
https://www.24ur.com/novice/slovenija/ljubljana-ob-paradi-ponosa-odeta-v-mavricne-barve.html
https://siol.net/novice/slovenija/parada-ponosa-letos-tudi-v-mariboru-499935
https://www.delo.si/novice/slovenija/tezko-je-ziveti-ce-sovrazis-svoje-telo-193059.html
https://transakcija.si/wp-content/uploads/2020/01/3782-Besedilo-%C4%8Dlanka-1554-1-10-20190702.pdf
https://www.zurnal24.si/zdravje/otrok/mateja-vilfan-spola-ne-dolocajo-genitalije-pac-pa-to-322883?fbclid=IwAR2I2_sRCr3B1FXrfEkeZyFBfixYazzjfZ5a93fHW6s9ICclaDC4Id8K05U
https://4d.rtvslo.si/arhiv/zvezdana/174594272?fbclid=IwAR2foESI0-8kE_Ux2xqyLYEMZaqZlIfweoltRxzIKg5xAG8POcN56DOKL9A
https://www.slovenskenovice.si/kolumne/clanek/adamova-zgodba-148777?fbclid=IwAR1WF0A4ysK6QKlKLO-P9yl7HhEuvLUiDjAlnAOf9YDrQqa540T4VAgFukY


 

• Tretji spol, Linn Julian Koletnik, Salome, Miha Kavčič, Suzana Tratnik, 24ur, POP 

tv 

• Življenjska zgodba: s spremembo oznake spola končno vidi in čuti sebe, Adam Julian, 

Siol.net 

 

 

 

 

 

Linn Julian Koletnik, 

 

  

Direktor 

Zavod Transfeministična Iniciativa TransAkcija 

https://www.24ur.com/novice/preverjeno/tretji-spol.html
https://siol.net/trendi/odnosi/zivljenjska-zgodba-s-spremembo-spola-koncno-vidi-in-cuti-sebe-intervju-485984?fbclid=IwAR2rHOklpw7YZsJPKoHBr7YJ7W2DR3DsKiZ5tGGeycdIa0PoLH1G7K1SrUo

