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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, 18. 1. 2021 sprejel zaključno finančno in vsebinsko poročilo za 

leto 2020. 

 

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 svetovanje 

• Trans podporna 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, 

• Sodelovanje s Konzilijem za potrditev spolne identitete, ki deluje v okviru Centra za 

mentalno zdravje, Psihiatrična klinika Ljubljana,  

• Organizacija izobraževalnih-izraznih in skupnostnih tematskih dogodkov, 

npr.: 

• mesečni dogodki TransProstor, 

• letno strokovno srečanje TransMisija, 

• mesec osveščanja o transspolnosti TransFormacije v mesecu novembru, 

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

• razne delavnice in dogodki (spolni izraz, makeup, video delavnice, igranje 

družabnih iger, ustvarjalne delavnice … ), 

• in mnogo drugega, 

• Izdaja publikacij in raziskav; 

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


 

• raziskava Potrebe transspolnih oseb v Sloveniji (2015), 

• 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), 

• raziskava Vsakdanje življenje transspolnih oseb v Sloveniji (2019), 

• Zin Kvirantena (2020), 

• Uporniški femini-zin (2020). 

• Projekti večanja prepoznavnosti transspolnih oseb; npr. 

• izdaja dokumentarnega filma Transspolna življenja v Sloveniji (2016), 

• fotografska razstava 30’’ – Portreti transspolnih in cisspolno nenormativnih 

oseb (2017), 

• ilustrativni projekt TransPoteze (2018), 

• serija stripov Demiboyhood (2017 – 2018), 

• izdaja prispevkov v rubriki Transpektive (2018 – ), 

• izdaja kratkega animiranega filma Med modro in roza: Nika in tovarna 

igrač (2020). 

• 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; 

https://transakcija.si/2016/09/14/rezultati-raziskave-potreb-transspolnih-oseb-v-sloveniji/
https://transakcija.si/wp-content/uploads/2016/05/Vsi-spoli-so-resnicni.pdf
https://transakcija.si/wp-content/uploads/2016/05/Pravno-priznanje-spola-v-Sloveniji.pdf
https://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
https://transakcija.si/zin-kvirantena-queerantine-zine/
https://www.yumpu.com/en/document/view/64879226/uporniski-femini-zin
https://www.flickr.com/photos/148973974@N03/sets/72157683798464955/with/34651430525/
https://www.flickr.com/photos/148973974@N03/sets/72157683798464955/with/34651430525/
https://www.flickr.com/photos/163460053@N02/sets/72157667245303038/with/27240836698/
https://transakcija.si/tag/serija-stripov-demiboyhood/
https://transakcija.si/category/transpektive/
https://www.youtube.com/watch?v=zDrhrbCVfto&feature=youtu.be&ab_channel=TransTube
https://www.youtube.com/watch?v=zDrhrbCVfto&feature=youtu.be&ab_channel=TransTube
https://www.youtube.com/channel/UCQrTZTECExABUzCeljEXP1A


 

• 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, mednarodno mladinsko in študentsko organizacijo za 

lezbijke, geje, biseksualne, transspolne, kvir in interspolne osebe IGLYO, ter regijsko 

krovno organizacijo za LGBTI organizacije na Balkanu in v Zahodni Turčiji LGBTI 

ERA. 

• mreženje in sodelovanja z mednarodnimi organizacijami ter lokalnimi 

organizacijami. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/lgbt/certifikat-lgbt-prijazno/
https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/lgbt/certifikat-lgbt-prijazno/
http://tgeu.org/
http://tgeu.org/
http://www.iglyo.com/
https://www.lgbti-era.org/
https://www.lgbti-era.org/


 
Aktivnosti zavoda 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020: 

 

Vse predvidene in načrotvane aktivnosti in dejavnosti so bile izvedene redno, v skladu s 

programomv v prijavi na letni strateški načrt oz. prilagojene glede na epidemiološko sliko, 

priporočila NIJZ in ukrepe glede pandemije COVID-19. Ves čas smo sledile_i ukrepom in 

določene dogodke in aktivnosti zaradi upoštevanja ukrepov prestavile_i v spletni prostor. 

Opazno smo povečale_i število izvedenih podpornih skupin, saj se je ob karantenah in 

preselitvi skupin na splet izrazil bistveno večji interes zanje. Namesto 10 predvidenih skupin 

smo v letu 2020 izvedle_i 19 podpornih trans skupin. 

 

Poleg koronavirusa je do odstopanj od predvidenega programa prišlo zaradi kompleksne 

poškodbe direktorja Linn Julian Koletnik, ki je bil med avgustom in novembrom na 

bolniškem dopustu. Sicer so se vsi prijavljeni dogodki in aktivnosti izvajali neprekinjeno, 

vendar je določenih izvedb bilo manj, kot bi jih bilo, če bi bil Linn Julian Koletnik v službi.   

 

Podporna skupina za transspolne osebe, ki se je načeloma izvajala enkrat mesečno, je v letu 

2020 začela delovati dvakrat mesečno. V času izven epidemiološke slike je predviden en 

termin skupine v živo in en termin skupine na spletu. V letu 2020 so srečanja skupin 

potekala: V letu 2020 so srečanja skupin potekala: 8. 1., 5. 2., 26. 2., 8. 4. – na spletu, 29. 4. – 

na spletu, 27. 5. – na spletu, 17. 6. - na spletu, 24. 6. - v živo, 15. 7. - na spletu, 5. 8. - na 

spletu, 26. 8. - v živo, 23. 9. - na spletu, 30. 9. - v živo. Vse nadaljnje skupine do konca leta 

2020 so potekale na spletu in sicer v terminih; 21. 10., 28. 10., 4. 11., 25. 11., 9. 12. in 23. 12. 

 

Med 1. 1. in 31. 12. smo izvedli 123 individualnih svetovanj oz. podpornih pogovor s 

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



 
od tega je 25 uporabnic_kov kontinuiranih. V času karantene se nam je zelo povečalo 

svetovanje, kar se je med poletjem malo zmanjšalo, z jesenjo in drugim valom koronavirusa 

pa se je interes ponovno intenzivno stopnjeval, v decembru pa se je pridružilo res veliko 

novih uporavnic_kov. V tem času smo tudi med naše redne storitve dodale_i spletno 

svetovanje, ki je zelo uporabljana storitev. Individualno svetovanje vedno poteka na podlagi 

vnaprejšnjega dogovora za termin, ne glede na to ali gre za svetovanje v živo ali pa na 

internetu. Velika potreba je tudi po email svetovanju, ki se ga izvaja vsaj 5 - 10 krat 

tedensko. 

 

V poročanem obdobju smo izvedle_i sledeča izobraževanja in usposabljanja o transspolnosti: 

13. 1., - Vzgojni zavod Kranj, 10. 4. - Spletna delavnica za socialne delavke - magistrski 

študij, 12. 5. - Spletna delavnica za socialne delavke - prvi letniki, 18. 12. , Spletna delavnica 

za socialne delavke pri predmetu Socialno delo onkraj heteronormativnosti.  

Sicer smo imele_i v delovnih načrtih veliko več usposabljanj in izobraževanj, vendar so te 

aktivnosti zaradi karantene in COVID-19 bile odpovedane oz. prestavljenje za nedoločen 

čas.  

Sodelujemo tudi pri projektu certifikat LGBT prijazno, ki ga podeljuje Mestna občina 

Ljubljana, zaposlene_i zavoda TransAkcija pa izvajamo izobraževanja o biseksualnosti in 

transspolnosti. V letu 2020 smo izvedle_i sledeča izobraževanja:  

9. 7. – podjetje Japan Tobacco International, 12. 11. - podjetje IN516HT, 3. 12. - podjetje 

Lek d.d. 

 

TransProstori so sedaj naša redna in dobro obiskana aktivnost. V poročanem obdobju smo 

izvedle_i sledeče TransProstore: 22. 1. - Nebinarnost, 19. 2. - Nasilje v družini, 1. 4. - Kako 

smo?, 15. 4. - Izkušnje z medicinsko tranzicijo, 13. 5. - Izkušnje z medicinsko tranzicijo II: 

https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/odprto-in-dostopno-mesto/lgbt/certifikat-lgbt-prijazno/


 
Plastične operacije, 11. 6. - Druženje v Tiffanyu, 8. 9. - Izdelovanje značk, 11. 11. - 

TransProstor z Adriano Knauf (na spletu) in 16. 12. - Dajmo se imeti fino (na spletu). 

 

Februarja smo gostile_i razstavo Hiša resničnosti v Klubih Tiffany in Monokel in takrat 

izvedle_i dogodka: 15. 2. - odprtje in pogovor po ogledu razstave, 18. 2. - Zakaj te to 

zanima? Etika raziskovanja LGBTIQ+ skupnosti, YHD, gosta_ji: Ana M. Sobočan in 

Roman Kuhar. Hkrati smo v času prve karantene organizirale_i tudi dva izven serijska 

dogodka in sicer; 26. 4. - Lezbijke izven binarnosti (ob Dnevu vidnosti lezbijk) in v 

sodelovanju s kolektivom Lezbična četrt ter 7. 5. - Varno spletno komuniciranje 

Državljanom D v sodelovanju Domnom Savičem.  

 

Prav tako smo v obdobju prve karantene izdale_i zin in sicer zin Kvirantena, ki je izšel ob 

IDAHOBIT - Mednarodnem dnevu boja proti homo, bi in transfobiji, ki je 17. 5..  

 

Poleti in v sklopu paradnega septembra smo (so)organizirale_i sledeče dogodke: 12. 8. - 

LGBTI plavanje na Kodeljevem , 8. 9. - Izdelovanje značk, 22. 9. - Paradni kviz z društvom 

DIH v hostlu Trezor. Evan Grm je kot gost_ja 18. 9. sodeloval_a na okrogli mizi Spolsko v 

sklopu festivala Lezbična četrt.  

 

V zadnjem delu leta smo v sklopu meseca osveščanja o transspolnosti organizirale_i dogodek 

24. 11. - Med modro in roza: premiera filma o transspolnosti in pogovor, izdale_i pa smo 

tudi kratki animirani film Med modro in roza: Nika in tovarna igrač, ki je v celoti nastal 

izpod rok trans umetnic_kov in aktivistk_ov. Sodelovale_i smo še na teh dogodkih: 26. 11. - 

“Evropa - med prvo LGBTIQ+ strategijo in vnetljivo realnostjo”, organizator Pritličje in 

https://transakcija.si/zin-kvirantena-queerantine-zine/
https://transakcija.si/2020/11/21/izsel-kratki-animirani-film-o-transspolnosti-med-modro-in-roza-nika-in-tovarna-igrac/


 
Evropska komisija, sodeloval je Linn in 3. 12. - Freaktion bar: “Intoxicated by estrogen”, 

organizator Galerija Kapelica, sodelovala je Lea Aymard. 

 

TransMisija VII: Upor, se je zgodila 18. 11. in je letos potekala na spletu v obliki dveh delov: 

prvi je bil izdaja Uporniškega femini-zina drugi pa spletni dogodek v obliki foruma, kjer 

smo naslavljale_i prakse upora, transfeminizem, odzive na aktualno socio-politično situacijo 

v Sloveniji, zavezništvo do transspolnih oseb, itd. Dogodka se je udeležilo med 60 in 70 

ljudi. Zin je bil izredno toplo sprejet, prejele_i pa smo tudi izjemno število prispevkov, tako, 

da smo izdale_i dve verziji; spletno z vsemi prispevki (spletni zin je tak dolg skoraj 130 

strani) in tiskano, ki šteje skoraj 60 strani. Ponuja preplet trans, LGBTI, feminističnih in 

družbeno kritičnih vsebin, ki vsaka zase, predvsem pa združene v celoto, tvorijo podobo 

pestre, raznolike, pravične, transparentne, hudomušne in iznajdljive demokratične družbe, v 

kateri bi gotovo bilo manj tesnobno živeti, kot v naših trenutnih resničnostih. Dejstvo, da 

smo ga v sožitju ustvarile trans osebe, (trans)feministke, LGBTI osebe in zaveznice_ki, priča, 

da smo skupaj veliko bolj trdožive, kot si posamezno drznemo misliti. Tema upora ni vezana 

izključno na transspolnost, vendar se nam zdi pravilno, da ves čas delujemo intersekcionalno, 

saj živimo v času, ko si ni mogoče predstavljati katerega koli družbenega gibanja ali tematike 

v vakuumu in k temu ne želimo prispevati. 

 

Novost, ki smo jo izvedle_i, je bil fundraising, saj se je nekaj uporabnic - vse trans ženske - 

obrnilo na nas in povedalo, da nimajo denarja in/ali dostopa do hrane in osnovnih higineskih 

pripomočkov. Tako smo opravile_i nekaj nakupov in dostavile_i hrano uporabnicam - ena 

npr. živi nekje, kjer je 5 km do prve avtobusne postaje - če javni promet sploh dela. Nakupi 

so se zgodili v obeh obdobjih karanten kot ukrepa zajezitve epidemije COVID-19.  

 

https://transakcija.si/2020/10/29/transmisija-vii-upor/
https://transakcija.si/2020/11/14/izsel-je-uporniski-femini-zin-vec-kot-100-strani-ustvarjalne-kolektivne-jeze-in-upora/


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

v te namene so naša spletna stran, Facebook in Instagram. Konstatno prejemamo pohvale za 

naše delovanje na družbenih omrežjih in interaktiven pristop k osveščanju. 

 

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 in razkritja znanih osebnosti, Mladina 

• All For Rainbow Podcast / Nonbinary, Evan Grm in Nuka Horvat, Društvo DIH 

• Novembrska Lezbomanija, oddaja Lezbomanija, Radio Študent 

• V preteklem letu 350 umorov trans in spolno nenormativnih oseb, Linn Julian 

Koletnik, Mladina 

• (Ne)vidnost transspolnih oseb v Sloveniji, Linn Julian Koletnik, Mladina 

• Megafon: aktivistični podcast – transspolnost, Evan Grm, Linn Julian 

Koletnik, Mladinska aktivisitična organizacija MAO 

• V Sloveniji živi najmanj 10 tisoč transspolnih oseb, Lea Aymard, MMC, Rtv Slo 

• “V bistvu zamujam svoje življenje”, Lea Aymard, Prvi radio, Rtv Slo 

• Intervju z Linn Julianom Koletnikom, revija Akcija, leto 17, številka 2, avgust 

2020, Amnesty International Slovenije 

• LGBT+ community losing safe spaces due to coronavirus, Linn Julian Koletnik, STA 

• Karantena, Lea Aymard in Linn Julian Koletnik v pogovoru z Niko Mahnič, Pritličje 

• Pravno priznanje spola, Maša Jeričević Šušteršič, revija Odvetnik 

https://transakcija.si/
https://www.facebook.com/transakcija
https://www.instagram.com/transakcija/
https://www.mladina.si/204005/transspolnost-in-razkritja-znanih-osebnosti/
https://www.youtube.com/watch?v=xGrvcaZsxHU&fbclid=IwAR3y1BcumA_Orlng_FN3Tn-hB6s5utFTek9jyM-uz11W1ta7NhkhCmFzjTc&ab_channel=AllforRainbow
https://radiostudent.si/dru%C5%BEba/lezbomanija/lezbomanija-67
https://www.mladina.si/202818/v-preteklem-letu-350-umorov-trans-in-spolno-nenormativnih-oseb/?fbclid=IwAR0OuNY9ZCMuna6imWJ7b7YwktFRXfH2I6biboPpMVa4aQE8d42bqSEanEA
https://www.mladina.si/202606/ne-vidnost-transspolnih-oseb-v-sloveniji/?fbclid=IwAR2o825tScJrWduIGiCjPu-oYaToqxUpTlgVCc-S_zeWNhi3pjJ22fzSLXE
https://open.spotify.com/episode/6g8XCLhDoN4pBAJXtGMTPp
https://www.facebook.com/mladinskaaktivisticnaorg/
https://www.rtvslo.si/zdravje/v-sloveniji-zivi-najmanj-10-tisoc-transspolnih-oseb/535668
https://radioprvi.rtvslo.si/2020/09/v-bistvu-zamujam-svoje-zivljenje/
https://www.amnesty.si/direktor-transakcija-intervju?fbclid=IwAR20fxiyagDh_Y6yF0Z5vxeQLQcExPweSQKXj7B6vzrS9Kd4TWyE_oral38
https://www.amnesty.si/
https://english.sta.si/2758260/lgbt-community-losing-safe-spaces-due-to-coronavirus?fbclid=IwAR1rLi0DghTKG5dr7DzcouxYrteWgNODcdLSHqq6OiC1GMg5JKdzqZPXakM
https://www.facebook.com/pritlicje/videos/2739581356170284/
http://www.pritlicje.si/
https://transakcija.si/wp-content/uploads/2020/04/2020-Pravno-priznanje-spola-Ma%C5%A1a-Jeri%C4%87evi%C4%87-%C5%A0u%C5%A1ter%C5%A1i%C4%8D-Odvetnik.pdf


 

• Transspolnost: “Nisem človek, ki bi ždel med štirimi stenami, se skrival in sramoval 

samega sebe.” Linn Julian Koletnik, Blažka Plahutnik Baloh, Večer 

• Na FDV odstranili prve pisoarje: za zdaj imajo štiri skupna stranišča, Lea Aymard, 

oddaja Planet 18, Planet TV 

• Odločitev privolitveno sposobnega otroka za hormonsko zdravljenje, Brina Felc in 

Karmen Razdevšek, Pravna praksa 

• Spolno nevtralni osebni zaimek postal beseda desetletja, Mladina 
 

 

 

 

Linn Julian Koletnik, 

 

  

Direktor 

Zavod Transfeministična Iniciativa TransAkcija 

https://www.vecer.com/transspolnost-nisem-clovek-ki-bi-zdel-med-stirimi-stenami-se-skrival-in-sramoval-samega-sebe-10140396
https://www.vecer.com/transspolnost-nisem-clovek-ki-bi-zdel-med-stirimi-stenami-se-skrival-in-sramoval-samega-sebe-10140396
https://siol.net/novice/slovenija/na-fdv-nic-vec-pisoarjev-locena-stranisca-so-zgodovina-video-516914
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