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II 

POVZETEK 

 

Glavni tematiki diplomskega dela sta potrditev spola oziroma transseksualnost ter raznolikost 

spolnih identitet. Pomembno se je zavedati, da ne obstaja samo moški in ženski spol, ampak 

še veliko drugih spolnih identitet, v katerih se ljudje lahko prepoznajo. 

Vsebina diplomskega dela govori o raznolikosti spolnih identitet. Teoretični del je razdeljen 

na štiri področja. Najprej je predstavljenih nekaj splošnih podatkov o spolu, identiteti in 

seksualnosti. Zadnji del pa predstavi glavno temo, in sicer transspolnost, in se še natančneje 

poglobi v transseksualnost. 

V kvalitativni raziskavi je predstavljena analiza in podatki iz treh intervjujev z osebami, ki so 

se opredelile kot transspolne oziroma transseksualne. Cilj raziskave je bil ugotoviti, kaj 

predstavlja identifikacija s transspolnostjo oziroma identifikacija s transseksualnostjo ter kako 

to vpliva na psihično in socialno stanje posameznika in kakšna je podpora ustanov in 

organizacij. Cilj raziskave je bil tudi približati transspolnost oziroma transseksualnost družbi, 

ji podati več znanja o tej temi. 

Rezultati kažejo, da je za moje sogovornike zelo pomembno, da si medicinsko potrdijo spol in 

tako dosežejo ujemanje biološkega in družbenega spola. S tem pridobijo višjo samozavest in 

motivacijo za nadaljnje življenje. Sprejmejo svoje telo in se tako tudi lažje vključujejo v 

družbo ter lažje opravljajo vsakodnevne dejavnosti. Skozi proces potrditve spola se 

transspolne oziroma transseksualne osebe srečujejo z ustanovami in organizacijami, ki pa jih 

po večini ovirajo in diskriminirajo ter nimajo zadosti znanja in posluha za raznolike spolne 

identitete. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: potrditev spola, transspolnost, transseksualnost, identiteta, spol. 
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THE GENDER CONFIRMATION AND THE DIVERSITY OF GENDER IDENTITY  

 

ABSTRACT  

                 

The main topics of this thesis are the gender confirmation or transsexuality and the diversity 

of gender identity. It is crucial to realize that there is not only male and female gender, but 

there are also many other gender identities, which people identify with.  

The content of the thesis talks about the diversity of gender identity. The theoretical part 

consists of four parts. The first part presents some general information about gender, identity 

and sexuality. The final part introduces the main theme, namely transsexuality and it 

thoroughly examines it.  

The qualitative research presents analysis and data from three interviews with individuals, 

who identify themselves as transgender or transsexual. The aim of the research is to determine 

what constitutes the identification of being transgender or the identification of being 

transsexual. It further researches how that affects mental and social state of an individual and 

how institutions and organizations support it. The aim of the research was also to make this 

topic more available to the society and to widen their knowledge about it.  

The results show that interviewees find it crucial to medically confirm their gender and thus 

match their biological and social gender. They gain higher self-esteem and motivation for 

further life. They accept their body and therefore find it easier to engage in society and carry 

out their daily activities. Through the process of the gender confirmation, transgender or 

transsexual people face institutions and organizations that mainly hinder and discriminate 

them and do not have enough knowledge and compassion for diverse gender identities. 

 

 

KEY WORDS: gender confirmation, transgender, transsexual, identity, gender. 
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I. UVOD                             

 

Ob rojstvu nam je podeljen spol, moški ali ženski, in tudi, če popolnoma ne ustrezamo, lahko 

zdravniki poskrbijo, da se znajdemo v družbeno določenih okvirjih (Žigon, 2009). Lahko se 

zgodi, da se staršem rodi otrok z interspolnimi stanji1 in te osebe so že ob rojstvu, brez 

njihovega soglasja, žrtve nehumanih kirurških posegov, hormonskih in psihiatričnih terapij 

(Žigon, 2011). Cilj vsega tega je normalizacija v binarni model biološkega spola (Greif, 2011) 

in kot pravi Dreger (2003 str. 197, v Žigon, 2011), »interspolnost ne ogroža pacientovega 

življenja, ampak njegovo družbo.« 

 

Družbe pa ne »ogrožajo« le interspolne, ampak tudi transspolne osebe, ki presegajo spolno 

binarnost. Ta še vedno prevladuje in je zaradi tega tudi temelj naše družbe. Zahodna družba 

nadzorujejo telesa, da bodo spadala v ta model (Žigon, 2011). Živimo znotraj binarne 

heteronormativnosti, kjer obstaja le modra ali roza, moški ali ženski spol, moška ali ženska 

spolna identiteta in heteroseksualna usmerjenost (Župevc, 2009).  

 

Transspolne osebe se znajdejo izven družbeno določenih norm in so manjšina, ki ima manj 

pravic od glavne populacije in ki se mora zanje boriti. 

Najprej se morajo soočiti z raznolikostjo od večine, ki na začetku gotovo predstavlja stisko. 

Najti morajo svojo identiteto, ki jim ustreza. Nekateri življenje nadaljujejo tako, kot je, saj so 

s strani družbe bombardirani, da je »normalno«, da si tisti spol, ki ti je določen ob rojstvu in 

se moraš počutiti v skladu z njim, saj si drugače čuden in nenormalen ali tudi ne zmorejo 

razkritja zaradi družbene neizprosnosti. Drugi potrdijo spol in tako zaživijo svoje življenje v 

spolu, ki ga čutijo. Potrditev spola pomeni, da oseba z operacijo telesa potrdi svojo identiteto 

in doseže ujemanje biološkega in družbenega spola. 

Transseksualne osebe, ki se odločijo za fizično potrditev spola, morajo biti pripravljene 

zaupati svojo notranjost strokovnjakom, ki ocenijo njihovo psihično stanje in jim dajo zeleno 

luč za potrditev spola. Nato tisti, ki se odločijo za operativni poseg, prestajajo boleče posege, 

se prilagajajo novemu spolu, se vključujejo v družbo in skušajo zaživeti »novo življenje«. 

Nenehen »boj« jim predstavlja tudi diskriminacija, ki je, čeprav je zakonsko prepovedana, 

                                                 
1 Interspol govori o vmesnosti med dvema spoloma (Dregar, 2003, v Žigon, 2011).  
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vpeta v njihovo življenje. Ta se pojavlja predvsem zato, ker so ljudje premalo poučeni o 

spolni identiteti in o transspolnosti ter o transseksualnosti. Družba se premalo zaveda, da je 

vsaka oseba edinstvena, raznolika in se lahko identificira po svoje, tako kot čuti sama.  

 

Življenja transspolnih oseb so nenormativna, otežuje jim jih edini sprejeti binarni sistem 

spolov in ostala »normalna« populacija, ki se raznolikosti boji, ker je ne pozna. Zato so 

transsspolne osebe oziroma natančneje transseksualne osebe glavna tema tega diplomskega 

dela.  

Uporaba izraza transspolnost je zelo obsežna, in sicer zajema transvestite, transseksualne 

osebe in vse transspolne osebe, homoseksualne ali heteroseksualne, ki s preoblačenjem ali 

potrditvijo spola prehajajo med binarnim sistemom spolov (Hines, 2007) in tudi 

interseksualne osebe (Ekins in King, 1996). Transseksualne osebe so osebe, ki čutijo, da se 

njihov družbeni in biološki spol ne ujemata, želijo biti sprejete kot pripadniki nasprotnega 

spola ali so si kirurško potrdile spol (Shapiro, 2005, v Župevc, 2013). Tako transspolnost 

predstavlja neko nadpomenko izrazu transseksualnost.  

 

V diplomskem delu bom najprej predstavila teme spol, identiteto in seksualnost, ki so 

pomembne za nadaljnje razumevanje glavne teme transseksualnosti. V empiričnem delu so 

predstavljeni trije intervjuji oseb, ki se identificirajo s transspolnostjo oziroma 

transseksualnostjo. Deljenje njihove intimnosti je spoštovanja vredno. Pomembni izsledki 

intervjujev so podprti še s teorijo. Empirični del nato zaključujem s ključnimi ugotovitvami.  
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II. TEORETIČNI DEL 

 

Oseba, ki se rodi z moškimi ali ženskimi spolnimi organi in ima ustrezno kromosomsko in 

genetsko zasnovo, bi morala po naravnih zakonitostih razviti moško ali žensko spolno 

identiteto ali družbeni spol, privlačiti pa naj bi jo moral nasprotni spol (Župevc, 2009). Le tak 

sistem naj bi bil »pravilen« in »normalen«, saj družba nima posluha za raznolikost. Vendar je 

človek družbeno bitje, nanj vpliva kultura in ni le nek skupek tkiv in celic (Župevc, 2009) in 

tako ne moremo pričakovati, da bo vsaka oseba ustrezala okvirom, ki jih postavi družba.  

 

Med dvema skrajnostma, med moškim in žensko, tako obstaja še nekaj drugega in kot pravita 

Utenkar in Kotnik (2013), je stoodstotnih moških in žensk zelo malo. Veliko oseb je nekje 

vmes. Večina se jih v svoji koži počuti čisto dobro, vendar pa obstajajo osebe, ki se ne. Ravno 

te so dokaz, da je ideologija spola konsenz, kaj je ženskost in kaj moškost, prav tako to vnaša 

dvom v ideologijo spola in prav neodobravanje odstopanj od ideologije spola vzdržuje red in 

idejo o naravnosti le-te (Župevc, 2013 ).  

 

 

 

 

 

http://www.delo.si/arhiv/iskalnik/?niz=Gorazd%20Utenkar
http://www.delo.si/arhiv/iskalnik/?niz=%20Mateja%20Kotnik
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1 SPOL   

 

Družbeno sprejeto razumevanje spola je takšno, da obstajata samo dva spola in da vsakdo 

pripada enemu ali drugemu spolu oziroma kot pravi fraza »Boys will be boys, and girls will 

not« (Štular, 1998).  

Vendar ni bilo vedno tako, in sicer je univerzalno, normativno in lepo telo, ki se porodi z 

novoveško anatomijo, telo, ki nima spola. Telesa moških in žensk so se razlikovala le v 

reproduktivnih organih, medtem ko so bili vsi drugi organi opredeljeni kot načeloma enaki, 

razlika je bila le v organizaciji in razporeditvi (Bahovec, 2002). To se je v 18. stoletju 

spremenilo, saj je bil izumljen spol, kot ga poznamo danes (Laqueur, 1990, v Bahovec, 2002).  

Spol določa kultura in ko se rodimo, nam ga podelijo zdravniki, kar pove, da je spol 

medikaliziran, določitev spola je falocentrična in genitalna. Spolni sistem današnje kulture je 

izredno sovražen in ločevalen konstrukt (Bornstein, 1999). Značaj spola je historično 

spremenljiv in politično obremenjen (Connell, 2012). Moškega in žensko je mogoče definirati 

le v medsebojnem odnosu (Beauvoir, 1999) oziroma eden brez drugega ne bi obstajala, saj se 

potrjujeta z obstojem drug drugega. Connell (2012) pravi, da sta moškost in ženskost sama na 

sebi relacijska koncepta, ki imata pomen samo v zajemnem odnosu, namreč kot družbena 

razmejitev in kulturno nasprotje.  

Spol nam glede na genitalije določijo le enkrat − ob rojstvu, in sicer, če je penis odsoten in 

ima otrok vagino je ženskega spola, če pa ima otrok penis in ne vagine, je otrokov spol moški, 

to pa sta edini možnosti za razvrstitev otroka v spolni subjekt. Tako biološki spol temelji na 

fizičnih dokazih, ki naj bi bila absolutna naravna dejstva, vendar ob tem pozabljamo na 

družbeno-kulturno pogojenost narave, prav tako se z znanostjo pojavljajo tudi nova dejstva, ki 

bodo mogoče razrahljala trdne temelje biološkega spola (Župevc, 2013).  

 

Kate Bornstein (1999), pisateljica in transseksualna oseba, iz osebnih izkušenj pravi, da ni ne 

moški ne ženska, vsaj ne taka, ki bi ustrezala človekovim pravilom. Težava je predvsem v 

tem, da svet, v katerem živimo, vztraja pri tem, da smo eno ali drugo in je obremenjen s tem, 

da bi natančno definiral, kaj je moški in kaj ženska.  

 

Pravila spola zahodne kulture je vzpostavil Harold Garfinkel v delu Studies in 

Ethnomethodology (1967, v Bornstein, 1999):  
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 obstajata dva in samo dva spola (ženski in moški); 

 spol je nespremenljiv;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 spolni organi so pomemben spolni znak (ženska ima vagino, moški penis); 

 vsakršne izjeme, poleg dveh spolov, niso vredne resne obravnave (transseksualna 

oseba je veliko osebam smešna); 

 sprememba iz enega v drugi spol ni mogoča, razen v obredih (maškaradah); 

 vsakdo mora biti opredeljen kot eden ali drugi spol; 

 dihotomija »moško«/»žensko« je »naravna« (moški in ženske obstajajo neodvisno od 

znanstvenih ali drugih kriterijev moškosti in ženskosti); 

 pripadnost enemu ali drugemu spolu je »naravna« (ženska ali moški si, neodvisno od 

kogaršnje koli odločitve o tem, kaj si). 

 

Veliko ljudi bi definiralo spol glede na navzočnost penisa in vagine. Vendar ni tako preprosto, 

saj obstajajo poleg XX in XY še drugi nizi spolnih kromosomov. Prav tako lahko pride tudi 

do drugih situacij, ki človeku odvzamejo tiste ženske in moške lastnosti, kot so menopavza, 

nezmožnost reprodukcije. Ali to potem pomeni, da niso moški ali ženske? Ob rojstvu je naš 

spol določen glede na zunanje spolne organe ali ga ob primeru interspolnosti določi zdravnik, 

kar v obeh primerih pomeni, da nimamo nobene besede pri tej odločitvi (Bornstein, 1999). S 

tem lahko potrdimo, da že na biološki ravni o tem, kaj je moško in kaj žensko, nastane dilema 

(Završnik, 2009). Naši družbi interspolnost predstavlja zelo veliko grožnjo, saj je strogo 

dvospolno organizirana. Družba ves čas izvaja nadzor nad nami. Ves čas je treba označevati 

moški in ženski spol na vseh mogočih obrazcih in za vse bi bilo zelo osvobajajoče, če bi se 

celotna družba odločila, da družbeni in biološki spol nista pomembna (Žigon, 2011).  

 

Spol ni biološko in kulturno samo po sebi jasna kategorija. Kaj je žensko in kaj moško, se v 

različnih kulturah razlikuje (Završnik, 2009). Spol ni univerzalna kategorija, različne družbe 

imajo zelo raznolike organizacije spolnih razmerij (Švab, 2009). Tudi razumevanje bioloških 

razlik med spoloma kot naravnih razlik je zgodovinsko pogojeno in spremenljivo (Završnik, 

2009).  

Že Freud je deloma razumel, da seksualnost in spol pri odraslem človeku nista določena po 

naravi, ampak se oblikujeta v dolgem procesu, katerega poganjajo konflikti. Zelo je 

pomembna tudi sodobna zamisel sociologije spola, in sicer spol ni določen vnaprej, pred 

družbeno interakcijo, temveč se konstruira med njo (Connell, 2012).  
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Spol ni nekaj, kar posedujemo, ampak nekaj, kar počnemo oziroma je rezultat človekove 

dejavnosti (Župevc, 2013). Vendar klasična freudovska psihoanaliza pripisuje razvoj po spolu 

diferenciranih lastnosti, tudi biološki determiniranosti oziroma, da se otroci zaradi vrojenih 

predispozicij identificirajo s staršem istega spola, vzgoja pa ima le faktor poglabljanja 

biološke determiniranosti in še to ima pomen le, če sledi organsko začrtani oziroma dedno 

fiksirani poti. Vse to temelji na prisotnosti in odsotnosti moškega spolnega uda, če penis je, je 

oseba deček, če penisa ni, je deklica (Freud, 1995). Freudovemu razmišljanju so nasprotovale 

predvsem feministične študije, in sicer, da je vse preveč povezoval z genitalnim zavedanjem 

(Giddens, 1995, v Kuhar, 2001). »Biti moški ali ženska torej ni neko preddoločeno stanje. Je 

postajanje, stanje, ki se aktivno konstruira« (Connell, 2010, str. 5, v Župevc, 2013).  

 

Teorije socialnega učenja zagovarjajo, da se učimo preko opazovanja drugih, da imitiramo 

oziroma se učimo po modelu. Pri pravilno naučenem smo nagrajeni, pri narobe naučenem pa 

kaznovani, kar pomeni, da se veliko naučenega pridobi z instrumentalnim pogojevanjem. 

Vendar se lahko učimo tudi vedenj oziroma osebnostnih potez z učenjem po modelih (npr. 

otroka kaznujejo s tepežem, otrok kasneje tepež uporabi proti sovrstniku) (Rozman, 1999). Če 

povežemo homoseksualno spolno usmerjenost s teorijo socialnega učenja, nihče ne bi smel 

biti homoseksualec, saj to vedenje v družbi ni dobrodošlo, vendar homoseksualne osebe 

vseeno obstajajo (Kuhar, 2001), kar pa mogoče lahko posplošimo tudi na transseksualnost, ki 

je nezaželena, vendar vseeno obstaja.  

Biološka predispozicija je tako nujna v primeru homoseksualnosti, vendar znanstveni dokazi 

še ne obstajajo. Zagotovo vpliva tudi okolje, vendar ne za vpliv okolja ne za vpliv biologije ni 

dokaza (Kuhar, 2001).  

 

Obstajajo tudi študije, ki pojasnjujejo razvoj družbeno-spolnih razlik in opozarjajo, da se že 

od rojstva naprej, do dojenčkov, obnašamo drugače glede na njihov spol. To potrjuje 

eksperiment, kjer so se matere do dojenčka, predstavljenega kot dečka, obnašale drugače kot 

do dojenčice, in sicer so se deklici bolj nasmihale, do fantka so bile bolj zadržane, ponujale so 

mu le moške igrače (Will, 1976, v Kuhar, 2001). Razlikujejo se tudi opisi novorojenčkov 

medicinskega osebja, in sicer so fantki opisani kot krepki, deklice pa sladke, očarljive, 

velikost in težo se povsem ignorira (Hansen, 1980, v Kuhar, 2001). 

Še preden se otrok rodi, ga lahko spolno obeležimo (npr. starša si želita deklico in jo še pred 

rojstvom naslavljata z deklico), nato spolna ideologija deluje ves čas socializacije. Od otroka 
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se pričakuje ustrezno vedenje, v katerega se ga tudi usmerja s prepovedmi in zapovedmi, prav 

tako tudi sam ugotovi, katera vedenja so zaželena in katera ne (Župevc, 2013).  

Delovanje v skladu z ideologijo spolov prinaša lahko užitke in tako velika odobravanja, zato 

oseba v tem brez pomisleka sodeluje (Connell, 2010, v Župevc, 2013), čeprav je to velikokrat 

šovinistično in diskriminatorno (Župevc, 2013).  

  

Otroci so že pred sposobnostjo ločevanja moškega in ženskega spola nasičeni z neverbalnimi 

sporočili, kot so različen vonj moškega in ženske, različna oblačila, frizure. Pri dveh letih ima 

otrok delno predstavo o družbenem spolu, zna sebe umestiti v eno izmed dveh kategorij. Pri 

petih letih spozna, da se družbeni spol ne spreminja ter da obstajajo tudi anatomske razlike. 

Te njegove ugotovitve potrjuje zunanje okolje (TV, igrače, pravljice), ki upošteva le binarnost 

spolov (Giddens, 1995, v Kuhar, 2001), čeprav lahko v medijih vedno večkrat zasledimo 

vključevanje transspolnosti.  

 

Zanimivo je, vendar ne presenetljivo, da se večina transseksualnih oseb strinja z binarnim 

sistemom, da obstajata le ženski in moški spol (Bornstein, 1999). Držijo se tudi 

tradicionalnega pojmovanja spola. To podpirajo zato, ker se želijo zliti z okolico »normalne« 

populacije, kjer par tvorita moški in ženska, kjer je ženska manjša od moškega, manj 

poraščena, manj mišičasta in kjer je moški tisti, ki ima oblast. Želijo »normalno« življenje 

oziroma tisto edino »pravo« (Hines, 2007). Prav tako je nemogoče ostati brez spola, saj kot 

pravita West in Zimmerman (1987, v Župevc, 2013), je družba preveč nepopustljiva in se je 

nujno treba obrniti v eno ali drugo stran.  

Pri vseh osebah ni mogoče vedno tako. Obstajajo tudi osebe, ki se ne opredelijo, ki se ne 

strinjajo z binarnim spolnim sistemom oziroma, kot pravi Anja Koletnik, mag. študijev spolov 

pri Centralni Evropski Univerzi in transspolna oseba: »Ne samo, da se ne strinjamo z njim, 

tudi ne identificiramo se kot binarne osebe. Razlika je med tem, če se z nečim ne strinjaš ali 

pa če nekaj pač nisi, pa ti družba hoče določit, da to vseeno si (Koletnik, 2015)«. Anja 

Koletnik je transspolna oseba, ki ne priznava spola, določenega ob rojstvu, na podlagi 

zunanjih genitalij. Ob rojstvu ji je bilo pripisano, da je ženska in te identitete zase ne 

sprejema, se z njo ne identificira. Identificira se kot nebinarna oseba, kar pomeni, da se ne 

sklada, ne počuti, ne strinja z identitetami v okviru binarnega spolnega sistema (Maličev, 

2015).  
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1.1 Spolne značilnosti 

 

Vsak spol ima značilnosti, zaradi katerih vemo, da je nekdo moškega ali ženskega spola in ki 

so bile določene v naši kulturi (zahodni). V skladu s temi značilnostmi se do osebe tudi 

vedemo. Med spolne značilnosti spadajo (Bornstein, 1999):  

 

 telesni znaki − telo, obleka, glas, koža, gibanje; 

 vedenjski znaki − vedenjski vzorci, spodobnost, protokoli, drža (transseksualne osebe 

se morajo naučiti novih vedenjskih znakov (npr. kdo komu odpira vrata), da so videti 

kot ženske ali kot moški v kulturi); 

 tekstualni znaki – zgodovina, pričevanja, imena, družbeni krogi, odnosi, ki podpirajo 

želene spolne značilnosti (npr. pri transseksualnih osebah sprememba imena, 

spremembe dokumentov); 

 mitski znaki – kulturni in subkulturni miti, ki podpirajo pripadnost danemu spolu (npr. 

moška večvrednost, ženske so šibke); 

 dinamika moči – oblike komunikacije, komunikacijske tehnike, stopnje agresivnosti, 

asertivnosti, vztrajnosti in ambicioznosti; 

 seksualna usmerjenost – v prevladujoči kulturi se poudarja heteroseksualni imperativ; 

 biološki spol.  

1.1.1 Telo 

 

Telo je lahko opredeljeno kot lepo, grdo, debelo, suho in zaradi teh podob je nastala cela 

serija s telesom povezanih potreb, in sicer po hrani, kozmetiki, oblačilih, shujševalnih 

programih. Oblikujemo si ga lahko s športom, vendar če družbena disciplina ni dovolj 

motivirana, lahko tisti z dovolj denarja posežejo po kirurških popravkih, ki lahko oblikujejo 

ustrezno spolno zaznamovano telo oziroma družbeno bolj zaželeno. Telo je polje, na katerem 

divja družbena determiniranost (Connell, 2012). To lahko povežemo tudi s transseksualnimi 

osebami, ki se lahko, če imajo dovolj denarja, izognejo postopku, ki ga zahteva zdravstveno 

zavarovanje.  

 

Fizična razlika v ženskem in moškem telesu bi lahko bila nujna vloga v samem procesu 

reprodukcije človeške vrste (Župevc, 2013). Moški zagotovi semenčice, ženska jajčece, ki ga 
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semenčica oplodi (Kessler in McKenna, 1978, v Župevc, 2013) in na podlagi te delitve naj bi 

se ustvaril družbeni spol, ki je lahko le v dveh različicah, in naj bi bil povezan z ustreznim 

biološkim spolom in zaradi tega je tudi družbeni koncept in njegova vsebina zarisana kot 

naravni red (Župevc, 2013).  

 

Telo je kulturno konstruirano in vpeto v procese družbenega nadzora. Prav tako je tudi telo 

lahko definirano kot normalno ali patološko (Bahovec, 2002) in temu uvrščanju se v 

sodobnem svetu nikakor ne da izogniti.  

 

1.2 Biološki in družbeni spol 

 

Slovenski jezik ne pozna ločnice »Sex« in »Gender« oziroma biološki in družbeni spol. 

Družbeni spol je v 60. letih 20. stoletja formiral ameriški psihoanalitik Robert Stoller. 

Biološki spol je vezal na biologijo, in sicer na hormone, gene, živčni sistem, morfologijo, 

družbeni spol pa na kulturo, in sicer na psihologijo in sociologijo. Kot pravi Stoller, je oseba, 

ki je določena z moškim ali ženskim spolom, proizvod delovanja kulture na biologijo (Greif, 

2011). 

Biološki spol predstavlja anatomske razlike med spoloma (biologija telesa), družbeni spol pa 

je družbena konstrukcija spola (Švab, 2002). Biološki spol je tisti, na katerega pomisli večina 

ljudi, ko misli spol, saj biološkost prevladuje (»sex«) nad drugimi oblikami spola (»gender«) 

oziroma imajo ljudje prepričanje o prevladi telesa pri določanju identitete (Bornstein, 1999). 

Družbeni spol je kulturno pogojen, naučen, je nekaj, kar moški in ženske smo in kar počnemo 

v vsakdanjem življenju, je vse prej kot nekaj, kar je zapisano v krvi, prirojeno, ampak je v 

neprestanem nastajanju in nima fiksnega začetka ne konca (Župevc, 2013).  

Razlikovanje med biološkim in družbenim spolom je pomembno, saj številne razlike med 

moškim in žensko niso biološko pogojene, niti ne izvirajo iz bioloških razlik (Kuhar, 2001).  

 

»Če je nespremenljiva narava biološkega spola sporna, je morda konstrukt, imenovan 

»biološki spol«, ravno tako kulturno konstruiran kot družbeni spol; nemara je bil vselej že 

družbeni − tako se pokaže, da razlike med biološkim in družbenim spolom ni« (Butler, 2001, 

str. 19). Butler (2001) razlaga, da sta družbeni in biološki spol kot eno in tudi Bourdieu 

(2010) se delitev zdi nesmiselna, saj se je družbeno vpisalo v naravno že tako zelo, da ju ne 

moremo več ločiti. Butler (2001) pravi, da na videz biološki spol delimo na dva dela, vendar 
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to še ni pravilo, da bi moralo biti tako tudi pri delitvi družbenih spolov. Kot pravi Beynon 

(2002, v Župevc, 2013), je družbeni spol ideologija, s katero si ljudje predstavljamo razlike 

med moškim in ženskim na podlagi njihovega biološkega spola, kjer jih pravzaprav ni.  

Bourdieu (2010) piše, da je biološka značilnost človeka kulturno interpretirana in ker pravila 

o moških in ženskih bioloških značilnostih veljajo že dolgo, je samoumevno, da tudi onadva 

delujeta v skladu z njimi. Vpliv družbe in biologije je težko povsem ločiti, saj sta že predolgo 

povezani in se odražata druga v drugi. Vsak posameznik ponotranji določen spolni habitus 

oziroma telesne in duševne značilnosti. Te značilnosti pridobimo s socializacijo in jih nato 

tudi prenašamo naprej.   

 

Kot pravi na primer tudi Simone de Beauvoir (1999), se ženska ne rodi, prav tako ženskega 

spola ne definira nikakršna biološka, psihična, ekonomska usoda, ampak k izgradnji ženske 

prispeva celotna civilizacija. Ženska postane ženska.  

 

Spol (»sex«), ki je dodeljen osebi ob rojstvu, ni nujno tisti pravi, ki se bo ujemal s spolno 

identiteto posameznika, ko bo ta odraščal. Vsak posameznik bo drugače čutil svojo 

individualno izkušnjo spola (»gender«), ki pa se morda ne bo ujemala s spolom (»sex«), 

dodeljenim ob rojstvu. Individualna izkušnja spola vključuje osebni občutek za telo in druge 

izraze spola (»gender«), kot so obleka, govor … Večina ljudi ima ujemajočo se spolno 

identiteto, transseksualne osebe pa spadajo v tisto manjšino, ki ne razvijejo ustrezne spolne 

identitete in želijo potrditi njihov pravni, socialni status in fizično stanje telesa ali njegovih 

delov, tako da ustrezajo njihovi spolni identiteti (Hammarberg, 2009).  

Biološki spol posameznika hkrati ne pomeni tudi njegovega sprejemanja in te osebe so 

»družbeno-spolno mešane« oziroma »gender blenders«, ki imajo biološke karakteristike 

enega spola in se z njim tudi identificirajo, hkrati pa skupek karakteristik tako ene kot druge 

tradicionalno razdeljene družbeno spolne vloge. Obstaja tudi raziskava o »družbeno-spolno 

mešanih« ženskah, ki jih družba prepoznava kot moške in tudi same v večji meri prevzemajo 

moški družbeni spol in pri katerih je ugotovljeno, da so že ob rojstvu svojim staršem 

posredovale vtis nefeminilnosti, ali so se rodile staršem, ki so si želeli sina, in so k pretežni 

moškosti usmerjene zaradi enega ali več naslednjih faktorjev: 

 odraščale so v tradicionalnem okolju s trdnimi vrednotami o dveh spolih; 

 svojim očetom so bile nadomestni sinovi, očetove naklonjenosti so bile deležne le ob 

dobro opravljenih moških opravilih, vedenjih; 

 matere, sestre so bile v otroštvu odsotne, nevidne, preslabotne, ali jih le niso zanimale; 
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 izkušnja incesta jih je prepričala v neranljivost moškosti; 

 uživale so v energičnih fizičnih aktivnostih, h katerim so jih spodbujali predvsem 

osebki moškega spola; 

 družile so se predvsem z dečki, ki so podpirali tendence k moškosti, in jih odvračali od 

ženskosti (Devor, 1987, v Kuhar, 2001).  

 

Prav te osebe dokazujejo, da igra socialni spol v družbi večjo vlogo kot biološki oziroma da je 

okolje zelo pomembno, saj če le-to obravnava posameznico kot moškega, se do nje tako 

obnaša, s tem zanemari biološki spol, posameznica pa tako lahko razvije moško spolno 

identiteto (Štular, 1998). Razlikovanje med biološkim in družbenim spolom je zelo 

pomembno, saj številne razlike med moškim in žensko niso biološko pogojene, niti ne 

izvirajo iz bioloških razlik (Kuhar, 2001).  

  

Na biološki spol se lahko veže veliko oblik družbenega spola, ki so odvisni od mnogih 

dejavnikov, kot so časovno-prostorska umestitev, starost, videz, usmerjenost, zaposlitev, 

izobrazba, pripadnost sloju, religiozno prepričanje (Beynon, 2002, v Župevc, 2013), vendar je 

ponavadi ena oblika družbenega spola bolj zaželena in večvredna (Župevc, 2013) in »na 

podlagi sankcij in odobravanja spolni subjekt ostaja »primeren« član določene skupnosti« 

(Župevc, 2013, str. 223).  

 

Med leti 1920 in 1930 je Carl Gustav Jung prišel do ideje o animi in animusu (Allen, 2008), 

in sicer se v procesu spolne identifikacije, ko vsaka oseba skuša prevzeti značilnosti lastnega 

spola, oblikujeta kompleksa anime (potlačene poteze ženske narave pri moškem) in animusa 

(potlačene poteze moškega spola pri ženski). Jung govori o tem, da smo biološko vsi 

biseksualni in da se lahko identificiramo z ljudmi obeh spolov, torej imamo moške in ženske 

poteze. Razlikujemo se po genetskih razlikah, veliko naredi tudi socializacija, ki razlike še 

podkrepi, in sicer ženska razvija ženstvene poteze in moški moške. Rezultat je, da je druga 

stran nerazvita in šibka, vendar zanikani del ne izgine, ostaja aktiven in se javlja iz 

nezavednega (Crain, 1992).  

 

Tudi medkulturne raziskave so ovrgle biološko determiniranost spolne identitete oziroma so 

pokazale, da ne obstajajo absolutne razlike v karakteristikah moških in žensk ter da se mnoge 

karakteristike, ki jih ponavadi klasificiramo kot moške ali ženske, razlikujejo tako med 

moškimi kot ženskami v različnih kulturah. Poleg agresivnosti, ki jo kot obliko vedenja 
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pogosteje pripisujejo moškim, ni nobenega obnašanja, ki bi konsistentno definiralo spol, prav 

tako razlike v spolu, ki so prisotne v vedenju otrok, z leti izginejo, medtem ko se bolj spolno 

specifične razlike povečajo, ko otroci odraščajo, in sicer se to zgodi pred puberteto, tako da 

tega ne moremo pripisovati delovanju hormonov. Družbeno sprejeta percepcija posameznikov 

in posameznic kot moških ali žensk je stereotip in če je že sama klasifikacija na moškega in 

žensko stereotip, je logično, da je tudi moškost in ženskost le kup stereotipov, ki se jih 

naučimo tekom socializacije (Štular, 1998). »Spol je nekaj, kar počnemo, in ne nekaj, kar 

imamo, posedujemo« (Župevc, 2013, str. 222). 

 

Če nam ne uspe takoj določiti spola nekega sogovornika, vedno začnemo iskati označevalce 

spola, ki nam pomagajo prebrati spol osebe. Iščemo fizične lastnosti kot tudi socialne 

označevalce spola (obleka, vedenje) in če nam jih ne uspe najti, smo zmedeni in nas to 

vznemirja. Spolna nejasnost v našo družbeno-kulturno resničnost vnaša neobvladljiv kaos, saj 

nam umanjkajo kognitivno-vedenjski obrazci, ki jih sicer uporabljamo v vsakodnevnem 

delovanju. Venomer predvidevamo, da naj bi bil spol osebe jasen in nedvoumen ter naj bi ga 

vedno morali prepoznati (Župevc, 2013).  

 

1.3 Spolne vloge 

 

Spolne vloge nam povedo, kako moramo funkcionirati, da bomo v družbi zaznani kot 

pripadniki ali nepripadniki moškega ali ženskega spola (Bornstein, 1999) oziroma vsi 

neprestano igramo svoje ženske in moške vloge (Župevc, 2009). 

Spolne vloge biološkim dihotomijam dodajajo družbeni scenarij (Connell, 2012), naučimo se 

jih v družini in v šoli (Hines, 2007), spolne vloge so družbeni konstrukt. 

 

Do leta 1960 so prevladovali biološki koncepti o otroku, rojenemu kot dečku ali deklici. 

Relativizirala so jih zlasti ženska gibanja, ki so povzročila zmanjšano odločnost prepričanj, ki 

jih imamo o dečkih in deklicah in so v družbi naravna in samoumevna. To so delitev iger, 

barv, interesov, vedenja na tista, ki so primerna za fantke, in tista, ki so primerna za deklice 

(Marjanovič Umek, 2004). Zgoraj našteta vedenja in lastnosti ženskega in moškega spola so 

le kulturno posredovani vzorci spolnega vedenja (Župevc, 2009). Spol je lastnost, ki sproži 

veliko pozornosti s strani odraslih. Z njim so povezana stereotipna vedenja in odzivanja. 

Odrasli imajo različne spolno stereotipne predstave o dojenčkih in otrocih, te predstave pa 
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zelo hitro ponotranjijo tudi otroci sami (Marjanovič Umek, 2004). Stereotipiziranje spolnih 

vlog ima zelo negativen vpliv na otroka. Dečki se morajo igrati z deškimi igračami, drugače 

so zasmehovani bolj, kot če se deklice igrajo z deškimi igračami. To gotovo zato, ker so v 

primeru igranja z igračami za deklice bolj nežni in krhki, te lastnosti pa nimajo posebnega 

spoštovanja v današnji družbi, kjer je pomemben pogum in moč (Beal, 1994).  

Vsak odmik od norme (npr. da se deček igra z igračami za deklice) sproži alarm in prav ti 

odmiki so tisti, ki vzdržujejo in reproducirajo normo in ji pripisujejo normalnost, saj če tega 

nasprotja ne bi bilo, norma ne bi sploh mogla obstajati (Župevc, 2009). Kakršen koli odmik 

od norm je zato ponavadi prakticiran daleč od oči družine, prijateljev in učiteljev (Hines, 

2007).  

V 70. letih prejšnjega stoletja so strokovnjaki začeli iskati vzroke za razlike v vedenju in 

interesih med dečki in deklicami, in sicer jih je zanimalo, ali gre za biološke razlike ali so le-

te plod okolice. Starši igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju spolno tipičnega vedenja otrok, 

in sicer vplivajo dvosmerno – otroci na starše vplivajo s svojimi biološkimi značilnostmi, prav 

tako tudi starši oblikujejo različne vzorce vedenja dečkov in deklic (Marjanovič Umek, 2004). 

Neposredni vpliv bioloških dejavnikov je zelo majhen, vendar je toliko večji posredni, saj so 

skladno z biološkim spolom pripisane spolno specifične lastnosti in okolje se do njih obnaša 

tudi skladno s pripisanim spolom (Štular, 1998). Iz tega lahko sklepamo, da sta ženskost in 

moškost kot skupek po spolu diferenciranih lastnosti zbirka stereotipov, naučenih v procesu 

socializacije (Štular, 1996). 

Obstajata dva načina povezovanja vlog s spolom, in sicer kot prvi način vlogo obravnavamo 

kot značilno za določeno situacijo, vendar je drugi pristop bolj pogost, pri katerem dejstvo, da 

si moški ali ženska, pomeni, da uprizarjaš splošen nabor pričakovanj, ki se pripisujejo tistemu 

spolu, torej spolno vlogo. Moškost in ženskost interpretiramo kot ponotranjeni spolni vlogi, 

torej produkta družbenega učenja ali socializacije (Connell, 2012).  

 

Tudi oblačila se pojavljajo kot označevalec spola, pri transspolnih osebah tudi kot 

označevalec upora. Ko se otroci upirajo spolnim vlogam, se oblačijo v nasprotna oblačila, 

vendar ponavadi v zasebnosti. Oblačila so v otroštvu ključni kulturni pokazatelj spola. To, da 

se preoblačijo v zasebnosti, kaže, da so bili seznanjeni s kulturnim imperativom, da se morajo 

vesti ustrezno s spolom (Hines, 2007).   
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2 IDENTITETA 

 

Identiteta je proces, definiramo jo kot kombinacijo esencialnih psihičnih kvalitet, ki 

karakterizirajo in diferencirajo osebo. Lahko jo delimo na objektivno, ki se določa po jasnih 

objektivnih karakteristikah, kot so fizične značilnosti posameznika, ime, biografske 

značilnosti. Prav tako lahko psihološke značilnosti z merjenjem postanejo objektivne kot npr. 

stališče. Subjektivna identiteta je osebna, psihična, izkustvena stran objektivne identitete 

(Nastran Ule, 2000).  

 

Predvsem je pomembno, da se posameznik ne zgolj objektivno, vendar tudi subjektivno 

umesti v družbo in jo sprejme kot najširše referenčno polje svojih delovanj, namer in 

doživljanj. Mora se dojemati in prepoznavati kot člen nekega reda, ki ni zgolj red stvari in 

dejstev, ampak red pomenov, smislov človeških subjektivnih doživljanj, dejanj, namer, 

govornih aktov, družbenih situacij, odnosov med ljudmi, ustanov. Če je tako, se posameznik 

ne vidi kot osamljen, ločen od ostalih. Oblikovanje identitete je proces družbenega 

samoumeščanja subjekta, vendar to ni enostaven in samoumeven proces. Identiteta živi od 

stalne napetosti med družbenim skupnim in individualno posebnim (Nastran Ule, 2000).  

 

Biološko se človek v zarodku zastavlja dvospolno, biološki spol postaja jasen šele z 

dozorevanjem plodu. V duševni orientaciji je človek v marsičem dvospolen. Končna 

identiteta in osebnost kot celota je odvisna od različnih dejavnikov, kot so vzgoja, družinska 

in družbena pravila ter zunanji vplivi (Kobal, 2009).  

 

2.1 Potreba po jasni identiteti 

  

V naši kulturi se vedno bolj brišejo razlike med moškim in žensko, težimo k enakovrednosti, 

vedno bolj smo si podobni tudi glede oblačenja in navad. Predvsem za ženske je vse to 

pozitivno, vendar se lahko zaradi tega tudi vedno bolj pojavljajo motnje v identiteti (Kobal, 

2009). O tem govori tudi Beauvoir (1999), ki pravi, da je človeštvo razdeljeno na dve 

kategoriji posameznikov, ki se že na pogled razlikujejo, in sicer po oblačilih, hoji, obrazu, 

telesu, opravilih, vendar so te razlike morda površinske in bodo mogoče izginile, a so 

zaenkrat še zelo očitne. To povzroči kar nekaj težav in kot pravi Bornstein (1999), je vodilna 
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sila v naši kulturi potreba po jasni identiteti in pripadnosti neki skupini s podobno identiteto, 

to je najbolj očitno ravno na področjih spola in seksualnosti.  

Jasna identiteta lahko osebi olajša marsikatero zadevo, saj kot pravi Žigon (2011), se družba 

boji drugačnosti, prav tako sta diskriminacija in strah pred drugačnostjo vedno tam, kjer so 

ljudje. 

 

2.2 Identitete danes 

 

Oseba se lahko odpove vnaprej določeni spolni vlogi ali spolni identiteti, saj danes oseb ne 

označuje in tipizira nabor vodilnih, družbeno močno nadzorovanih identitet, temveč pluralna 

in fleksibilna množica identitetnih izbir, med katere sodijo tudi neizbire. Lahko tudi 

pristanemo na določeno identiteto, ali pa ne tvegamo izbire in tudi to je izbira, ne nujnost, 

usoda ali socialni determinizem, je izbira neizbire (Nastran Ule, 2000).  

Identiteta ni več le ena in utrjena za vedno, temveč jo lahko posameznik preoblikuje ali celo 

zamenja za drugačno, bolj ustrezno, ki ga osvobodi vnaprejšnje določenosti, ki je uokvirjala 

potek njegovega življenja. Večja izbira identitet omogoča posamezniku tudi več svobode v 

navezovanju in oblikovanju intimnih odnosov (Nastran Ule, 2000).  

 

2.3 Spolna identiteta 

 

Spolna identiteta je občutenje, kdo in kaj si (Kuhar, 2007), je ena glavnih aspektov življenja 

(Hammarberg, 2009). »Termin spolna identiteta se nanaša na individualno izkušnjo, 

dojemanje in sprejemanje ali nesprejemanje lastnega biološkega spola; ta je lahko v nasprotju 

z biološkim spolom« (Greif, 2011, str. 7). Je tudi odločitev, ki jo opravi skoraj vsak 

posameznik, ki je pod različnimi vplivi kulture, družbe, vrstnikov in reklamnih oglasov. Mora 

si odgovoriti na vprašanje, kdo je, ali moški ali ženska. Za mnoge je ta odgovor naraven 

oziroma se morajo počutiti moški ali ženska (Bornstein, 1999). Nekatere osebe na to 

vprašanje ne najdejo enostranskega in končnega odgovora. 

Identiteta se je na področju spola začela prevladujoče uporabljati zaradi ameriškega psihiatra 

Roberta Stollerja, ki je tudi svoje delo osredotočil na napredek s področij prakse spola – pojav 

transseksualnosti, saj se je zaradi kirurških metod za potrditev spola pojavila potreba po 

vrednotenju, kdo si spol lahko potrdi in kdo ne, kar je pripeljalo do raziskav sklicevanja na 
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članstvo v spolu. Klinično je preiskoval odrasle moške, ki so hoteli biti ženske, in dečke, ki so 

kazali znake, da so na poti v ženskost (otroška transseksualnost pri moških, nedvoumna, 

potencialno maligna osebnostna motnja). Zdelo se mu je, da je odkril enotno temeljno spolno 

identiteto, ki se določi v prvih letih življenja, in sicer spolno identiteto vzpostavi čustvena 

interakcija med starši in otroci in je dovolj močna (omenja predvsem matere), da povozi 

fizična dejstva o telesu. Transseksualnost zato pri moških ne opredeli kot željo posameznika, 

da bi bil ženska, temveč kot prepričanje, da to že je, v »normalnih« okoliščinah pa deček 

prevzame moško spolno identiteto (Connell, 2012). »Socialni nadzor nad prevzemom prave 

spolne identitete, ki mora biti heteroseksualna in vključuje po biološkem spolu razdeljene 

družbene vloge, v težnji po reprodukciji obstoječe družbe spregleda vrsto posameznikov, ki 

ne ustrezajo dvema danima opcijama« (Kuhar, str. 126, 2001). 

 

Veliko transseksualnih oseb težko opiše svojo spolno identiteto, predvsem zaradi 

pomanjkljivosti v obstoječih klasifikacijskih sistemih za transspolne identitete in njihove 

želje, saj se klasifikacije definirajo glede na ne-transspolno paradigmo oziroma so ne-

transspolni subjekti vedno referenčna skupina za oblikovanje klasifikacij (Hines, 2007).  

 

V doktorski disertaciji Katarine Župevc (2013) je sodelovalo osem oseb, ki so se identificirale 

kot transseksualne, vendar pa sta se dve v času raziskave spet identificirale s svojo prvotno 

identifikacijo oziroma z identifikacijo moškega in ženske, iz česar Katarina Župevc razbere, 

da je spolna identiteta spremenljiva, ne statična in da se z njo ves čas nekaj dogaja.  

 

2.3.1 Biološka ali družbena determiniranost spolne identitete 

 

»Gender blenders« dokazujejo primarno in prevladujočo vlogo družbenega spola, primerjajoč 

z biološko, saj zanikajo obstoj zgolj dveh opcij, moškega in ženske, ki naj bi jima celotno 

človeštvo ustrezalo, vendar pa vseeno v angloameriški družbi prevladuje družbenospolna 

shema, ki temelji na dualističnem in hiearhističnem biološko determinističnem modelu. Samo 

fizično dejstvo naj bi bilo pomembno za določitev spola (Devor, 1987, v Kuhar, 2001). 

 

»Devor (1987, v Kuhar, 2001, str 133) poudarja, da spolna identiteta ni stanje, pač pa proces, 

v katerem iz okolja sprejemamo informacije, ki jih nato vključujemo v strukturo identitete ali 

pa zavržemo. Spolna identiteta je kognitivni filter, ki usmerja pri učenju spolnih vlog. 
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Socialna kontrola pri tem nagrajuje ali sankcionira ter tako posameznike sili h konformnemu 

sprejemanju družbenih vlog. Spolna pripadnost določa tudi naše celostne vtise o osebnosti. 

Bolj ko ljudje odstopajo od pričakovanih značilnosti, ki pripadajo posameznemu spolu, bolj 

negativno zaznavamo te osebe.«  

  

Da bi bila prihodnost manj seksistična2, bi morala biti sprejeta »družbenospolno mešana 

shema«, potrebno bi se bilo zavedati, da je posameznik veliko bolj kompleksen in ni le moški 

ali ženska. Pričakovano je, da smo moški ali ženske in vsako odstopanje je problematično, ker 

predstavlja radikalni preobrat od pričakovanega (Kuhar, 2001).  

»Vsebine družbenega spola, ki jih naša biologija spola riše kot povezane s fizisom in 

biologijo ter temelječe na njima, so pravzaprav produkt družbeno-kulturnih dejavnikov, 

učenja, sankcioniranja odklona od norme in odobravanja norme« (Župevc, 2013, str. 218). 

Vendar vseeno »zakoličen sistem spola, kot ga poznamo, postaja vedno bolj majav, vedno 

manj trden« (Župevc, 2013, str. 222).  

 

 

                                                 
2 Seksizem je oznaka za celoto prepričanj, stališč, vzorcev delovanj, ki temeljijo na strogem ločevanju dejavnosti 

po spolu ter podeljujejo posameznikom posebne neenake lastnosti glede na spol (Jogan, 2001). 
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3 SEKSUALNOST  

 

Spolnost se v katoliški interpretaciji od srednjega veka ni bistveno spremenila, ves čas se 

giblje na robu greha in drsi v okvire zakonske zveze in družine, kjer je bila zožena na eno 

samo funkcijo, in sicer reprodukcijo, uporaba seksualnosti za druge namene je bila grešna, 

škodljiva (Kuhar, 2010). Leta 400 pred našim štetjem se začne v krščanstvu vzpostavljati 

ideja o nujnosti kontrole nad poželenjem (Boswell, 1980, v Kuhar, 2010). Želje je bilo 

potrebno kontrolirati, saj so bile nevarne, nastajajoča morala se je do popolnosti razvila do 

srednjega veka, ko je tudi postala del verske zakonodaje (Kuhar, 2010). Seksualnost je 

konstruirana prek verskih pridig, praks, ki jih zapovedujejo različne religije, znanstvenih 

analiz in raziskav, napotkov o seksualnosti v knjigah, medijih (Weeks, 1991, v Kuhar, 2010), 

kar pomeni, da tudi takrat, ko mislimo, da nas vodijo naše instinktivne potrebe, naši goni, 

naša biologija, nas vodi v bistvu tisto, kar smo ponotranjili v času socializacije in kar prek 

interakcije z drugimi dopolnjujemo. To vse, kar ni naša biologija, nam govori, kakšne so v 

bistvu naše potrebe in tudi to, kako naj jih zadovoljimo, da bo to družbeno sprejemljivo 

(Kuhar, 2010).  

 

Esencializem je v vsakdanjem diskurzu o seksualnosti še vedno prevladujoče izhodišče, svojo 

seksualnost ponavadi razumemo kot bolj ali manj fiksno, nespremenljivo, trdno biološko ali 

naravno dejstvo. Obstajajo pa tudi kritike esencialistične konstrukcije seksualnosti. Ene prvih 

so bile antropološke raziskave, saj so odkrili raznolikosti v izražanju človekove seksualnosti 

in esencializem ni uspel odgovoriti na vsa vprašanja o seksualnosti. Antropologija pokaže, da 

je praksa seksualnosti in s tem homoseksualnosti tesno povezana z vsako posamezno družbo 

in zgodovinskim časom, v katerem se pojavlja, ne pa z nečim naravnim in univerzalnim 

(Kuhar, 2010).  

 

3.1 Seksualna usmerjenost 

 

Seksualna usmerjenost/orientacija ima opraviti s spolom naših prednostnih spolnih partnerjev 

(LeVay, 2011).  
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Evropocentrična kultura veliko stvari razume skozi seks, prav tako pa je zelo razširjena 

vztrajnost glede prepletenosti seksa in spola. Pomembno je ločevati spol in seks. Seks je 

primarni dejavnik spola in je povezan z razpravo o spolu. V zahodni kulturi seksualna 

usmerjenost/nagnjenje temelji izključno na spolu objekta izbire (Bornstein, 1999).  

 

Na voljo imamo več seksualnih zgledov (Bornstein, 1999): 

 heteroseksualni; 

 gejevski; 

 lezbični; 

 biseksualni zgled.  

 

Libido lahko usmerjamo: 

 vase (avtoerotičnost); 

 v isti spol (homoerotičnost); 

 v drugi spol (heteroerotičnost); 

 v oba spola (bierotičnost); 

 v nobenega (anerotičnost); 

enako velja tudi za spolno privlačnost (Senčar, 2013).  

 

Vsi ti zgledi so odvisni od partnerjevega spola. Posledica je minimiziranje, če že ne popolno 

izključevanje drugih dinamičnih odnosnih zgledov, ki bi bili pomembnejši od spola in 

pogosto povedo več o pravi naravi seksualne želje, prav tako je veliko dejavnikov, na katerih 

bi lahko temeljila seksualna usmerjenost. Obstaja tudi veliko primerov, ko seksualna 

privlačnost sploh ni povezana s partnerjevim spolom. Spekter seksualnih 

usmerjenosti/nagnjenj je zelo širok, prav tako kot tudi binarnost spola ni tista, ki bi pokazala 

resnično spolno identiteto (Bornstein, 1999).  

 

Jeffery Weeks (1986, v Connell, 2009) in drugi so opozorili na nedavno pomnožitev 

seksualnih subkultur in seksualnih identitet oziroma kot pravi Connell (2009), je v spolnih 

praksah vedno več raznolikosti.  

 

Freud (1995) pravi, da je spolna nagnjenost do oseb istega spola povsem običajna 

manifestacija seksualnosti, vzroke zanjo je potrebno iskati v infantilni seksualnosti. Otrok se v 
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času ojdipske faze bori z incestuoznimi željami, dokler tega ne razreši z identifikacijo s 

staršem istega spola. Ob tem pa lahko nastanejo različne perverznosti, ki so posledica 

različnih sublimacij in kanalizacij seksualnega gona. Heteroseksualnost je naravnanost, ki je 

ločena po spolu, razumljena kot končni cilj seksualnega razvoja. Homoseksualnost pa je 

nezadosten seksualni razvoj, ki se je ustavil na točki nerazrešenega Ojdipovega kompleksa. 

 

V uveljavljenem spolnem redu so odnosi libidialne investicije večinoma organizirani na 

podlagi heteroseksualnega para, to je ljubezen, ki v evropski kulturi velja za samoumevno in 

ima tudi institucionalno podporo (Connell, 2009). Heteroseksualnost je naravna, edina prava 

in moralno pozitivno ovrednotena seksualnost (Kuhar, 2010). »Koncept prisilne 

heteroseksualnosti je že v začetku osemdesetih let vpeljala Adrienne Rich, s čimer je označila 

hegemoni diskurzivni/spoznavni model, ki predpostavlja, da je za stabilnost in koherentnost 

družbenega spola potreben stabilen in koherenten biološki spol« (Greif, 2011, str. 9). 

 

Freud je tudi trdil, da so ljudje rojeni polimorfno perverzni, kar pomeni, da je lahko katerikoli 

objekt vir seksualne zadovoljitve in da postanemo heteroseksualni šele po določenih stadijih 

psihoseksualnega razvoja. To pomeni, da je Freud zanikal idejo, priljubljeno med seksologi, 

da sta homoseksualnost in heteroseksualnost prirojeni, ampak je seksualnost produkt 

življenjskega okolja (Clarke, Ellis, Peel in Riggs, 2010). 
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4 TRANSSPOLNOST IN TRANSSPOLNE OSEBE    

 

Predpona cis- izvira iz latinščine in pomeni »na isti strani« in cisspolna oseba je oseba, katere 

spolna identiteta je v skladu z družbenimi normami, ki so postavljene za ženske in moške v 

hegemonskem binarnem sistemu. Cisnormativnost pomeni, da je posameznikova spolna 

identiteta skladna z biološkim spolom, ki je bil osebi pripisan ob rojstvu glede na zunanje 

genitalije (Koletnik, 2014a).  

Biološki deterministi zagovarjajo, da spolna identiteta osebe izhaja iz telesa in da telo določa 

spolno identiteto in spolne vloge. Kot smo že omenili, ljudem, ki se jim skladata telo in 

spolna identiteta, rečemo cisspolni. Osebe, ki čutijo neujemanje med spolom, ki jim je bil 

pripisan ob rojstvu in svojo spolno identiteto, so transspolne osebe (Koletnik, 2014b) in te 

osebe postavljajo pod vprašaj tradicionalne vidike spola. Transspolnost ni manj legitimna kot 

cisspolnost, ampak manj pogosta in posledično deležna manj družbene moči in privilegijev 

(Koletnik, 2014c).  

 

Izraz transspolnost je krovni izraz za podtipe trans identitet. Čeprav je bilo nekaj preteklih 

uporab izraza v devetdesetih, izraz »trans« kot samostojen izraz ni prišel v formalno rabo do 

razprave v Londonu leta 1998, ki je bila organizirana z namenom pogajanj o zakonodaji o 

enakopravnosti (Whittle, 2006). Rast uporabe računalnikov in interneta v devetdesetih je 

ključnega pomena za razvoj nove, geografsko razpršene in raznolike trans skupnosti (Whittle, 

1998, v Whittle, 2006), saj je internet povzročil, da so lahko med seboj razpravljali o svojih 

izkušnjah in o diskriminaciji. V sedemdesetih in osemdesetih letih veliko transspolnih oseb ni 

moglo dobiti ali obdržati službe in se zavarovati pred nasiljem in diskriminacijo, spremembe 

v devetdesetih so omogočile, da so si osebe lahko začele graditi nova življenja, družine in 

kariere. Vendar so transspolne osebe danes še vedno deležne stigme, ki temelji na neresničnih 

konceptih spola. Homofobija in seksizem ne temeljita na genitalijah ali na tem, kdo je tvoj 

spolni partner, temveč na zavračanju heteronormativnega okvira (Whittle, 2006). 

 

Uporaba izraza je zelo obsežna, in sicer zajema transvestite, transseksualne osebe in vse 

transspolne osebe, homoseksualne ali heteroseksualne, ki s preoblačenjem ali potrditvijo spola 

prehajajo med binarnim sistemom spolov (Hines, 2007), in tudi interseksualne osebe (Ekins in 

King, 1996) ter nebinarne, aspolne, bispolne, kvir spolne itd. (Koletnik, 2015).  
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Transspolne osebe so lahko osebe, ki so bile hormonsko zdravljene in so mogoče kasneje 

kirurško rekonstruirale svoje telo ali le prehajajo med spoloma na načine, ki so manj stalni 

(Hines, 2007). »/…/ trans identifikacije imajo vse predvsem eno skupno potezo, to je, da 

načrtno ali nenačrtno, vendar pa v vsakem primeru dejavno, vsaj v določenem časovnem 

izseku, presegajo, preizprašujejo, spreobračajo, prestopajo, zanikajo, ali kako drugače 

postavljajo pod vprašaj ideologijo spola« (Župevc, 2013, str 217). O transspolnosti piše tudi 

Viviane Namaste (2005, v Župevc, 2013), in sicer je ta termin vedno bolj uveljavljen v 

anglosaksonskem svetu in je nadpomenka za označevanje vseh oseb, ki se ne umeščajo v 

sistem družbenega in biološkega spola, ki ga zahteva naša ideologija spola. Transspolna oseba 

je tista, ki kakorkoli prestopa, briše ali ruši konvencionalne ideje o moškem in ženskem spolu 

(Whittle, Turner, Combs in Rhodes, 2008 v Župevc, 2013).  

 

Iz zgoraj napisanega lahko ugotovimo, da obstaja veliko identifikacij na podlagi spola, spolne 

identitete. V diplomskem delu bomo v nadaljevanju opisali dve identifikaciji, ki spadata pod 

transspolnost in sicer transvestizem, še natančneje pa se bomo posvetili transseksualnosti, ki 

je tudi glavna tema.  

 

4.1 Transvestizem  

 

Transvestizem je način oblačenja, ki je značilen za nasprotni spol. V nekaterih primerih gre za 

modo oziroma za namen javnega nastopanja. Te osebe se imenujejo travestiti, za nekatere 

osebe pa je to značilnost njihove spolne identitete, to so transvestiti. Z zunanjostjo, in sicer z 

oblačenjem, mimiko, ličili, skušajo navzven delovati kot oseba nasprotnega spola. Zadostuje 

jim predvsem sprememba zunanjega videza, prav tako ni nujno, da pri preoblačenju spolno 

uživajo, marsikdo je celo spolno neaktiven (Kobal, 2009). Poznamo tudi izraz »Drag queen« 

(prevod je kraljica preoblek), ki je izraz za tipično gejevsko kampovsko subkulturo, vendar ni 

značilen za slovenski scenski žargon, bolj je uveljavljen izraz transica ali pa dregica. Ta izraz 

bolje opiše transidentiteto, saj ima transvestit preveč kliničen prizvok, prav tako transvestizem 

velja za obliko fetišizma, kjer gre ponavadi za heteroseksualne moške, ki se preoblačijo v 

ženske, predvsem v zasebnosti (Tratnik, 2011). Že sama beseda »trans«, preko ali prestop, 

govori o tem, da oseba prestopa kulturno določene meje (Župevc, 2009).  

Transvestiti se identificirajo s svojim biološkim spolom in nimajo želje po operativni potrditvi 

spola (Zirkelbach, 2007) oziroma ne čutijo razkoraka med biološkim spolom in spolno 
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identiteto. Več naj bi bilo moških, ki se preoblačijo v ženske, vendar o tem lahko podvomimo, 

saj je meja med moškimi in ženskimi oblačili precej zabrisana oziroma se ženska lažje 

preoblači v moškega, ne da bi bila opažena, moški z obleko in ličili hitro prestopi meje 

(Župevc, 2009). Ženski transvestizem je manj viden, saj je ženska moda bolj permisivna 

(Benjamin, 2006).  

Nekateri menijo, da naj bi bil transvestizem predstopnja transseksualnosti, vendar gre lahko 

pri transvestizmu za šov, zabavo ali za fetišistično prakso, ki služi kot erotični stimulans 

(Župevc, 2009). Med transvestizmom in transseksualnostjo je velika razlika. Transvestiti le 

igrajo spolno vlogo, transseskualne osebe pa želijo funkcionirati kot eno, tako telesno, 

duševno in spolno. Večina transvestitov naj bi se zgrozila ob misli, da bi si operativno potrdili 

spol, v nasprotju s transseksualnimi osebami, ki jim je v nekaterih primerih to edina rešitev. 

Pri transvestizmu so spolni organi vir užitka, pri transseksualnosti pa ravno nasprotno 

(Benjamin, 2006).  

Transvestizem in transseksualnost upravičeno spadata pod motnje spolne identitete in ne pod 

spolne deviacije, saj ti posamezniki ne škodujejo drugim osebam oziroma osebe s temi 

težnjami za širšo družbo niso pomembne (Kobal, 2009), vendar je izraz motnja vseeno zelo 

diskriminatoren in bi ga bilo potrebno spremeniti.  

 

4.2 Transseksualnost in transseksualne osebe 

 

Transseksualne osebe so ljudje, ki se v svojem telesu lahko počutijo utesnjene in jih žene 

neomajna želja po potrditvi spola, do svojega telesa lahko čutijo odpor, predvsem do 

anatomskih spolnih značilnosti (Zirkelbach, 2007). Transseksualne osebe se ne identificirajo s 

svojim biološkim spolom (Župevc, 2013), »ampak se identificirajo s spolno identiteto, ki jim 

ni bila določena ob rojstvu« (Koletnik, 2015).  

Judith Shapiro (2005, v Župevc 2013) piše, da se v evro-ameriškem kontekstu izraz 

transseksualnost uporablja v treh različicah, in sicer najširše zajema tiste osebe, ki čutijo, da 

se njihov družbeni in biološki spol ne skladata. Bolj specifično naj bi označeval osebe, ki 

želijo biti sprejete kot pripadniki nasprotnega spola, še bolj specifično naj bi bile 

transseksualne osebe tiste, ki so kirurško potrdile spol, ali se poslužujejo drugih postopkov za 

anatomsko potrditev spola. Obenem še doda, da je morda najustreznejša raba termina 

transseksualnost tista, ki označuje osebe, ki same občutijo konflikt med biološkim spolom, ki 
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so jim ga na podlagi zunanjih telesnih značilnosti dodelili zdravniki in lastno spolno 

identiteto.  

V diplomski nalogi bo definicija J. Shapiro predstavljala temelj za razumevanje 

transseksualnosti in katere osebe naj bi spadale v to oznako. To definicijo najbolj podpiram 

zaradi tega, ker se želim pri definiranju usmeriti bolj široko oziroma nočem podpirati le 

medicinskih definicij transseksualnosti, ampak želim upoštevati tudi osebe, ki se same na 

podlagi svojih občutij opredelijo za transseksualne osebe oziroma za osebe, ki (Župevc, 2013, 

str. 22) »zaradi identitete družbenega spola čutijo določeno stopnjo nelagodja, ki so povezani 

z njihovim telesom, predvsem s prvotnimi in drugotnimi označevalci spola.« Kot pravi 

Župevc (2013), homogena trans skupina ne obstaja.  

  

Primer potrditve spola je nadvse osupljiv, saj telesa prehajajo med najbolj temeljnimi mejami, 

ki jim jih postavlja sodobni spolni red. Medicina je transseksualnost opredelila kot bolezensko 

stanje, vendar lahko potrditev spola obravnavamo kot ultimativno zmagoslavje simbolnega 

nad telesnim, ker transseksualne osebe svoje telo dejansko dajo izklesati v obliko simbolne, 

privzete identitete (Connell, 2012), vendar vseeno »medicinska praksa uskladi telesa z 

družbeno ideologijo dihotomnega spola« (Connell, str. 86, 2012).  

 

Transspolne osebe so raznolika skupina ljudi, katerih spolne identitete so zelo raznolike. Vse 

transspolne osebe se tudi ne odločajo za medicinsko potrditev spola, kar pomeni, da vse 

transspolne osebe niso transseksualne osebe (Koletnik, 2014c). 

 

Izraz transseksualizem, ki se ga pogosto uporablja kot sopomenko transseksualnosti, je 

izrazito medikaliziran in označuje diagnostično kategorijo (Shapiro, 2005, v Župevc, 2013), 

zato bom uporabljala izraz transseksualnost, saj se v diplomskem delu skušam izogniti 

pretirani vpletenosti bioloških oziroma medicinskih razlag in namigovanj na prisotnost 

ideologij.  

»Zamenjuje se tudi izraz »sprememba spola«, ker je zastarel, prav tako je oseba živela kot 

nekdo že na primer 20 let in se ni spremenila, ampak si je spol »prilagodila« oziroma 

»potrdila«, kar je že sama čutila ves čas. »Potrditev«/»prilagoditev« se tako uporablja za telo, 

»priznanje« pa pri pravnih primerih« (Koletnik, 2015). V diplomskem delu bo v večini 

uporabljen izraz potrditev spola, saj menim, da je bolj nevtralen in ne sproža negativnih 

povezav. 
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4.2.1 Kdo so transseksualne osebe?  

 

Transseksualnost ni prirojena in ni povezana s kakšno gensko spremembo in se začne razvijati 

večinoma že v otroštvu, ko se otrok ponavadi vede kot otrok nasprotnega spola, lahko pa se 

začne transseksualnost kazati tudi v puberteti, ko oseba išče svojo spolno identiteto (Marn, 

2010). 

Transseksualne osebe subjektivno čutijo drugo identiteto spola (Senčar, 2013).  

Na biološki spol transseksualnih oseb se veže napačen družbeni spol. Če primerjamo biološki 

in družbeni spol, bi se nam po naravi zdel biološki bolj pomemben, vendar gre pri 

transseksualnih osebah ravno obratno. Pri njih družbeni spol oziroma spolna identiteta bolj 

določa in jo je tudi težje prilagoditi kot biologijo. Ravno zato lahko upravičeno vplivamo na 

biologijo, saj je lažje prilagoditi genitalije kot um (Župevc, 2009). Tudi Kuhar (2007) pravi, 

da telo lahko potrdimo, ne moremo pa identitete. Identitete ljudi mogoče res postajajo bolj 

fluidne in odprte, vendar so transseksualne osebe naveličane biti fluidne, naveličane so se 

prilagajati družbenemu spolu, ki ga ne sprejemajo.  

Transseksualne osebe so tiste, ki so si lahko z operacijo potrdile biološki spol (sex) oziroma 

spolne organe. Ostale transspolne osebe so tudi potrdile spol ali ga potrjujejo ves čas, vendar 

se niso odločile za operativno potrditev spolnih organov – lahko bi rekli, da gre pri njih bolj 

za prilagajanje družbenega spola (gender) (Tratnik, 1999, v Bornstein, 1999).  

Bornstein (1999) transseksualne osebe deli na predoperativne (pred operativno potrditvijo 

genitalij), postoperativne (po operaciji) in neoperativne (tiste, ki se za operacijo ne odločijo). 

Hammarberg (2009) dodaja še tiste, ki za operativni poseg nimajo možnosti. Vsaka 

transseksualna oseba se za potrditev spola odloči zaradi različnih vzrokov (Bornstein, 1999). 

Transseksualne osebe se lahko opredelijo kot ženske v moškega (female-to-male – FTM) ali 

kot moški v žensko (male-to-female – MTF). Lahko so bile deležne hormonske terapije in 

operacije ali tudi ne (Hammarberg, 2009).  

 

Transseksualnost se obravnava kot bolezen in je na podlagi mednarodne kvalifikacije bolezni 

Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) uvrščena pod »osebnostne in vedenjske motnje«, 

in sicer kot motnja spolne identitete (F64). Opredeljena je kot neomejena želja živeti oziroma 

biti sprejet kot oseba nasprotnega spola, kar je ponavadi združeno z občutkom odpora do 

lastnega biološkega spola ter željo po hormonskem zdravljenju in operativni potrditvi spola 

(The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, 2014). Bornstein (1999) 

pravi, da transseksualnost v zahodni kulturi ostaja bolezen, da je njihov položaj medikaliziran 
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in zato morajo tudi obiskovati terapevta, da lahko kasneje opravijo kakršenkoli operativni 

poseg. Nato transseksualnim osebam svetujejo, da od potrditve spola naprej lažejo in si 

izmišljajo drugačno preteklost, kot je v resnici bila. To laganje naj bi bilo za njih terapija, 

resnico naj bi izdali le v odnosih, kjer je intimnost potrebna.  

Transseksualnost je medikaliziran fenomen, katerega pojem so si izmislili zdravniki. Zahteva 

po potrditvi spolnih organov je v glavnem posledica kulturno genitalnega imperativa. 

Kirurška potrditev spola predstavlja tudi finančni zalogaj, zato je lažje dosegljiva za osebe 

srednjega in višjega razreda. Demedikalizacija transseksualnosti bi lahko povzročila, da osebe 

ne bi bile več obravnavane kot bolniki, kar pomeni, da če bi se odpravila oznaka bolezen, 

zavarovalnice ne bi več krile stroškov kirurške potrditve spola (Bornstein, 1999). 

Pri osebah, ki se ne identificirajo s svojim biološkim spolom, je samomorilnost več kot 70%, 

kar je zelo visoko in tudi zaradi tega razloga je transseksualnost kvalificirana kot bolezen in 

zato se stroški krijejo iz zdravstvenega zavarovanja (Zonta, 2009).  

 

V naši kulturi prevladuje mnenje, da je transseksualnost redkost ter da so transseksualne 

osebe »posebneži«. Vsak človek bi lahko zagotovo našel pri sebi kakšno neustreznost – 

spolno vlogo, spolno identiteto, ki ne bi bila strogo lastnost njegovega spola. Pri nekaterih 

ljudeh gre tako daleč, da nikakor niso zadovoljni s svojim spolom in ki tega nikakor ne 

morejo utišati v sebi in to so transseksualne osebe (Bornstein, 1999). V preteklosti naj bi se 

pri moških transseksualnost pojavljala štirikrat pogosteje kot pri ženskah, sedaj gre za 

podobno številko tudi pri ženskah, in sicer naj bi bil vzrok za ravnovesje izboljšanje tehnike 

za potrditev spola v smeri ženska v moškega (Jud, 2001).  

 

Joanne Meyerowitz in Judith Shapiro poudarjata, da so transseksualne osebe spolni 

konservativci. Ženska kot transseksualna oseba je dosti bolj ženstvena od biološke ženske, 

moška transseksualna oseba pa na rigiden in stereotipen način uteleša moškost (Župevc, 

2009). Prave transseksualne osebe niso ekstrovertirane, se ne izpostavljajo v javnosti in ne 

nastopajo. Nekatere so zelo izpostavljene in v tem primeru ponavadi ne gre za pravo 

transseksualnost, ampak mogoče za mešanico psihonevrotične sociopatije, saj človek hrepeni 

po pozornosti medijev in okolice. Večina jih noče biti izpostavljenih, zato spremenijo okolico, 

dokumente, službo in se socializirajo v novem okolju kot pripadniki drugega spola (Zonta, 

2009). 

Točna številka transseksualnih oseb v Evropi ni znana, po zadnjih ocenah, ki temeljijo na 

številu ljudi, ki so prestali operativno potrditev spola ali so deležni hormonskega zdravljenja, 
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naj bi jih bilo okoli 30.000 v Evropski uniji. Te ocene ne upoštevajo oseb, ki ne opravijo 

operacije in hormonskega zdravljenja, tako da druge raziskave kažejo, da bi bilo lahko kar 1,5 

milijona ljudi, ki se ne identificirajo popolnoma s spolom, ki jim je bil dodeljen ob rojstvu 

(Amnesty International, 2014).  

 

Transseksualnim osebam bi morala biti omogočena pravica do samostojne odločitve o 

potrditvi spola in do spoštljivega zdravljenja. Njihova želja po potrditvi telesa bi morala biti 

podprta z načeli humanizma (Rubin, 2003).  

 

4.2.2 Zgodovina 

 

Magnus Hirschfeld (1868–1935), doktor medicine, in Karl-Heinrich Ulrichs (1825–1895), 

odkriti homoseksualec, sta razvila teorijo o tretjem spolu, spolu med ženskim in moškim 

(Clarke, Ellis, Peel in Riggs, 2010). Ulrichs je med letoma 1864 in 1865 uvedel terminologijo 

in opisal naravno »migracijo duše«, žensko dušo v moškem telesu in obratno (Oosterhuis, 

2000, v Clarke, idr., 2010).  

 

Carl Friedrich Otto je leta 1869 v prispevku Die contraire Sexualempfindung omenil pojav, ki 

ga danes razumemo kot transseksualnost, simptom patološkega stanja, pri katerem se oseba 

počuti ujeta v svojem telesu. Avtor opisuje dve osebi, ena je moški transvestit, druga pa 

lezbijka (Allen, 2008). 

 

Magnus Hirschfeld je leta 1910 prvič uporabil besedo transvestit, ko je objavil svoje delo Die 

Transvestiten. Leta 1919 je v Berlinu ustanovil Institute for Sexology, ki je bila prva klinika 

za raziskovanje transseksualnosti. Prav tako je on tudi prvi uporabil izraz transseksualizem 

leta 1923 (Allen, 2008).  

 

Ellis H. je leta 1928 ločil transspolne prakse od homoseksualnosti. Delo Hirschfelda in Ellisa 

je imelo dve pomembni posledici, in sicer so najprej transseksualnost ločili od 

homoseksualnosti in potem še od transvestizma (Hines, 2007). 

Harry Benjamin, endokrinolog, je kasneje uvedel hormonsko zdravljenje kot pripravo na 

poznejši možni operacijski poseg (Zirkelbach, 2007). Med letom 1950 se je že prej omenjeni 

zdravnik in borec za spolne reforme Harry Benjamin zavzemal za sprejetje operativne 

potrditve spola, s katero bi lažje razlikovali med transseksualnostjo in transvestizmom (Hines, 
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2007). Obstaja tudi organizacija HBIGDA (Harry Benjamin International Gender Dysphoria 

Association), ki pomaga osebam, ki imajo težave z biološkim spolom (Jud, 2001). 

Ustanovljena je bila leta 1979, danes se imenuje Svetovna zveza za transspolno zdravje, z njo 

so nastali tudi prvi uradni in enotni standardi obravnave (Meyerowitz, 2004, v Župevc, 2013).  

 

Med letom 1960 je postal dostop do kirurških posegov lažji, izraz transseksualec pa postal 

omejen na posameznike, ki so prestajali operacije, medtem ko je bil transvestizem izraz za 

»cross-dressing«. To obdobje je zaznamovala tudi rast raziskav transseksualnosti s področja 

seksologije, psihologije in psihiatrije, kar je poudarilo disfunkcionalno socializacijo kot vzrok 

za transseksualnost. Tako ni bilo več nujno najti biološkega vzroka za transseksualnost, da bi 

se uzakonila potrditev spola, ki je bila nujna, da so osebe prišle do dosega harmonije med 

družbenim in psihološkim spolom ter psihičnega udobja (Hines, 2007).  

 

Benjamin je trdil, da če bi bila operacija transseksualne osebe zavrnjena, bi se te osebe 

zatekale k samomorom, medtem ko je Money trdil, da bi moralo zdravniško mnenje 

narekovati javno politiko in zakonodajo o transseksualnosti. Veljalo je, da je potrebna 

operacija, da lahko oseba zaživi v pravem jazu. Večina zdravnikov je bila usklajena, da je 

disfunkcionalna socializacija vzrok za transseksualizem. Benjamin in Money sta bila prva, ki 

sta vpeljala koncept spolne disforije, ki od leta 1970 zamenjuje izraz transseksualec v 

medicinskih krogih (Hines, 2007). 

Od leta 1970 so kirurški posegi postali popolnoma sprejeti način zdravljenja. Po operaciji so 

ljudi spodbujali, da izbrišejo svojo predoperativno identiteto in si ustvarijo novo, kar pomeni, 

da je priporočljivo, da se preselijo, sprejmejo nova imena in si izmislijo zgodovino, ki je v 

skladu z novim spolom. Svetovali so jim, da bo njihov prehod skrivnost, tudi za bodoče 

partnerje in prijatelje, ter da naj se izogibajo stikov z drugimi transseksualnimi osebami, ker 

bi tako opozorili nase (Cromwell, 1999, v Hines, 2007).  

 

Že pred letom 1920 je bilo izvedenih nekaj nepopolnih potrditev spola, in sicer so odstranili 

obstoječe spolne organe, a niso ustvarili novih. Leta 1920 so prvič izvedli tudi popolno 

potrditev spola iz moškega v žensko (Allen, 2008), ki jo je nadziral Hirschfeld (Meyerowitz, 

2002, v Clarke, idr., 2010). V Sloveniji se je to prvič zgodilo leta 1978 (Jud, 2001). Leta 1998 

je bila ustanovljena prva interdisciplinarna skupina za potrditev spola (Župevc, 2013).  
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Prva transseksualna oseba, ki se je pokazala javnosti, je Christine Jorgensen in je v 50. letih 

prejšnjega stoletja potrdila biološki spol in sprožila s tem burne razprave ter poskrbela, da so 

o operaciji lahko razmišljale ne le interseksualne osebe, ampak tudi transseksualne. Njen 

zdravnik je bil Harry Benjamin. C. Jorgensen je s svojo potrditvijo spola informirala mnogo 

ljudi, vendar je vse to sprožilo tudi konservativni val, ki zagovarja naravno razmerje med 

spoloma in ker se je pojavila ideja, da spolna identiteta ni nekaj nedvoumnega, so začeli 

spodbujati strogo in rigidno vzgojo, nepopustljivost. Vsak odklon od tradicionalnega vedenja 

otrok je pomenil alarm oziroma simptom za transseksualnost in zato ga je bilo treba zatreti, 

saj bi lahko ogrozil obstoječi spolni red (Župevc, 2009).  

 

4.2.3 Etiologija transseksualnosti 

 

Psihiatrija obravnava transseksualnost in transvestizem kot patološka sindroma, ki ju je 

mogoče pojasniti na podlagi določenih abnormalnosti v zgodnjem otroštvu (Connell, 2009), 

vendar v precejšnji meri ni otipljivega vzroka. Gre za relativno redko motnjo, ki nima osnove 

ne v kromosomskih ne v hormonskih motnjah (Zirkelbach, 2007).  

 

Vendar vseeno obstajajo naslednje teorije. 

 

Teorije lahko razdelimo na dve glavni skupini, na psihološko in na biološko (Benjamin, 

1966). Pri prvi je v ospredju dinamika v okolju posameznika in znotraj njegove duševnosti, ki 

naj bi vplivala na obstoj trans identifikacije in biološka, ki raziskuje biološko-fiziološke 

razloge (Župevc, 2013).  

 

4.2.3.1 Biološki vzroki  

 

Harry Benjamin (1966) je vzroke za transseksualno identiteto razdelil v tri skupine, in sicer 

genetske, endokrine in psihološke. Za pojav transseksualnosti v času H. Benjamina ni bila 

kriva genetika oziroma ni bilo še dokazano, da bi imela vpliv. Vse transseksualne osebe, ki so 

sodelovale v raziskavi J. Hoenig in J. B. B. Torr, brez drugih bolezni, so imele normalno 

kromosomsko sestavo. A to ne pomeni, da abnormalnosti kromosomske sestave ne bi mogle 

vplivati na transseksualnost. Kromosomski spol ni nujno enak anatomskemu. 
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Benjamin (1966) je raziskoval tudi endokrine razloge. Raziskoval je 152 moških 

transseksualnih oseb in pri 40 odstotkih je ugotovil hipogonadizem, kar pomeni zmanjšano 

izločanje spolnih hormonov, to bi lahko imelo vpliv na razvoj transseksualne identitete 

oziroma endokrinega razloga ni mogoče v celoti zanikati. Nabrali so se dokazi, da lahko 

hormonsko zdravljenje med nosečnostjo pusti posledice za novorojenčka, saj če ženska med 

nosečnostjo jemlje estrogen ali progesteron za preprečevanje splava, lahko pride do genitalnih 

deformacij novorojenčkov, posebej, če je genetski spol ženski.  

 

Poročilo iz Parlamentarnega foruma transseksualizma (1996, v Hines, 2007) govori o tem, da 

znanstvena spoznanja kažejo tudi biološki razlog, in sicer študija ugotavlja, da obstaja 

področje v hipotalamusu v možganih, ki je pri ženskah izrazito manjši kot pri moških. 

Možgani pri transseksualnih ženskah, ki so jih preučili za raziskavo, kažejo podoben razvoj 

področja v hipotalamusu do drugih žensk.  

 

4.2.3.2. Psihološki vzroki 

 

Več pozornosti je Benjamin (1966) posvetil psihološkim razlogom za transseksualnost. 

Najprej je omenil fenomen »odtisnjenja« (ang. Imprinting), to je oblika učenja v zgodnjem 

otroštvu, v času kritičnega obdobja razvoja, med 18 meseci in dvema in pol letoma starosti. V 

tem obdobju naj bi otrok razvil ustrezno spolno identiteto glede na biološki spol. Green in 

Money, ki omenja Benjamina, pravita, da se odtis sproži s posebnimi zaznavnimi dražljaji, ki 

se lahko spreminjajo v določenih mejah. Transseksualnost bi tako lahko bila posledica 

odraščanja v nepravilno stimulativnem okolju oziroma naj bi bilo odstopanje v spolnih vlogah 

posledica napačnega vtisnjenja. Možnost je tudi za podedovane predispozicije, ki se združijo 

z napačnim vtisnjenjem, saj je veliko transseksualnih oseb živelo v gospodinjstvu, kjer je starš 

imel odločno prevlado, prav tako so npr. dečki imeli razmeroma šibka telesa. Pri tem primeru 

lahko vidimo kombinacijo vtisnjenja kot psihološkega faktorja in telesne zgradbe kot 

fizičnega. Vtisnjenje je težko dokazati, saj se starši težko spomnijo podrobnosti, ki so se 

dogajale, ko je bila transseksualna oseba še majhna, prav tako tudi otrok ne. Vendar je lahko 

njihova neskladna spolna vloga že prepoznavna, ko so še zelo majhni.  
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Benjamin (1966) piše, da v znanstveni literaturi kot vzrok transseksualnosti in tudi 

homoseksualnosti najpogosteje navajajo pogojevanje v otroštvu. Nekaj primerov 

transseksualnih oseb: 

 

»Vem, da so bili starši razočarani, ker se jim je rodil fant. Želeli so si deklice.« 

»Mama je želela, da bi bil deklica, zato me je na skrivaj oblačila kot deklico, dokler nisem šel 

v šolo.« 

»Bil sem edini fant v družini, vzgojen skupaj s petimi deklicami in so me vedno zanimale 

njihove lepe obleke in sem hotel biti kot one.« 

»Vzgajala me je samo mama, starša sta bila ločena.« 

»Starša sta umrla, tako da sta me vzgajala stara starša, ki me nista nikoli omejevala. Se pa 

spomnim, da me je mama kaznovala tako, da me je oblekla v sestrina oblačila in me s tem 

skušala ponižati.« 

»Oče je vedno želel, da bi bil pravi fant in mi je vedno kazal nezadovoljstvo zaradi mojega 

pomanjkanja moškosti, oboževal je mojo sestro, jaz pa sem ji zavidal. Še zdaj sovražim 

svojega očeta.« 

 

Vse osebe navajajo zgodnje učenje oziroma odzivanje na pričakovanja, spodbude in zahteve 

iz okolice, ponavadi od družine. Ni dvoma, da lahko določene situacije v otroštvu pozneje 

vplivajo na čustvene travme, vendar ti razlogi ne morejo biti objektivna dejstva za vznik 

transseksualne identitete, saj imajo podobno zgodovino v otroštvu tudi osebe, ki se jim spolna 

in družbena identiteta ujemata, vendar te zgodovine redko pridejo v javnost, saj gredo 

»normalne« osebe redko k psihologom. Prav tako obstajajo moški, ki jim je oče umrl in so 

odraščali samo z mamo, pa so odrasli v heteroseksualne moške, ki so si tudi ustvarili družine. 

Da pogojevanje ni glavni vzrok za transseksualnost, je ugotovil tudi s statistiko, in sicer je 

raziskoval 122 transseksualnih oseb in le pri 25 je ugotovil pogojevanje v otroštvu, ki bi bilo 

lahko razlog za transseksualnost, za 32 oseb ni bil popolnoma prepričan, pri 64 primerih pa ni 

našel okoliščin, ki bi govorile o pogojevanju. Tako je Benjamin prišel do zaključka, da 

pogojevanje v otroštvu nima vpliva, če oseba nima predhodne genetske ali endokrine podlage 

(Benjamin, 1966).  

 

Tudi novejša raziskava potrjuje (Mayer-Bahlburg, 2002, v Župevc, 2013) podobne vzroke za 

možno transseksualnost pri dečkih, in sicer naj bi bili ti v prenatalnem obdobju (delovanje 

spolnih hormonov, izpostavljenost drogam, materin stres). Vzroki so lahko tudi karakterni 
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(feminilen videz, plašnost, introvertiranost) in okoljski (ločitev, strah pred ločitvijo, 

pomanjkanje moških vzornikov, spolna zloraba, spodbujanje vedenja, velika navezanost 

matere, materina dominacija). Vendar prenatalni vzroki niso nedvoumno dokazani, pri 

psihosocialnih je mogoče pogosto opaziti večjo navezanost na odraslo žensko in odsotnost 

moškega lika. Chiland (2003, v Župevc, 2013) opisuje deklice, ki si želijo postati dečki, in 

sicer naj bi bile le-te neprivlačne že kot dojenčice, matere naj bi bile depresivne, nezmožne 

izkazovati ljubezen, očetje pa naj bi se s hčerami ukvarjali le ob moških opravilih. Dekličina 

moška identifikacija naj ne bi temeljila na freudovski identifikaciji z očetom kot predmetom 

poželenja, ampak na identifikaciji z idealizirano moško podobo. Te teorije niso povsem 

zanesljive, saj le dva do trije odstotki feminiziranih dečkov v odraslosti razvije transseksualno 

identifikacijo.  

 

Zanimiva je razlaga Janice G. Raymond (1979, v Župevc, 2013), radikalne feministke, da je 

potrditev spola iz ženske v moškega samo kamuflaža, da bi popolnoma izničili potrebnost 

obstoja bioloških žensk. Prav tako vso krivdo za transseksualnost otrok pripiše materam.  

 

Richard Green (2000, v Levay 2011) je preučeval veliko skupino »moških v žensko« 

transeksualnih oseb in potrdil Blanchardovo ugotovitev, da imajo ženske-v-moškega več 

starejših bratov kot moški-v-žensko.  

 

4.2.4 Razkritje  

 

Pri transseksualnih osebah je puberteta še posebej pomemben čas distanciranja z dodeljenim 

spolom. Označuje subjektivni preobrat v odnosu do večje ozaveščenosti o spolnem nelagodju, 

kulturnem in socialnem pritisku, da morajo živeti v binarnem spolnem sistemu in zato se jih 

mnogo tudi trudi, da bi ustrezali pripisani spolni vlogi. Formacija transseksualne identitete se 

lahko izrazi v različnih obdobjih življenja. Majhno število oseb razkrije svojo 

transseksualnost v najstniških ali zgodnjih 20. letih, za mnoge prehod poteka pozneje v 

življenju. Skozi življenje je določena smernica, ki govori o normativnosti spola. Te smernice 

bi se morali držati, zato je osebam, ki jim občutenje spola ni v normativih, zaupanje prave 

spolne identitete družbi naporno in nekaterim lahko prinese trajne psihične in fizične 

posledice. Pogosto sta družina in kariera tisti, zaradi katerih se razkritje zavleče v poznejša 

življenjska obdobja (Hines, 2007).  
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Transseksualne identitete in izkušnje so zgrajene v različnih socialnih in časovnih kontekstih. 

Za mlajše osebe so lahko socialni pritiski blažji, kar vodi v manj težaven prehod. Obstajajo 

pomembne razlike med starejšimi in mlajšimi transseksualnimi osebami, saj je v zadnjih letih 

zaradi pritiska transspolnih organizacij medicinski sistem postal bolj pozoren na zahteve 

transseksualnih oseb, zgodili so se tudi premiki v kulturni politiki in družbenih odnosih, ki 

omogočajo manj sovražno ozračje, to pa lahko osebam omogoči prehod v drugi, pravi spol pri 

nižji starosti. Vse to omogoča višjo stopnjo samozavesti transspolnih oseb, prav tako 

pozitivno vpliva tudi na okolico. Na razkritje transseksualne identitete lahko vpliva tudi 

premik v ustaljeni rutini dela ali družinskem življenju. Obstajajo razlike med osebami, ki so 

samozaposleni v umetniških, kulturnih poklicih, kjer naj bi bilo razkritje transseksualne 

identitete lažje kot pri osebah, ki opravljajo bolj formalne ali rokodelske poklice. Udeleženci, 

ki so zaskrbljeni zaradi reakcije službenih kolegov, si prizadevajo za sprejetje spolnih norm. 

Tistim, ki so zaskrbljeni zaradi diskriminacije na delovnem mestu, predstavlja potrditev spola 

veliko več stresa in se zatekajo k medicinsko odobreni spolni disforiji in psihiatrom, da bi si 

pridobili hormonsko terapijo in kirurške posege, ki so potrebni za prestop v drug spol (Hines, 

2007).  

 

4.2.5 Operativna potrditev spola 

 

Ves čas se je medicinska stroka spraševala o tem, če je etično in legitimno, da bi odstranjevali 

zdrave organe pri transseksualnih osebah in kje je meja, kaj lahko človek sam naredi s svojim 

telesom in kdaj postane telo kolektivna last (Meyerowitz, 2004, v Župevc 2013).  

Leta 1966 so v ZDA ustanovili program, namenjen potrditvi spola, kamor so se lahko 

vključili tisti, ki so želeli operativno potrditi spol in jim je program nudil medicinsko pomoč, 

prav tako so imeli nadzor, kateri kandidati so res primerni za potrditev spola. Njihove 

odločitve niso bile vedno povsem objektivne, saj je bila operacija hitreje omogočena npr. 

tistim moškim z manj poraščenostjo, nižjo višino in tistim, ki niso bili zelo ekshibicionistični, 

saj je bil prehod lažji in manj očiten. Nekateri zdravniki so pošiljali osebe na urjenje spolnih 

stereotipov. Od njih pričakovali heteroseksualno zvezo (Meyerowitz, 2004, v Župevc 2013), 

to zadnje velja tudi danes, kot pravi Ekins (2005, v Župevc, 2013), da so privilegirane tiste 

transseksualne osebe, ki bi s potrditvijo spola dosegle usklajenost biološkega in družbenega 

spola, bile heteroseksualne in s tem podpirale binarnost spolov.  
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Potrditev spola je za človeka, ki trpi zaradi zanesljivo ugotovljene transseksualnosti, edina 

možna rešitev, pravi dr. Ziherl (Jud, 2001), oziroma se z vsakodnevnim pogledom v ogledalo 

transseksualne osebe nekaj časa lahko sprejemajo, vendar enkrat ne zmorejo več (Kuhar, 

2007). 

Odločitev za potrditev spola ni lahka. Oseba mora zelo premisliti, saj je potrditev lahko 

dolgotrajna in je pomembno, kakšne ljudi ima človek ob sebi, če ga razumejo in podpirajo 

(Marn, 2010).  

Osebe, ki bi želele potrditi spol, morajo najprej okoli dve leti zahajati k psihiatru, ki oceni, 

kako vztrajna je želja po potrditvi in kako močno se ne identificirajo s svojim biološkim 

spolom (Zonta, 2009). Psihiater se mora brez dvoma prepričati, da je oseba zares 

transseksualna, saj bi v primeru drugih vzrokov za operacijo, le-ta imela uničujoče psihične 

posledice (Utenkar in Kotnik, 2013). Psihiater se nato odloči, če je dopustno začeti 

hormonsko zdravljenje, primer predstavi strokovni skupini, ki potrdi ali zavrne njegovo 

odločitev. Če je potrditev potrjena, začne endokrinolog s hormonskim zdravljenjem (Zonta, 

2009), vendar mora biti oseba zdrava za postopek, saj nekatera zdravstvena stanja 

onemogočajo hormonsko terapijo, ki je ključni del procesa (Utenkar in Kotnik, 2013). Oseba 

približno eno leto prejema hormonsko zdravljenje. Nekateri posamezniki so zadovoljni že s 

sekundarnimi spolnimi znaki, ki so posledica vnašanja hormonov v telo, in se za operativni 

poseg ne odločijo (Jud, 2001). Hormonska terapija ne glede na operativno potrditev praviloma 

traja do konca življenja (Utenkar in Kotnik, 2013).  

Operacija potrditve spola iz moškega v ženskega je neprimerljivo lažja (Utenkar in Kotnik, 

2013) kot izgradnja penisa, ki je nadvse kompleksen, tvegan in tudi drag postopek (Hines, 

2007). Telesna transformacija uskladi jaz-identiteto in socialno identiteto (Goffman, 1979 v 

Hines, 2007). 

 

Vsak prehod traja nekje štiri leta, oseba mora živeti v okolju, ki ta prehod obravnava (Zonta, 

2009). Ves čas postopka in še nekaj časa po kirurški potrditvi spola osebe spremlja psihiater, 

ki jim pomaga pri sprejemanju sprememb in vključevanju v novo življenje (Jud, 2001). 

Gotovo je vsaka pomoč dobrodošla, saj je lahko vključevanje v staro okolje težko 

(Zirkelbach, 2007). 

 

http://www.delo.si/arhiv/iskalnik/?niz=Gorazd%20Utenkar
http://www.delo.si/arhiv/iskalnik/?niz=Gorazd%20Utenkar
http://www.delo.si/arhiv/iskalnik/?niz=Gorazd%20Utenkar
http://www.delo.si/arhiv/iskalnik/?niz=Gorazd%20Utenkar
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4.2.6 Življenje po potrditvi spola 

 

S potrditvijo spola se za transseksualne osebe zaključi eno poglavje, vendar se nadaljuje tisto, 

ki ga pišejo že celo življenje, oziroma od takrat, ko se zavejo, da njihova spolna identiteta ne 

ustreza biološkemu spolu.  

 

S potrjenim telesom se more transseksualna oseba vključiti nazaj v staro okolje, kar je težko, 

saj je družba polna predsodkov, zmedenih stališč in občutkov nelagodja, zato se nemalokrat te 

osebe preselijo v novo okolje in pretrgajo stike s svojo primarno okolico in celo z družino 

(Zirkelbach, 2007).  

Predvsem je za transseksualne osebe pomembno, da čutijo podporo svojih bližnjih, da le-ti 

razumejo njihovo stisko. Žal je veliko staršev, ki svojih otrok ne sprejemajo, jih dojemajo kot 

deviantne (Zirkelbach, 2007). 

Potrditev spola zagotovo prinese povečano raven varnosti in čustveno udobnost, saj spolna 

identiteta posameznika začne ustrezati normativnim predpostavkam biološkega telesa. 

Oblikovanje telesa z uporabo hormonov in kirurških posegov lahko osebi prinese več varnosti 

pri gibanju v njegovem kulturnem okolju, ki je sovražen do nejasnosti glede spola (Hines, 

2007).  

 

4.2.7 Socialni odnosi  

 

Študije o istospolnih družinah in intimnih razmerjih predstavljajo izziv za sociologijo družine, 

ki teoretizira intimnost s poudarkom na nuklearnih, heteroseksualnih, monogamnih in 

reproduktivnih družinah, nenormativni vzorci intimnosti pa so pogosto potisnjeni v ozadje. 

Partnerstvo in starševstvo transsspolnih oseb je ignorirano ne le v socioloških študijah, ampak 

tudi v raziskavah o spolu (Hines, 2007). Transseksualne intimne prakse ponazarjajo, kako je 

družinsko življenje nenehen boj, ki vsebuje pogajanja in inovacije (Hines, 2007). 
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4.2.7.1 Partnerstvo 

 

Služba, kariera in že vzpostavljene partnerske zveze vplivajo na obvladovanje zapletenih 

občutkov spolne identitete in so pogosto tudi razlog za poznejši prehod med spoloma. Osebe 

tehtajo prednosti in slabosti ter posledice svojih dejanj (Hines, 2007).  

V daljših partnerskih zvezah je čustvena bližina bolj pomembna kot spolno poželenje. 

Nekateri partnerji so lahko dolga leta poročeni in tudi po potrditvi spola ostanejo skupaj. Ta 

razmerja ne moremo označiti ne kot intimne zveze ne kot prijateljstva, saj pri njih pomen 

intimnosti prestopa okvirje (Hines, 2007). V teh primerih je prijateljstvo prav tako pomembno 

kot seksualna privlačnost (Roseneil in Budgeon, 2001, v Hines, 2007). Dolgo trajajoča 

partnerstva so pokazatelj, da je lahko pomen in izkušnja intimnosti spremenljiva in 

prilagodljiva do transformacije spolne identitete. Potrditev spola lahko povzroči tudi razhod 

med partnerjema, vendar lahko bivši partnerji postanejo pomembna opora transseksualnim 

osebam. Intimnost se lahko ponovno oblikuje v drugo obliko in omogoči podporne in skrbne 

odnose oziroma se seksualna zveza lahko pretvori v prijateljstvo. V razmerju lahko pride do 

palete emocionalnih možnosti in meje med seksualnimi zvezami in prijateljstvom lahko 

nihajo (Hines, 2007).  

Transseksualne osebe so po potrditvi spola zaskrbljene pri vstopu v nove zveze tudi zaradi 

tega, ker ne bodo nikoli mogle imeti otrok. Zato so pri oblikovanju novih zvez zadržane, 

vendar obstajajo tudi partnerji, ki to razumejo in lahko tudi sprejmejo njihovo potrditev spola. 

Spolnost je pri transseksualnih partnerstvih bolj naložba v romantiko, kjer nenormativna 

telesa nimajo nobene zveze, veliko vrednost ima čustvena poštenost (Hines, 2007).  

 

4.2.7.2 Starševstvo   

 

Zagotovo je odločitev, kdaj in kako povedati otrokom o potrditvi spola enega od staršev, ena 

najbolj pomembnih. Odprt dialog z otrokom je zelo pomemben, saj omogoča otroku, da se 

prilagodi spremembam, ki se dogajajo pri potrditvi spola enega od staršev. Vzpostavi se tudi 

ozračje čustvene nege, ne le od staršev na otroke, ampak tudi obratno. Otroci se pogosto 

soočajo z velikimi notranjimi konflikti in tudi zunanjimi, ki jih svojim staršem ne razkrijejo. 

V odnosu med otrokom in staršem je zelo pomembna čustvena podpora in poštenost. 

Pomembna komponenta, ki vpliva na odnose med transseksualnimi starši in njihovimi otroki, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Tina Koselj: POTRDITEV SPOLA IN RAZNOLIKOST SPOLNIH IDENTITET 

37 

je odnos, ki so ga imeli pred razkritjem o potrditvi spola in ki pomembno vpliva na način 

sprejetja transseksualnega starša (Hines, 2007). Kot pravi Green (1998, v Hines, 2007), na 

otroke transseksualcev veliko bolj vpliva prekinitev odnosa s transseksualnim staršem, ki 

sledi ponavadi razvezi med staršema, kot sama potrditev spola.  

Za otrokovo dobro čustveno stanje je zelo pomembno, da se bivši partnerji oz. starši mirno 

razidejo in da vzdržujejo prijateljski odnos, ki je eden ključnih pomenov za transseksualnega 

starša, saj drugače lahko pride do zapletov glede skrbništva. Za transseksualne osebe je lahko 

uravnoteženost z jaz-identiteto in čustveno nego otroka kompleksna (Lawler, 2000, v Hines, 

2007), vendar je obenem ključna za transseksualne starše (Hines, 2007).  

 

Za otroke predstavlja tudi problem novo poimenovanje staršev, saj jim je težko starše 

poimenovati z »oče«, če so bili prej »mama«. Ponavadi transseksualne osebe otroci raje 

kličejo z njihovimi novimi imeni. To, kako imenujejo svoje starše po prehodu v drug spol, je 

tudi odraz tega, kako se prilagajajo potrditvi spola (Hines, 2007).  

 

Nekateri otroci ne sprejmejo potrditve spola svojih staršev, prekinejo stike z njimi, drugi le 

potrebujejo čas, da sprejmejo odločitev staršev. Raziskave kažejo, da otroci lažje sprejmejo 

starša, ki prehaja iz ženske v moškega, kot obratno. Tudi kultura lažje sprejema možate 

ženske kot poženščene moške in to vpliva tudi na otroke transseksualnih oseb. Za majhne 

otroke je reakcija šolskega okolja oziroma reakcije učiteljev, staršev drugih otrok in otrok 

samih zelo pomembna za otrokovo prilagajanje na starševo potrditev spola (Hines, 2007). 

 

V naši družbi je normalno, da se starševstvo sklada z biologijo, da je mama ženska in da je 

oče moški. Vendar se s tehnološkim in medicinskim razvojem povečujejo reproduktivne 

možnosti in tako je lahko starš tudi transseksualna oseba (Hines, 2007), saj medicina lahko 

omogoča transseksualnim osebam, da imajo lahko otroke po operaciji (De Sutter, 2006, v 

Hines, 2007).  

 

4.2.7.3 Sorodstvo 

 

Podpora družine, predvsem staršev, zelo vpliva na odločitev o začetku potrditve spola, 

predvsem za mlajše osebe je le-ta ena ključnih. Za starejše osebe, ki živijo ločeno od družine, 

je odločitev v veliki meri neodvisna od družine in oseba šele pozneje razpravlja z njimi o njej, 
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kljub temu je podpora zelo pomembna. Ugotovitve raziskav govorijo, da transseksualne osebe 

lažje sprejmejo starši mlajših oseb, saj so med generacijami staršev velike razlike glede 

odnosa do spola in seksualnosti in zato je veliko bolj verjetno, da bodo družine mlajših 

transseksualnih oseb bolj naklonjene odločitvi o potrditvi spola kot starejši starši, seveda 

obstajajo tudi izjeme. Nekateri starši nikakor ne morejo sprejeti potrditve, ali se kasneje z njo 

sprijaznijo. Čas je zagotovo potreben tudi pri lingvističnih premikih, ki spremljajo spolno 

identiteto (Hines, 2007). Pogosto transseksualne osebe nudijo oporo svojim družinskim 

članom in ne obratno (Williams, 2004, v Hines, 2007) ter jim pojasnjujejo postopek potrditve 

spola (Hines, 2007).  

 

4.2.7.4 Prijateljstvo 

 

Prijatelji so prav tako pomembni kot partnerji ali družinski člani (Nardi, 1992, v Hines, 2007) 

in so osrednji člen intimnega življenja. Prijatelji imajo pomembno vlogo v življenjih 

transseksualnih oseb, predvsem, če imajo le-ti skrhane odnose z družino. Prijateljstvo je še 

posebej pomembno v zgodnjih fazah potrditve, saj je potreba po čustveni podpori zelo močna. 

Veliko oseb o svojih občutkih glede spola ni razpravljalo s svojimi prijatelji pred odločitvijo 

za potrditev. Pomembna so tudi transseksualna prijateljska omrežja, saj lahko tam izvejo 

veliko informacij (Hines, 2007).  

 

4.2.8 Potrditev spola v Sloveniji 

 

Potrditev spola v Sloveniji opravljajo že 40 let in je glede na populacijo pričakovati približno 

štiri primere na leto, vendar jih je nekoliko manj. V ospredju je potrditev žensk v moške, kar 

je značilno za vzhodnoevropski vzorec in ne obratno, kar je pogosteje v zahodni Evropi. 

Slovenija, kar se tiče tehnike, ne zaostaja. V Sloveniji imamo posebno komisijo za potrditev 

spola, ki jo sestavlja psihiater, endokrinolog, urolog, ginekolog in plastični kirurg (Zonta, 

2009), ki se ji reče Interdisciplinarni konzilij za spremembo spola. To, da še vedno 

uporabljajo izraz »sprememba spola«, je nadvse nedopustno in predvsem nespoštljivo do vseh 

trans oseb. Ravno ta komisija, ki pozna trans osebe, se z njimi redno srečuje, bi se morala bolj 

zavzemati za nediskriminatornost in enakopravnost trans oseb. 
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Leta 2005 je bilo v Sloveniji v matičnem registru vpisanih sedem potrditev spola, med letoma 

1990 in 2005 pa po neuradnih podatkih še devet. V osemnajstih letih je spol potrdilo vsaj 16 

ljudi. Podatkov o vrsti plačila potrditve, ali iz obveznega zavarovanja ali na lastne stroške, ni 

(Petrovčič, 2009). Novejši podatki govorijo, da naj bi na leto obravnavali pet do šest oseb, ki 

se identificirajo s transseksualnostjo (Lorenčič, 2012, v Župevc, 2013).  

 

V Sloveniji se v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja krijejo storitve, ki so 

strokovno-doktrinarno utemeljene glede na zdravstveno stanje zavarovane osebe, skladno s 

presojo zavarovančevega osebnega ali napotnega zdravnika. Kadar gre za »funkcionalno 

prizadetost«, je estetski učinek pri takšni operaciji, katere poglavitni namen je v odpravi 

funkcionalne prizadetosti, stranski rezultat. Takšna operacija je v celoti krita iz naslova 

obveznega oziroma dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Petrovčič, 2009). Tako je 

potrditev spola v Sloveniji brezplačna, kar tudi predlaga oziroma zahteva Evropsko sodišče za 

človekove pravice (Petrovčič, 2009), a se nekateri posamezniki odločajo tudi za potrditev 

spola v tujini, kjer so postopki krajši in manj zapleteni, vendar je potrebno potrditev plačati, 

kar znaša 20.000, 30.000 evrov ali še več (Utenkar in Kotnik, 2013).  

 

4.2.9 Diskriminacija 

 

Diskriminacija transseksualnih oseb je zelo pogosta, saj kot pravi Jud (2001), je o 

transseksualnosti razviti svet najmanj poučen, večina še vedno meni, da gre za hud odklon od 

normalnega, za nekaj hudo perverznega. Transseksualne osebe veljajo za drugorazredne 

državljane, kar je posledica transgresije heteroseksualne matrice. Državljanstvo ni več 

usmerjeno le na javno sfero, ampak se vedno bolj vključuje tudi v zasebno, kar se imenuje 

intimno državljanstvo – to je vprašanje seksualnih pravic, ki so določenim posameznikom 

zagotovljene, nekaterim pa nepriznane in odtujene (Kuhar, 2010). Natančneje seksualno ali 

intimno državljanstvo opisuje Plummer (1995, str. 17., v Kuhar, 2010) kot »verigo 

pojavljajočih se skrbi glede pravic, da sami izberemo, kaj želimo početi s svojimi telesi, 

občutji, identitetami, partnerskimi zvezami, s svojim spolom, erotiko in s svojimi 

reprezentacijami«.  

 

Človeške pravice za transseksualne osebe so bile dolgo ignorirane in zanemarjene, čeprav so 

problemi, s katerimi se soočajo, resni in pogosto specifični. Transseksualne osebe so deležne 

http://www.delo.si/arhiv/iskalnik/?niz=Gorazd%20Utenkar


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Tina Koselj: POTRDITEV SPOLA IN RAZNOLIKOST SPOLNIH IDENTITET 

40 

visoke stopnje diskriminacije, nestrpnosti in nasilja. Njihove osnovne človekove pravice so 

kršene, vključno s pravico do življenja, telesne integritete in pravico do zdravja 

(Hammarberg, 2009).  

 

Anketa o diskriminaciji na osnovi spolne usmerjenosti (Velikonja in Greif, 2001) je potekala 

z namenom o seznanitvi o vrstah in obsegu diskriminacije gejev, lezbijk, biseksualnih oseb in 

transseksualnih oseb. Na anketo se je odzvalo 172 anketirancev, večinoma tistih, ki zahajajo 

na LGBT sceno. 49,4 % vprašanih je že bilo žrtev nasilja ali nadlegovanja zaradi spolne 

usmerjenosti (48,8 % jih tega ni doživelo, 1,7 % pa jih ni želelo podati odgovora). Pod nasilje 

je bilo definirano verbalno, neverbalno, izolacija, skrivanje, izključitev iz družbenih okrožij). 

Več nasilja so izkusile ženske (53,3 %, moški 47,3 %), več starejših od 25 let (64,4 %) kot 

mlajših (35,7 %) ter več univerzitetno izobraženih (62 %) kot tistih z dokončano osnovno ali 

srednjo šolo (37,9 %). Evropski parlament (2014) poziva EU članice, da naj zaščitijo temeljne 

pravice LGBT oseb, saj je raziskava EU LGBT 2013 pokazala , da 47 % LGBT oseb občuti 

diskriminacijo, 26 % pa jih je bilo že fizično napadenih ali so jim v zadnjih petih letih grozili 

z nasiljem. Na podlagi opravljene raziskave vidimo, da je v Sloveniji visoka stopnja 

diskriminacije nad gejevsko, lezbično, biseksualno in transseksualno populacijo. 

 

The Yogyakarta Principles (2007) je leta 2006 sprejela skupina mednarodnih strokovnjakov 

za človekove pravice, in sicer so to načela o uporabi mednarodnega prava v odnosu do spolne 

usmerjenosti in spolne identitete in so oblikovana kot vodilo za utrjevanje zavezujočih 

pravnih standardov, ki jih morajo upoštevati vse države, imajo predvsem moralno težo. 

Spolna usmerjenost se nanaša na posameznikovo zmožnost kompleksnega čustvovanja in 

spolne privlačnosti ter intimne in spolne odnose s posamezniki različnega spola, istega spola 

ali več kot le enega spola. Spolna identiteta se razume kot občutenje vsakega posameznika, 

svojo notranjo in individualno izkušnjo spola, ki se mogoče ne ujema s spolom, ki je določen 

ob rojstvu. Drugo načelo govori o tem, da ima vsak ne glede na spolno usmerjenost in 

identiteto pravico do enakega obravnavanja, šesto načelo doda še pravico do zasebnosti ter 

deseto načelo, ki govori o tem, da se nikogar ne sme mučiti, nečloveško ali ponižujoče ravnati 

in ga kaznovati zaradi spolne usmerjenosti ali spolne identitete. Vsak ima pravico, da se ga 

pred zakonom prizna kot osebo in da ima ne glede na spolno usmerjenost ali spolno identiteto 

pravno sposobnost na vseh področjih življenja, kar je določeno posebej. Spolna usmerjenost 

in spolna identiteta sta najosnovnejša vidika lastne izbire, dostojanstva in svobode. Nihče ne 
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sme biti prisiljen v medicinske postopke, zdravstvene, psihološke obravnave, testiranja na 

področjih spolne osebnosti in identitete.  

Kot pravi Weber (2013), bi morale države članice spremeniti svoje zdravstvene določbe in 

programe, da bi se zlorabe preprečile, ter da medicinsko ali psihološko obravnavanje ne bi 

temeljilo na tem, da je spolno identiteto ali spolno usmerjenost treba obravnavati, zdraviti ali 

zatreti. 

 

Evropski Parlament je leta 2011 sprejel resolucijo, v kateri je pozval Svetovno zdravstveno 

organizacijo (WHO), da se transseksualnost črta s seznama duševnih in vedenjskih motenj. 

Sprememba mednarodne klasifikacije (ICD) bolezni se obeta v letu 2015, saj je trenutna 

preveč stigmatirajoča (The European Parliament´s Intergroup on LGBT Rights, 2011). 

Izraz »motnja spolne identitete« postaja preteklost in bo zamenjana z izrazom spolna 

disforija. Sprememba je rezultat lobiranja ameriške psihiatrične organizacije, da se spremeni 

oznaka duševna bolezen za transseksualnost. Posamezniki bodo diagnosticirani s spolno 

disforijo, izrazito neprimernostjo med izraženim spolom in dejanskim spolom (Craig, 2012).  

 

Za pridobitev pravnega priznanja spola morajo v 34 evropskih državah transspolne osebe 

dobiti potrdilo o psihiatrični diagnozi in sterilizaciji ter ločitvi, kar ni v skladu z vrednotami in 

načeli človekovih pravic. Pravno priznanje spola bi morala biti osebna odločitev. Obstajajo 

tudi dobre prakse na Danskem, v Argentini (Koletnik, 2014c) ter Malti (Koletnik, 2015), kjer 

za pravno priznanje spola ni potrebno pridobiti potrdil psihiatrov in psihiatrinj, zdravnikov in 

zdravnic, ampak je pomembna le osebna odločitev (Koletnik, 2014c).  

 

Prav tako je v nasprotju s človekovimi pravicami zahteva Interdisciplinarnega konzilija za 

spremembo spola v Sloveniji, da morajo transseksualne osebe pred prejetjem potrdila, da 

lahko vstopijo v postopek pravnega priznanja spola, nekaj časa javno in zasebno živeti v 

želenem spolu. Te osebe so brez dokumentov, ki bi priznali njihov želeni spol, kar povečuje 

možnost diskriminacije med vsakodnevnimi opravili, ko se morajo legitimirati z osebnimi 

dokumenti. V Argentini in na Danskem »real life experience« oziroma »življenje v želenem 

spolu« ni zakonsko določeno (Koletnik, 2014c).  
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4.2.10 Prisilna sterilizacija  

 

V Sloveniji je potrditev spola dovoljena, vendar to ne velja za vse države. V nekaterih 

evropskih državah se za pravno priznanje potrditve spola, ki je drugačen od biološkega, 

zahteva tudi prisilna sterilizacija (Mackenzie, Paradis, Agius, Lavrikos, 2011), to pomeni, da 

posameznik ni zmožen reprodukcije, vendar je ta zahteva po sterilizaciji v nasprotju s 

temeljnimi človekovimi pravicami in dostojanstvom posameznika (Weber, 2013). Ujemanje 

spolne identitete z uradno zaznambo spola je zelo pomembno za enakovredno participacijo v 

zunanjem svetu in za enakovredne socialne pravice. V mnogih državah je za potrditev imena 

in spola v uradnih dokumentih potrebna prisilna sterilizacija, s katero se posameznik mora 

strinjati, tudi če si sterilizacije ne želi. Prisilna sterilizacija je le za transseksualne osebe 

podprta z zakonom. Odločitev glede sterilizacije bi morala biti prepuščena posamezniku, ki bi 

se skupaj s svetovalcem odločil, ali je potrebna ali ne, glede na medicinske potrebe in 

preteklost osebe (Amnesty International, 2011).  

Svet Evrope je leta 2009 izdal knjižico z naslovom »Človekove pravice in spolna identiteta«, 

in sicer z namenom, da bi države ukinile prisilno sterilizacijo (Hammarberg, 2009). 

 

Aprila 2010 je Parlamentarna skupščina Sveta Evrope sprejela Resolucijo 1782 o 

diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete, ki države članice poziva, da 

za spremembo uradnih dokumentov oziroma za pravno priznanje spola ni potrebna predhodna 

sterilizacija ali drugi medicinski postopki, kot so operacija ali hormonska terapija 

(Parliamentary Assembly, 2010). 

 

Vse več držav zahtevo po prisilni sterilizaciji odpravlja, saj je le-ta nesmiselna in 

diskriminatorna. Vnaprejšnja sterilizacija ni potrebna, ker sledi že osnovnemu pogoju za 

pravno priznanje spola, in sicer operativnemu posegu. Sterilizacija ni potrebna, ker moški v 

žensko že z operativno potrditvijo izgubi možnost reprodukcije, ženska v moškega sicer 

ohrani del reproduktivnih organov (npr. maternico), a to je le del, ki teoretično zadošča za 

oploditev, za rojevanje po naravni poti pa ne, kar pomeni, da bi bila oploditev teoretično 

mogoča le s posebnimi medicinskimi postopki, ki na taki osebi ne bi bili izvedeni v uradnih 

ustanovah oziroma legalno. Malo je tudi verjetno, da bi si ženska, ki želi biti moški, da se 
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podvrže operativni potrditvi, želela roditi otroka, kar bi se teoretično s carskim rezom dalo 

(Weber, 2013).  

4.2.11 Zakonodaja v Sloveniji 

 

Prisilna sterilizacija v slovenskem pravu ni zahtevana (Weber, 2013). V matični register se na 

podlagi Zakona o matičnem registru vpisuje tudi podatek o potrditvi spola (4. člen, 11. točka) 

(Zakon o matičnem registru, 2011). »Sprememba spola se vpiše na podlagi odločbe 

pristojnega organa o spremembi vpisanega podatka. Podlaga za izdajo odločbe je potrdilo 

pristojne zdravstvene ustanove ali zdravnika, iz katerega je razvidno, da je oseba spremenila 

spol. Pred vpisom spremembe spola v register, mora matičar zahtevati določitev nove EMŠO. 

Izpisek iz matičnega registra o rojstvu se izda s podatkom o novem spolu, brez zaznamka o 

spremembi spola« (Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru, 2005). Gre za 

operativno potrditev spola, v nekaterih državah je že dovolj potrdilo o drugačni spolni 

identiteti posameznika (Castagnoli, 2010).  

Pristojni zdravnik je ponavadi psihiater, kar pomeni, da če želi oseba pravno priznati spol, 

mora pridobiti diagnozo transseksualizma, ki pa je klasificiran kot oblika duševne motnje, kar 

povzroča stigmo na osnovi spolne identitete in duševnega zdravja (Koletnik, 2014c).  

Zakon o centralnem registru prebivalstva govori o tem, da se določa matična številka le ob 

rojstvu, priselitvi ali vpisu posameznika, ki mu EMŠO še ni bil določen. Sprememba EMŠA 

ob potrditvi spola ni navedena, je pa vključena določba ob primeru napake. To pomeni, da 

EMŠO upravljavec centralnega registra razveljavi in določi novega, razveljavljeni pa ostane v 

evidenci določenih EMŠO in se ne uporabi za drugega posameznika (Zakon o centralnem 

registru prebivalstva, 2006). Ta zakon bi lahko uporabili tudi za spremembo EMŠA ob 

potrditvi spola, čeprav ne gre za napako v EMŠU, temveč za potrditev spola, ki je odtlej 

drugačen od zapisa v EMŠU (E-sporočilo Ministrstva za notranje zadeve, 2007, v Božič, 

2007). Slovenska ureditev glede priznanja spola v uradnih dokumentih ni primerna, saj ne 

ločuje pravne in medicinske potrditve spola, in sicer, dokler oseba ni v postopku potrditve 

spola, ne more pridobiti novih dokumentov (za razliko lahko v Avstriji in Nemčiji spol v 

osebnih dokumentih spremenijo tako, kot pri nas osebno ime, na Švedskem pa lahko novi spol 

v dokumente vpišejo šele po operaciji), prav tako niti ni določeno, v kateri fazi potrditve spola 

si lahko oseba spremeni spol v osebnih dokumentih. O tem, ali bodo priznali spol osebi v 

osebnih dokumentih, odločajo uradniki na upravnih enotah (Utenkar, Kotnik, 2013).  

http://www.delo.si/arhiv/iskalnik/?niz=Gorazd%20Utenkar
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Po splošnih pravilih lahko transseksualna oseba zahteva priznanje imena, neodvisno od 

hormonske terapije ali kirurškega posega, v skladu z Zakonom o osebnem imenu.  

Glede na zakonske določbe ni ovire, da bi se ženska poimenovala z moškim imenom, vendar 

Zakon o osebnem imenu (2006) varuje koristi otrok, in sicer, če bi pristojni organ ugotovil, da 

osebno ime otroku ne služi za razločevanje in identifikacijo ter da ne varuje njegove osebnosti 

in dostojanstva (2. člen) oziroma mu lahko škoduje, starše na to opozori in če ti tega v 15 

dneh ne popravijo, pristojni organ vpiše ime v matični register, vendar o tem obvesti pristojni 

center za socialno delo (8. člen).  

»Pravica do svobodne izbire osebnega imena se sme omejiti le, če je to nujno za zavarovanje 

javne varnosti, morale ali pravic in svoboščin drugih ljudi (2. člen)« (Zakon o osebnem 

imenu, 2006). 

Mladoletni ali polnoletni državljan lahko spremeni že določeno osebno ime (10. člen), na 

podlagi osebne prošnje, če je že dopolnil 18 let, ali na podlagi prošnje zakonitega zastopnika, 

če je oseba mladoletna (11. člen) (Zakon o osebnem imenu, 2006).  

Sprememba osebnega imena ni dovoljena osebi, ki je bila pravnomočno obsojena za kaznivo 

dejanje, dokler kazen ni izvršena ali dokler trajajo pravne posledice obsodbe (19. člen) (Zakon 

o osebnem imenu, 2006).  

Prošnjo za spremembo osebnega imena se poda na upravni enoti, potrebno je priložiti potrdila 

o nekaznovanosti ter potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (Ministrstvo za notranje 

zadeve, 2014).  

 

Za sklenitev zakonske zveze sta potrebni osebi nasprotnega spola (16. člen) (Zakon o 

zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 2004), kar pomeni, da oseba, ki potrdi spol, lahko 

veljavno sklene zakonsko zvezo z osebo nasprotnega spola, če sta osebi po operaciji enega 

partnerja istega spola (Zakon o registraciji istospolne skupnosti, 2005), lahko pred pristojnim 

organom registrirata istospolno partnersko skupnost (2. člen), saj oseba, ki potrdi spol, uradno 

velja za pripadnika potrjenega spola.  

 

4.2.12 Transfeminizem 

 

Za pravice transspolnih oseb se zavzema transfeminizem, ki zahteva, da so osebe priznane 

tako, kot se same počutijo, ne glede na anatomijo in videz. Ker transspolne osebe nimajo 

toliko družbene moči kot cisspolne, so obravnavane kot nenaravne in so deležne 
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diskriminacije, kar se kaže v cisseksizmu, ki je seksizem, ki podpira binarno delitev spola in s 

tem izključuje transspolne osebe (Koletnik, 2014b). Primarna načela transfeminizma so, da 

ima vsak posameznik pravico do svoje identitete, kar bi morala okolica tudi spoštovati. To 

vključuje tudi to, da vsakdo lahko izraža svojo identiteto in svoj spol brez bojazni pred 

diskriminacijo in nasiljem. Prav tako bi morali imeti pravico odločanja o svojih telesih in te 

pravice ne bi smele ovirati politične, medicinske ali religiozne avtoritete (Koyama, 2001).  

 

4.2.13 Izmikanje tradicionalni umestitvi v binarnost spola 

 

V Albaniji, v ruralnih delih, kjer je prisoten patriarhat, so vsi pomembni položaji dani 

moškim, ženske so le služabnice in matere potomcev in lastnina moških. Premoženje se 

deduje patrilinearno, kar pomeni, da so moški potomci pomembni za ohranitev družinskega 

premoženja. Če v družini ni moških potomcev, pomeni to manko (Župevc, 2013). In ravno 

zato je tudi na področjih Kosova, Srbije in severne Albanije veljala navada, da so v družinah, 

kjer so bile rojene le hčere in ni bilo moškega dediča, eno izmed hčera vzgajali v moškem 

spolu za vlogo hišnega gospodarja (Nikoletić, 2007).  

Te osebe pojmujejo z različnimi izrazi, in sicer »zavjetovana djevojka«, »vajze e betuar« 

(albansko), ki pomenita zaprisežena devica ali tobelija (oseba zavezana z zaobljubo) ali 

»muškobanja« (ženska, ki je kot moški). Vsi izrazi govorijo o tem, da so bile te ženske spolno 

neaktivne, niso rojevale potomcev in so bile videti kot moški (Grémaux, 1993, v Župevc, 

2013). Antonia Young (2000, v Župevc, 2013) govori o dveh vrstah zapriseženih devic, in 

sicer so se za sprejetje moške identitete ženske odločile same, ker so hotele obvarovati 

družino ali so jih že od majhnega vzgajali kot moške. Vendar manko moškega potomca ni 

edini razlog za tobelije. Predrag Šarčević (1999, v Župevc, 2013) jih uvršča v pet tipov, in 

sicer v prvi tip sodijo dekleta, ki se odrečejo poroki in prevzamejo mesto gospodarja za toliko 

časa, dokler bližnji sorodnik moškega spola ne odraste. Ostrižejo si lase, nosijo moška 

oblačila. Drugi tip tobelij je le obvaroval moške sorodnike pred krvnim maščevanjem, tretji 

tip vključuje večno odpoved poroke in zaobljubo devištvu, za kar so se odločile, ker se niso 

želele poročiti. Popolnoma so sprejele moški način življenja. Četrti tip govori o ženskah, ki se 

po ločitvi zaprisežejo, da se ne bodo več poročile. Ostrižejo si lase, vendar ne nosijo moških 

oblačil, prav tako imajo lahko socialne stike z ženskami in moškimi. V petem tipu gre za 

tobelije, ki to postanejo zaradi odsotnosti moških dedičev. 
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V Albaniji, Makedoniji, Južni Srbiji, Črni gori in na Kosovu so od leta 1859 zasledili 

virdžine, ženske, ki prevzamejo moško spolno identiteto. Če se je odločila za prevzem, je bila 

zavezana k zaprisegi, da bo do konca življenja vzdržna spolnih odnosov in če bi to prekršila, 

bi bila kamenjana ali živa zažgana. Nekatere virdžine so to postale tudi zato, ker so se 

počutile kot moški in ne kot ženska (Murray in Roscoe, 1997).  

 

Zanimiva je tudi zgodba hidžer iz Indije, ki jih je preučevala Serena Nande (1999, v Župevc, 

2013), ki so ženske, vendar niso ženske, so moški minus libido in poželenje ali moški plus 

ženske. Tudi moški, ki ne morejo imeti potomcev, lahko vstopijo med hidžre, kar je 

ekonomsko in emocionalno boljše od življenja na ulici. Oponašajo ženske, vendar jih lahko 

zanese preveč v skrajnost in vse skupaj zgleda kot nekaka burleska. Druga plat hidžer so 

ženske, ki se dejansko identificirajo z ženskami in bi si tudi kirurško spremenile spol, če bi si 

ga le lahko.  

Pri primeru hidžer lahko vidimo, da v Indiji drugače gledajo na pojmovanje družbenega in 

biološkega spola. Moški niso pravi moški le zaradi biološkega moškega spola in moških 

spolnih organov, ampak gre pri njih predvsem za sposobnost heteroseksualnega spolnega 

odnosa ter zmožnost zaploditi potomce in če to pri njih ni mogoče ali če se nagibajo h 

homoseksualnim odnosom, jim je na voljo identiteta hidžer (Župevc, 2013).  

 

Tudi v Severni Ameriki lahko najdemo primere staroselskih skupnosti, v katerih se sistem 

družbenega in biološkega spola razlikuje od sedaj obstoječega evro-ameriškega modela, kjer 

obstaja le ženski in moški spol. Gre za berdaše (Župevc, 2013). V tem primeru gre za osebe, 

ki so že od otroštva na primer kazale zanimanje za igrače, ki so bolj primerne za nasprotni 

spol, kar so njihovi starši prepoznali in priznali možnost obstoja ženske-moške identifikacije 

(oseba je biološko moški) ali moške-ženske identifikacije (oseba je biološko ženska), lahko je 

šlo tudi za sanje posameznika, vizije ali halucinacije, ki jim je morala oseba nato slediti. 

Identifikacija z nasprotnim spolom sicer ni bila zelo zaželena, vendar ni sprožala strahu in 

sovraštva (Whitehead, 1993, v Župevc, 2013). Prav tako so te osebe vpletene v družbeno 

strukturo, zato razmerje z berdašem ni sramotno. Prav tako so vloge zamenljive in tako lahko 

ženska postane moški in spet ponovno postane ženska (Colin, 1996, v Kuhar, 2001).  

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Tina Koselj: POTRDITEV SPOLA IN RAZNOLIKOST SPOLNIH IDENTITET 

47 

4.2.14 Podporne skupine 

 

Podporne skupine za transseksualne osebe in skupine za samopomoč imajo zelo velik pomen. 

Medicinski sistem je standardiziran in veliko transseksualnih oseb poudarja potrebo po 

medicinskem in pravnem varstvu, ki bi se odzival na raznolikost individualnih potreb. 

Podpora transseksualnih organizacij pogosto zapolni vrzeli po oskrbi z informacijami. Veliko 

transseksualnih oseb tudi poroča o diskriminaciji v sistemih. Transseksualne skupnosti v 

veliki meri obstajajo kot neke marginalizirane subkulture, ki so znotraj normativnih okvirjev 

in skrbijo za socialno varstvo teh oseb. Podporne skupine je možno razumeti tudi kot 

družbena gibanja, ki predstavlja kritiko spolni binarnosti in skrbijo za večje prepoznavanje 

transseksualne problematike ter za kulturno razumevanje raznolikosti identitet v sodobni 

družbi (Hines, 2007). To so LGBT organizacije.  

Kratice LGBT pomenijo lezbijke, geji, biseksualci in transspolne osebe, občasno se poleg 

kratic LGBT uporabljata še Q, kar pomeni »queer«, in tudi I za interseksualce. Vsi ti izrazi 

izhajajo iz zahodne kulture. Psihologija LGBTQ vsebuje ne le seksualnost, ampak tudi 

različne aspekte teh ljudi, kot so iskanje identitete, izkušnje z diskriminacijo, družino, 

starševstvom, razkritjem… (Clarke idr., 2010). 

 

V Sloveniji imamo naslednje LGBT organizacije (Narobe, 2014): 

 Transfeministična iniciativa TransAkcija (Osrednji cilji TransAkcije so sprememba 

zakonodaje, večja dostopnost zdravstvenih storitev za transspolne osebe, sodelovanje 

z drugimi nevladnimi organizacijami, oblikovanje varnih prostorov za transspolne 

osebe (Koletnik, 2014c)); 

 DIC Legebitra; 

 Gejevska sekcija Škuc Magnus; 

 Lezbična sekcija Škuc LL; 

 Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico DIH; 

 Društvo parada ponosa; 

 Heterhomo naveza; 

 Športno društvo Out in Slovenija; 

 Lingsium – skupina za istospolno usmerjene mlade Maribor; 

 Neformalna skupina Medoti; 

 KVartIR; 
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 Društvo Appareo. 

 

Treba je poudariti, da zgoraj naštete organizacije, trans populacije, ne vključujejo v enaki 

meri.  

 

Koletnik (2015) pove: »Organizaciji, ki se aktivno ukvarjata s trans populacijo, sta 

TransAkcija in Legebitra. Obstajajo tudi druge, ki poskušajo vključevati trans populacijo v 

svoje programe, vendar ne v taki meri. To so Rdeče Zore, Tiffany oziroma Kulturni center Q, 

Škuc, Društvo Appareo, LJ Pride. Vendar bi moralo biti v teh dosti več vključevanja.«  

 

4.2.15 Transvestizem in transseksualnost v slovenskih medijih 

 

Transvestizem smo lahko v slovenskih medijih prvič opazili v humoristični nanizanki TV 

Dober dan, v epizodi z naslovom Usodna pripravnica, kjer je nastopil Emperatrizz, že znan 

drag performer in pozneje član transskupine Sestre (Tratnik, 2011). 

Najbolj znana slovenska transestradnica je Salome, pri kateri smo skozi medije spremljali 

njeno zasebno življenje in tudi potrditev spola. Salome je nastopila v slovenski nanizanki 

Trafika in v več resničnostnih šovih, najprej kot dregica, pozneje kot transseksualna oseba 

(Tratnik, 2011).  

 

Transspolne osebe oziroma transseksualne osebe živijo zunaj okvirja, ki ga določa družba. 

Zaradi svoje raznolike spolne identitete predstavljajo manjšino in se morajo za svoje pravice 

boriti. Zato je pomembno, da se družbo ozavešča, da obstajajo tudi osebe, ki se ne strinjajo z 

ob rojstvu določenim spolom, na podlagi zunanjih genitalij.  

Transseksualnost v družbi predstavlja tabu temo. Ker družba nečesa ne pozna, se tega boji. 

Potrebno jo je seznaniti, da obsojanje na podlagi neznanja ni upravičeno. Zato je potrebno 

take teme pogosteje obravnavati, saj bodo le tako informacije prišle v družbo, ki bo tako lažje 

razumela nenormativnost. To je tudi eden glavnih ciljev diplomskega dela, ki poleg teoretične 

osnove, v nadaljevanju, vključuje tudi pomembne ugotovitve, pridobljene iz intervjujev z 

osebami, ki živijo svojo raznolikost.  
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III. EMPIRIČNI DEL 

 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Večinoma sta v družbi sprejeta le dva spola, in sicer moški in ženski. Veliko ljudi se mogoče 

sploh ne zaveda, da obstaja večja raznolikost spolov, to pa zaradi tega, ker so celo življenje 

vpeti v idejo o binarnosti spolov, v katero jih že ob rojstvu prisili družba. Ideja o binarnosti 

spolov je tudi večinska in posledično imajo cisspolne osebe tudi več pravic kot transspolne.  

 

Ker se nekatere osebe ne čutijo, da spadajo v cisnormativnost, se lahko odločijo za potrditev 

spola, ki je lahko zanje edina možnost, da bodo zaživeli srečno. O njej mora vsaka oseba 

dobro razmisliti, če je res to tisto, kar bo izpopolnilo njeno življenje. Vendar ni vse odvisno 

samo od nje, saj se mora z njeno odločitvijo strinjati tudi medicinska stroka. Oseba gre pri 

potrditvi spola skozi različne faze in mora biti prepričana v svojo odločitev, da zmore 

premagati vse ovire. Te so povezane s fizičnim telesom, psihičnim stanjem in okolico 

oziroma družbo, katere del so tudi ustanove.  

 

2 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA 

 

Namen raziskave bo ugotoviti specifike v življenju oseb, ki ne čutijo, da se njihov biološki in 

družbeni spol ujemata, ali drugače rečeno transseksualnih oseb oziroma oseb, katerih 

identiteta ne ustreza cisnormativnosti in je skladna s transspolnostjo. Njihovo celotno 

življenje lahko poteka nekoliko drugače od družbeno sprejetega načina. Transspolne osebe 

predstavljajo v družbi manjšino, kar povzroči, da niso vedno deležne sprejemanja okolice. 

Zanimalo me bo, kako te osebe doživljajo življenje: 

• na nivoju same sebe; 

• na socialnem nivoju; 

• z vidika podpore zunanjih organizacij in na institucionalnem nivoju.  
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Cilj raziskave je ugotoviti, kaj predstavlja identifikacija s transspolnostjo oziroma 

identifikacija s transseksualnostjo ter kako to vpliva na psihično in socialno stanje 

posameznika in kakšna je podpora ustanov in organizacij. Cilj raziskave je tudi približati 

transspolnost oziroma transseksualnost družbi, ji podati več znanja o tej temi.  

 

2.1 Raziskovalna vprašanja 

 

Z raziskavo bomo skušali odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

Psihološki vidik 

1. Kako oseba doživlja proces potrditve spola na področju doživljanja same sebe? 

 

Socialni vidik 

2. Kako oseba doživlja proces potrditve spola na področju socialnega življenja?  

 

Institucionalni vidik in vidik organizacij 

3. Ali ustanove in organizacije ovirajo/pospešujejo/podpirajo osebo pri procesu 

potrditve spola, so dovolj seznanjene s transspolnostjo oziroma transseksualnostjo?  

 

3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

Zaradi specifičnosti teme in želje po poglobljenih podatkih bo izvedena kvalitativna 

raziskava.    

 

3.1 Opis vzorca                                                                       

 

Vzorec sestavljajo tri osebe, ki se ne identificirajo kot cisspolne in ki se jim lahko biološki 

spol, določen ob rojstvu, ne ujema z družbenim spolom. Dve osebi sta se odločili za 

operativni poseg, ena oseba še zbira informacije in je odločena, da si tudi operativno potrdi 
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spol. Vsem trem osebam je bilo ob rojstvu določeno, da so ženskega spola, zato gre pri njih za 

potrditev iz ženskega v moški spol oziroma za potrditev telesa, ki bo nato ustrezal njihovim 

notranjim občutenjem.  

 

Osebe so zaradi zagotavljanja anonimnosti poimenovane kot Intervjuvanec 1, Intervjuvanec 2 

in Intervjuvanka 3. Osebe imenujem v tistih spolih, kot se imenujejo same oziroma, kot so 

želele, da jih nagovarjam jaz oziroma okolica. Tako intervjuvanec 1 in 2 uporabljata moške 

zaimke, Intervjuvanka 3 pa ženski zaimek, v nekaterih primerih se zaimkom skuša izogniti, da 

s tem ne razkrije svojega biološkega spola.  

 

Tabela 1: Opis vzorca 

 Intervjuvanec 1 Intervjuvanec 2 Intervjuvanka 3 

 Transseksualna oseba Transseksualna oseba Transspolna oseba 

Starost 22 let 35 let 23 let 

Ime  Spremenjeno v moško Spremenjeno v moško Svoje žensko ime 

Biološki spol Ženski Ženski Ženski 

Družbeni spol Moški 

 

Moški Ženska, ki ji je všeč 

videz moškega 

Potrditev spola Odločen, da 

operativno potrdi spol 

Ima popolnoma potrjen 

spol 

Ima odstranjene 

prsi, odloča se za 

hormonsko terapijo 

Seksualna 

usmerjenost 

Heteroseksualna oseba Heteroseksualna oseba Lezbijka 

Izobrazba Srednja šola – 

vzgojiteljska smer 

Srednja šola −  

gradbena smer 

Študentka 

Bivanje  Doma, skupaj s 

staršema in bratoma 

Samostojno 

gospodinjstvo, živi sam 

Med tednom biva v 

Ljubljani, med 

vikendom doma 

Zaposlitev Zaposlen Brezposeln Študentka 
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3.2 Opis raziskovalnega instrumenta                             

 

Podatki so bili zbrani s pomočjo kvalitativne metodologije. Kvalitativna raziskava je 

raziskava, kjer sestavljajo temeljno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, 

besedni opisi ali pripovedi, te opise pa tudi besedno obdelamo in analiziramo (Mesec, 1998).  

 

Zbrani so bili z intervjujem, ki je ena najpogosteje uporabljenih tehnik zbiranja podatkov 

(Vogrinc, 2008), in sicer s pogovorno komunikacijo, s pogovorom med dvema osebama, ena 

je spraševalec druga pa vprašanec (Sagadin, 1995a, v Vogrinc 2008).  

Intervju »je obojestranski odnos med ljudmi« (Schmidt, 1960, str. 75, v Vogrinc, 2008), med 

intervjujem moramo biti pozorni tudi na vse verbalne in neverbalne odzive vprašanih 

(Vogrinc, 2008). Vsi intervjuji so bili izvedeni tako, da je bil »spraševalec v neposrednem 

osebnem stiku z vprašano osebo« (Vogrinc, 2008, str. 100), izvedeni so bili iz oči v oči, z 

vsakim intervjuvancem posebej, kar imenujemo »individualni intervju, kadar spraševalec 

sprašuje posameznega vpraševanca« (Mužić, 1968, str. 267−269, v Vogrinc, 2008, str. 105).  

Intervjuji so nestandardizirani, kar pomeni, da so odprti in manj formalni, odnos med 

spraševalcem in vprašancem je bolj oseben, zaupnejši in tako lažje posegamo na bolj zaupna 

področja (Vogrinc, 2008), kar tema diplomskega dela zagotovo je. Intervjuji spadajo še v 

podtip nestandardiziranega intervjuja, in sicer v polstrukturiran intervju, kar pomeni, da so 

bila določena bistvena vprašanja odprtega tipa, ki so se zastavila vsaki osebi, preostala 

vprašanja so bila sestavljena tekom intervjuja (Sagadin 1995b, Drever 1997, v Vogrinc, 2008) 

zaradi dodatnih informacij, usmeritve ali razjasnitve pogovora.  

 

3.3 Postopek zbiranja podatkov   

 

Dve osebi, ki sta sodelovali v intervjuju, sem na videz poznala že prej in sem nato preko 

prijateljev navezala stik. Predstavila sem jima temo diplomskega dela in ju povabila k 

sodelovanju, če se čutita, da bi se lahko našli v transseksualnosti. Obe osebi sta se strinjali s 

sodelovanjem.  
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Tretje osebe nisem poznala, sem pa o njej brala v medijih in tudi z njo navezala stik preko 

prijateljev. Tudi njej sem razložila, kakšne intervjuvance potrebujem za diplomsko delo in 

tudi tretja oseba je takoj potrdila sodelovanje v intervjuju.  

 

Vsem trem osebam sem razložila temo diplomskega dela, moj namen in cilje. Zagotovila sem 

jim, da bo vse anonimno, zato tudi osebe niso poimenovane z imeni. Vsem sem tudi ponudila 

možnost, da vprašanja, na katera ne želijo odgovoriti, lahko zavrnejo.  

 

O kraju in času izvedbe so odločali intervjuvanci, pomembno mi je bilo samo to, da bi bila 

med časom intervjuja zagotovljena zasebnost in mir. Intervjuji so na njihovo željo potekali v 

domovih oseb ali v njihovi bližini.  

 

Intervjuji so bili izvedeni v mesecu januarju leta 2015 in so trajali od dve do tri ure. Intervjuji 

so bili z dovoljenjem posneti na diktafon, saj to omogoča natančen prepis intervjuja, prav tako 

pa med intervjujem nisem bila obremenjena z zapisovanjem.  

 

Intervjuje sem izvedla v razmikih enega tedna. Prvi intervju z Intervjuvancem 1 je potekal v 

koči blizu doma intervjuvanca. Potekal je v mirnem okolju, sproščeno. Vključen je bil radio, 

tako da je glasba naredila vtis domačnosti. Intervjuvanca sem poznala že od prej, sva se že 

pogovarjala, tako da ni bilo treme, imela pomisleke le o tem, če bo želel odgovoriti na vsa 

vprašanja oziroma, če so katera vprašanja neprimerna. Intervjuvanec 1 je odgovoril na vsa 

vprašanja, pogovor je tekel tekoče, ni bilo potrebnih veliko podvprašanj. Ponudil se je, da 

pokliče znanca, ki sem ga sama že kontaktirala preko prijateljev, in se dogovori za naslednji 

intervju.  

 

Drugi intervju z Intervjuvancem 2 je potekal na domu osebe čez teden dni. Tja sva odšla 

skupaj z Intervjuvancem 1, ki je bil tudi prisoten pri intervjuju, kar je želel Intervjuvanec 2. 

Intervju je potekal zelo sproščeno, Intervjuvanec 2 je tekom intervjuja postajal vedno bolj 

zgovoren, pokazal je slike iz svojega otroštva in razkril zelo intimne podatke. Ob koncu 

intervjuja se nam je pridružila še prijateljica Intervjuvanca 2.  

 

Zadnji intervju z Intervjuvanko 3 je potekal v domu, kjer oseba biva v času študija. Na voljo 

nama je bila učilnica, kjer sem lahko opravila intervju. Intervjuvanka 3 je že vajena javnih 

nastopanj, tako da je vprašanja niso presenetila, bila je zelo zgovorna, na veliko vprašanj mi je 
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že odgovorila tekom intervjuja, brez da bi ji jih zastavila. Intervjuvanka 3 mi je tudi 

priporočila strokovnjake, na katere naj se obrnem, če bom potrebovala pomoč glede teme 

diplomskega dela.  

 

Vse osebe, ki so sodelovale pri diplomskem delu, sem našla s pomočjo prijateljev in znancev. 

Vsi so bili takoj zainteresirani za sodelovanje ali pomoč.  

 

3.4 Postopek obdelave podatkov                                         

 

Po posnetih intervjujih je sledil dobesedni prepis vsakega intervjuja v tabelo. Na levo stran 

tabele sem vpisala besedilo, v katerem sem podčrtala pomembne dele, ki so predstavljali kode 

prvega reda in ki vključujejo bistvene informacije za mojo raziskavo. Nato sem kode prvega 

reda še zožila v kode drugega reda. Oblikovala in definirala sem še kategorije, ki imajo 

najširši pomen. Tako sem naredila za vse tri intervjuje in to nato združila v eno tabelo, ki mi 

je ponudila lažji pregled. Najprej sem zapisala utemeljeno teorijo za vsak intervju posebej, 

nato še skupno utemeljeno teorijo, ki vključuje vse tri intervjuje, je podprta s teorijo iz 

literature in ki ponuja odgovore na raziskovalna vprašanja. Za lažji pregled sem zapisala še 

najpomembnejše sklepne ugotovitve.  
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

 

4.1 Skupna utemeljena teorija  

4.1.1 Predstavitev intervjuvancev 

 

Osebe, s katerimi sem opravljala intervju, so različno stare, in sicer Intervjuvanec 1, 22 let, 

Intervjuvanec 2, 35 let in Intervjuvanka 3, 23 let. Vse tri osebe so bile rojene kot ženske, s 

telesom, ki ga družba določa za ženskega. Po naravnih zakonitostih bi morale razviti žensko 

spolno identiteto ali družbeni spol (Župevc, 2009), vendar vse tri osebe vnašajo dvom v 

ideologijo spola, so dokaz, da je ideologija spola konsenz, ki določa, kaj je ženskost in kaj 

moškost, prav tako je ideologija spola tudi vedno povezana z družbeno-kulturnim in je zelo 

redko naravna (Župevc, 2013). Spol ni biološko in kulturno samo po sebi jasna kategorija. 

Kaj je žensko in kaj moško, se v različnih kulturah razlikuje (Završnik, 2009) oziroma spol ni 

univerzalna kategorija, različne družbe imajo zelo raznolike organizacije spolnih razmerij 

(Švab, 2009). Tudi razumevanje bioloških razlik med spoloma kot naravnih razlik je 

zgodovinsko pogojeno in spremenljivo (Završnik, 2009).  

Spol ni nekaj kar posedujemo, ampak nekaj, kar počnemo, oziroma je rezultat človekove 

dejavnosti (Župevc, 2013). Intervjuvanec 1 in 2 oba živita kot moška, Intervjuvanka 3 na 

zunaj daje vtis moškosti, vendar se identificira z ženskim spolom. Njen videz je moški, prav 

tako osebam, ki je ne poznajo in jo ogovorijo, ne izda svojega biološkega spola, saj jim 

odgovori brez osebnih zaimkov in jih tako pusti, da se sami na podlagi videza odločijo, v 

katerem spolu jo bodo nagovarjali. Sama sebe nagovarja v ženskem spolu in ji je to 

»normalno«, z zaimki nima težav. Intervjuvanca 1 in 2 pa o sebi govorita v moškem spolu, 

pravita, da že od nekdaj. 

 

Zelo je pomembno, da trans osebe nagovarjamo z zaimki, s katerimi same želijo, da jih. 

Ponavadi je najbolje, da se o tem pozanimamo, da jih povprašamo, kako želijo, da jih 

imenujmo. Kot pravi Koletnik v Maličev (2015), vsi mislimo, da so lahko zaimki samo moški 

in ženski, da sovpadajo z binarnim spolnim sistemom in sploh pri slovenščini nimamo drugih 

možnosti za spolno nevtralne zaimke, obstaja »ono«, ki pa je popolnoma objektivizirano. Na 
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Madžarskem imajo samo en zaimek, ki ga uporabljajo vse osebe, v angleščini pa je možnost 

zaimka »they«, ki je spolno nevtralen.  

Tudi slovenski jezik je močno spolno zaznamovan, spol določujemo vsemu, tudi predmetom, 

prav tako so tudi končnice pri glagolu drugačne glede na spol. 

 

4.1.2 Transseksualnost in transspolnost ter ujemanje/neujemanje biološkega in 

družbenega spola 

 

Diplomsko delo je bilo zastavljeno tako, da daje poudarek na transseksualnosti. Vendar se je v 

empiričnem delu izkazalo, da je težko potegniti mejo, kdo je transseksualna oseba in kdo ne, 

kar bomo razložili v nadaljevanju.  

Kot pravi Shapiro (2005, v Župevc, 2013), so transseksualne osebe tiste, ki čutijo, da se 

njihov družbeni in biološki spol ne skladata. Tako čutita Intervjuvanec 1 in Intervjuvanec 2. 

Obe osebi se počutita kot moška in se ne strinjata s svojim biološkim spolom oziroma s 

spolom, ki jima je bil določen ob rojstvu. Intervjuvanec 1 si spol želi potrditi, Intervjuvanec 2 

ima že popolnoma potrjen spol. Spol določa kultura in ko se rodimo, nam ga podelijo 

zdravniki, kar pove, da je spol medikaliziran, določitev spola je falocentrična in genitalna 

(Bornstein, 1999). Biološki spol temelji na fizičnih dokazih, vendar pa pozabljamo na 

družbeno-kulturno pogojenost narave (Župevc, 2013). Intervjuvanki 3 se biološki in družbeni 

spol ujemata. Po tej definiciji ni transseksualna oseba. Bolj natančna definicija Shapiro (2005, 

v Župevc, 2013) pravi, da so transseksualne osebe tiste, ki so kirurško potrdile spol. Če bi 

vzeli za osnovo to definicijo Intervjuvanec 1 ni transseksualna oseba, saj nima še kirurških 

posegov v telo, a si to želi in trenutno zbira informacije ter čaka napotnico. Intervjuvanec 2 

ima operativno skoraj celotno potrjen spol, potrebni so samo še lepotni popravki, tako da 

ustreza definiciji. Intervjuvanka 3 ima odstranjene prsi in se spogleduje tudi s hormonsko 

terapijo, tako da če bi upoštevali to, bi jo lahko označili za transseksualno osebo. Kot pravi 

sama, ji je na njej všeč videz moškega. V preteklosti si je želela popolne potrditve spola, ker 

je mislila, da je to edina prava pot, ker je želela ugajati družbi, želela je biti sprejeta. Tudi 

sedaj jo na primer zanima, kakšen bi bil spolni odnos, če bi imela penis, kar pomeni, da 

razmišlja o tem. Sedaj na prvo mesto postavlja sebe in se ravna po tem, kar čuti, kar je nadvse 

pogumno, saj kot pravi Bornstein (1999), svet, v katerem živimo, vztraja pri tem, da smo eno 

ali drugo, in ki je obremenjen s tem, da bi natančno definiral, kaj je moški in kaj ženska. 

Intervjuvanka 3 se identificira kot Intervjuvanka 3 (navede svoje ime) in pravi: »To je najbolj 
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preprosto, a sem ženska, bolj moški, kaj točno? Kako se pa ve, kaj je moško, kaj žensko. 

Mamo družbeno določeno. To je tak banalno rečeno, vsak pri sebi ve, kdo je. Kje so meje, 

težko je to določit. Če bi se mogla opisat, sem ženska, sem se rodila kot ženska, tudi 

sprejemam to, ampak meni pač paše met moška oblačila pa moški videz pa kratko frizuro, 

moški izgled na meni paše, čeprav nimam pa problemov s tem, da sem ženska. Zato jaz ne 

vem a sem transseksualna ali transspolna, jest sm uglavnem intervjuvanka 3 (pove svoje 

ime).«  

Shapiro (2005, v Župevc, 2013) poda definicijo transseksualnih oseb, in sicer naj bi izraz 

označeval osebe, ki želijo biti sprejete kot pripadniki nasprotnega spola. To zagotovo velja za 

Intervjuvanca 2, ki ima popolnoma potrjen spol, in želi, da ga vsi sprejemajo kot moškega. 

Intervjuvanec 1 živi kot moški in tudi želi, da ga družba sprejema tako, moti ga, če kdo še 

uporablja njegovo staro ime, ki je žensko. Intervjuvanki 3, ki se ne opredeljuje kot 

transseksualna oseba, vseeno ugaja, če jo prepoznavajo kot pripadnico nasprotnega spola in 

jih ne popravi, če se to zgodi, le tiste, za katere ve, da bo imela z njimi še stike. Želi si, da bi 

imela brado, kar pomeni, da jo bodo ljudje še bolj označevali za moškega, vendar bo vseeno 

ohranila svoje žensko ime.  

Potrditev spola zagotovo prinese povečano raven varnosti in čustveno udobnost, saj spolna 

identiteta posameznika začne ustrezati normativnim predpostavkam biološkega telesa. 

Oblikovanje telesa z uporabo hormonov in kirurških posegov lahko osebi prinese več varnosti 

pri gibanju v njenem kulturnem okolju, ki je sovražen do nejasnosti glede spola (Hines, 

2007). Intervjuvanka 3 se trenutno ne želi popolnoma opredeliti za en spol. Imela bo žensko 

ime in mogoče pustila rasti brado, prsi ima že odstranjene, vagino bo zaenkrat tudi še 

ohranila. Zagotovo bo njen primer povzročil veliko zmedo pri ljudeh, ki so vajeni binarnosti. 

Intervjuvanka 3 zanika, da bi želela pozornost, da ona dela le to, kar čuti, da jo osrečuje.  

 

Glede na zgoraj napisano se je najbolje opreti na morda najustreznejšo rabo termina 

transseksualnost, in sicer, da so to osebe, ki same občutijo konflikt med biološkim spolom, ki 

so jim ga na podlagi zunanjih telesnih značilnosti dodelili zdravniki, in lastno spolno 

identiteto (Shapiro 2005, v Župevc 2013). To občutita Intervjuvanec 1 in 2, Intervjuvanka 3 

konflikta ne občuti, vendar si je kirurško potrdila spol in ji ugaja, da jo prepoznavajo kot 

moškega in zaradi tega dvojega sem menila, da je primerna kandidatka za moje diplomsko 

delo. Zaradi vsega naštetega sem izvedla intervju z njo in jo vključila v raziskavo. 

Intervjuvanka 3 je v njej sodelovala, čeprav sem ji razložila, da pišem o transseksualnosti. 

Pozneje, dva meseca po intervjuju, se je pri pogovoru izkazalo, da se oseba ne identificira s 
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transseksualnostjo, ampak s transspolnostjo. Izraz transspolnost je krovni izraz za podtipe 

trans identitet (Whittle, 2006). Transspolna oseba je tista, ki kakorkoli prestopa, briše ali ruši 

konvencionalne ideje o moškem in ženskem spolu (Whittle, Turner, Combs in Rhodes, 2008 v 

Župevc, 2013), kar jih Intervjuvanka 3 zagotovo. 

 

Na tem mestu lahko predvidevamo, da se Intervjuvanka 3 takrat še ni znala opredeliti glede na 

definicije izrazov. Veliko transseksualnih oseb težko opiše svojo spolno identiteto, predvsem 

zaradi pomanjkljivosti v obstoječih klasifikacijskih sistemih za transspolne identitete in 

njihove želje, saj se klasifikacije definirajo glede na ne-transspolno paradigmo oziroma so ne-

transspolni subjekti vedno referenčna skupina za oblikovanje klasifikacij (Hines, 2007). 

Lahko je pri osebi šlo tudi za razmišljanje o tem, kdo je, saj kot pravi Župevc (2013) v 

doktorski disertaciji, je spolna identiteta spremenljiva, da se z njo ves čas nekaj dogaja, kar se 

je pokazalo tudi v njeni raziskavi, saj sta se dve transseksualni osebi v času raziskave 

ponovno identificirali s svojo prvotno identifikacijo. Tudi Intervjuvanka 3 se zaveda, da 

identitete niso stalne, da mogoče čez nekaj let ne bo več to, kar je sedaj, saj se človek z leti 

spoznava, razvija. Identiteta je zanjo vseživljenjski proces.  

 

Intervjuvanca 1 in 2 nista pretirano naklonjena temu, da sta označena kot transseksualni osebi. 

Intervjuvancu 1 so te »identifikacije neumne, res je, da ta beseda vključuje tudi mene, sam se 

pa ne počutm kot neki takga. Pač mam un filing, da sm ujet v nekmu drugmu telesu, drgač sm 

pa čist normaln«. Tudi Intervjuvanec 2 pravi: »Jest sm tip. Mij ful mem tele identifikacije. 

Pomoje sodš človeka tak k je, ne pa zdej spol zamenaš, zdej boš pa ceu živlene 

transseksualc.«  

Intervjuvanka 3 še poudari, da so vsi ti izrazi po njenem mnenju bolj z namenom, da se osebe 

lažje opisujejo, ne da se definirajo. Kot pravi, si nobena transseksualna oseba ni enaka, vsaka 

ima drugačen postopek. Pravilno bi bilo, da bi vsak imel svojo definicijo zase.  

 

Na tem mestu se strinjam z Intervjuvanko 3, saj razni izrazi lahko povzročijo pravo zmedo, če 

oseba ne ustreza točno določeni definiciji izraza. To se je zgodilo tudi v primeru z 

Intervjuvanko 3, za katero se je izkazalo, da ni transseksualna oseba, ampak transspolna. 

Vsaka oseba je edinstvena in zato je ne glede na definicije izrazov treba upoštevati predvsem 

njeno notranje doživljanje same sebe. Pomembna je samoidentifikacija.  
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4.1.3 Razkritje 

 

Intervjuvanec 1 se zaveda, da veliko ljudi ve za njegovo neujemanje biološkega in družbenega 

spola, vendar tega niso izvedeli od njega. Prej so vedeli tisti, ki jih pozna manj časa, kot 

družba iz otroštva. Pri njih ni vedel, kako naj jim pove, saj se je bal, kako ga bodo potem 

gledali. »Sam k enkrt prideš do tega, da če je frend, te bo sprejel takga, kt si. Mene noben ni 

odjebal v lajfu. Pr puncah isto. Vsaka je vedla prej, predn sva krkol mela.« Intervjuvanec 1 

puncam, s katerimi se zapleta v odnos, pove, da je njegov biološki spol ženski, saj kot pravi, 

bi tako ali tako ugotovile in ni pošteno do njih, da jih zavaja. Za nove prijatelje pravi, da 

izvejo ali od njega ali od drugih ljudi. Vendar to ne pomeni, da kar takoj vsakemu pove, 

predstavi se s svojim moškim imenom. Ljudje sami ne ugotovijo za neujemanje biološkega in 

družbenega spola, kar mu ustreza. Povsod ga nagovarjajo kot gospoda. Najbolj je 

Intervjuvanca 1 mučilo, kako povedati mami. Dve leti nazaj ji je rekel, da naj ga pogleda, da 

naj vidi, kdo je on, »povedal sm ji, da ne morm bit punca, da nj ne iše njene hčerkice, da je ni 

več«. Doma še ni povedal, da se je odločil tudi za potrditev spola. Kot problem navaja, da je 

mami kristjanka in da ji ta tema ni poznana, zato je bila njena reakcija tudi temu primerna. V 

joku je povedala, da je mogoče najboljše, da se odseli. »Težk sij priznala, sam nam jest ceu 

živlene trpu, sj sm živ pa zdrov, isti otrok k sm bil.« Intervjuvanec 1 je to od nje najmanj 

pričakoval in meni, da če ne bi bila verna, bi lažje razumela. O tem nista potem več govorila. 

»Z bratoma mamo bl zajebancijo, se normalno zgovarjamo. Starejši brt je še bl stara šola. Ne 

obnašata se do mene kokr do ženske, kdaj rečeta tamala. Majo kkšne fore, prcajo«. Tudi 

Intervjuvancu 2 je bilo najtežje povedati doma. Kot pravi, so to, da je (pred operacijo) 

lezbijka, sprejeli, čez pet let je povedal še, da se je odločil za potrditev spola. Vmesno 

obdobje je bilo zanj najhujše. Intervjuvanec 2 je pri 14 letih povedal, da je (takrat še) lezbijka. 

Najprej je povedal mami, ki je povedala to še drugim, tako da so potem že vsi vedeli oziroma 

so slišali od drugih. Mama je Intervjuvanca 2 najprej podprla, vendar kasneje ni bilo vedno 

tako.  

Predvsem je za transseksualne osebe pomembno, da čutijo podporo svojih bližnjih, da le-ti 

razumejo njihovo stisko. Žal je veliko staršev, ki svojih otrok ne sprejemajo, jih dojemajo kot 

deviantne (Zirkelbach, 2007).  

Za Intervjuvanca 2 razkritje predstavlja po eni strani »da ti breme dol pade«, vendar 

nadaljuje, da se s tem začne tudi to, da te ljudje ne podpirajo, da niso več iskreni. Nekateri so 
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ga pozitivno presenetili, nekateri pa razočarali. Marsikdaj mu je bilo hudo, vendar je moral 

stati za svojimi odločitvami, saj je to njegovo življenje.  

  

Pri Intervjuvanki 3 je najprej imela sestrična razkritje, tako da je intervjuvanka videla, da se 

da to povedati naglas. To je pomenilo olajšanje. Sestrična je prej imela same moške, nato pa 

spoznala osebo, ki je bila ženskega spola, a je bila videti kot fant. Sestrična se je vanjo 

zaljubila kot v osebo ne glede na spol. Prav tako je Intervjuvanka 3 v neki reviji videla 

vprašalnik o depresiji, ga rešila in ugotovila, da naj bi imela močno depresijo, kar jo je 

spodbudilo, da je odšla do svoje zdravnice in nato do psihologinje. Pravi, da je bil to mejni 

korak, saj jo je to spodbudilo, da ni več vsega držala zase. Tudi poskus samomora jo je 

postavil na realna tla, saj kot pravi: »Pol sem pa rekla, da dlje ne morem past kot od poskusa 

samomora. Nižje ti ne gre. Da moram strah prebit, nekomu povedat in to je bil moj prvi 

korak, ko sem stopla do zdravnice, pol pa do sestre.« Intervjuvanka 3 je pri 16 letih prvič 

povedala svoji sestri, da so ji všeč punce. Ko je za to izvedel oče, je bil vesel, saj je mislil, da 

se hčer drogira, ker je bila ves čas zaprta v sobi. Tudi pri njej so kristjani in zato se je še toliko 

bolj bala, vendar je tudi babica, ki je veliko v cerkvi, dobro sprejela. Najprej so izvedeli 

domači, da je lezbijka. V srednji šoli ni vedel nihče, ko je zaključila srednjo šolo, je na 

facebooku objavila, da so ji všeč ženske, ker se ji ni dalo vsakemu posebej razlagat. Ni dobila 

nobenega negativnega odziva ljudi. Samo enkrat se je nekdo negativno vedel do nje, ko ji je 

rekel, zakaj sploh živi.  

Tudi po operaciji prsi so se vsi bolj kot ne pozitivno vedli do Intervjuvanke 3. Pravi, da ji ni 

biti težko iskrena in da se od razkritja počuti bolje, ljudem veliko pove o sebi, da je vse lažje. 

Ni je več sram, saj je vendar človek. Strah jo je le drugačnih stvari. Preden se je razkrila, se je 

zavedala, da mora to narediti, da jo bodo nekateri gotovo v življenju zapustili, vendar je 

vseeno bolje, da je srečna in se neha skrivati. Ni videla svoje prihodnosti, če se ne razkrije, 

počutila se je mrtvo in razkritje je bilo edina rešitev. Intervjuvanka 3 se je razkrila tudi javno, 

da je lezbijka in transseksualna oseba. Pove, da je zdravilo za homofobijo in transsfobijo 

ozaveščanje in da je nekje potrebno začeti, tudi če jo je bilo strah posledic.  

 

Intervjuvanec 2 in Intervjuvanka 3 sta po potrditvi spola ostala v domačih krajih oziroma se 

vključujeta v staro okolje. To je lahko težko, saj je družba polna predsodkov, zmedenih stališč 

in občutkov nelagodja, zato se nemalokrat te osebe preselijo v novo okolje in pretrgajo stike s 

svojo primarno okolico in celo z družino (Zirkelbach, 2007). V teh dveh primerih ni bilo tako, 

Intervjuvanko 3 so domači sprejeli tako, kot je, Intervjuvanec 2 živi na svojem, blizu 
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rojstnega kraja, tako da ga veliko ljudi pozna. Ima stike z domačimi. Izredno ga moti, da 

nekdo, ki ga pozna, razlaga ljudem o njem, vendar stanuje na vasi, kjer se vse razve. S tem, da 

veliko ljudi ve, kdo je, se je nehal obremenjevati. Pravi, da on ni dolžen nikomur razlagati o 

sebi in tudi drugi bi morali spoštovati njegovo zasebnost, da se je odločil, da bo v življenju 

moški. Ljudje imajo včasih tudi komentarje, kot so »nben te ni dobr pofukal, zato pa si tak k 

si«.  

 

Intervjuvanec 1 in Intervjuvanka 3 omenjata krščansko cerkev kot organizacijo, ki širi zavest 

o nesprejemanju raznolikih ljudi in zaradi vere vanjo so njuni sorodniki težje sprejeli njuno 

nenormativnost. Vera po njunem mnenju s svojimi nauki povzroča, da so ljudje manj odprti 

do oseb, ki niso cisspolne. 

 

4.1.4 Potrditev spola 

 

Intervjuvanec 1 pove, da ima velike bitke sam s seboj, saj ne more sprejeti svojega telesa in 

pravi, da če ne bo operacije, je vse skupaj brez pomena oziroma »k bo enkrat operacija, šele 

takrt bom jest normaln lahko zadihal, pa se počutu končn normalnga«. Pravi, da vsak dan 

zaspi in se zbudi z mislijo, da mu biološki spol ne ustreza. Upa, da bo zjutraj kaj drugače, 

vendar ni in ve, da bo na tem potrebno nekaj narediti, drugače se ne bo počutil dobro. 

Potrditev spola je za človeka, ki trpi zaradi zanesljivo ugotovljene transseksualnosti, edina 

možna rešitev, pravi dr. Ziherl (Jud, 2001), oziroma se z vsakodnevnim pogledom v ogledalo 

transseksualne osebe nekaj časa lahko sprejemajo, vendar enkrat ne zmorejo več (Kuhar, 

2007) in tako je edina rešitev kirurška potrditev spola.  

Dokler je intervjuvanec 1 hodil v šolo, je poslušal svoje starše, ki so ga nagovarjali kot hčer. 

Mislil je, da bo občutek nelagodja čez čas izginil. Vendar ni. To je trajalo do dvajsetega leta, 

nato ni zmogel več. Ve, da če bi se odločil drugače, bi bilo zanj lažje, ne bi bile potrebne 

operacije, a ne gre tako. Intervjuvanec 1 pravi, da če ljudje ne bi toliko obsojali 

transseksualnosti, bi bilo veliko manj samomorov. »Sm biu jest tud en cajt depresivn, sam ne 

tko depresivn, dab šu žile rezat. Jest sm dost močn karaktr, še zmer sm jest tle, pa če me še tko 

jebe vse v lajfu. Pravjo, da sm tak dobrovoljčk, veseu, nasmejan«. Pravi tudi, da ni problem v 

tem, da se sam ne moreš sprijazniti s tem, ampak to, da transseksualne osebe ves čas bremeni 

okolica oziroma skrb, kako bodo drugi sprejeli. »Sj sm človk, tko kt vsk, sam da mam mal 

večje probleme. Ni težko sprejet, kaj si, bl to, kaj te vse še čaka.«  
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Kot smo že omenili, Intervjuvanec 1 še nima operativno potrjenega spola, vendar pravi: »Telo 

je tak kt je, ostalo pa je čist kontra.« Problem vidi v tem, da je potrditev spola proces, ki traja 

nekaj let, potrebno je veliko napotnic, za vsako stvar je potrebno čakati. Vendar pa operativne 

potrditve ne želi opraviti v Sloveniji, ker pozna Intervjuvanca 2, ki ima zelo slabe izkušnje z 

operacijami: »Tlele v Sloveniji ni šans, nam poskusn zajčk. Tle bi opravu hormonsko, 

operacijo pa drgm, tud če plačam ne vem kok.« Intervjuvanec 1 se že sedaj vključuje v družbo 

kot moški, operacija je zanj le »pika na i, da si samozavestn, da maš vse kr morš met«. 

Intervjuvanec 2 ima v celoti potrjen spol, vendar potrebuje še nekaj operacij, da bo vse tako 

kot mora biti. Pravi, da se spoznava, da se mu identiteta razvija, da ima sedaj določene 

občutke, ki jih prej ni imel.  

Intervjuvanka 3 ima deloma potrjen spol. Tri leta nazaj si je odstranila prsi in pravi, da so bile 

prsi vedno del nje, ki jo je motil, bilo jo je strah svojih prsi, ne samo pred drugimi, tudi pred 

sabo. Tudi med tuširanjem je bilo mučno, saj ni marala svojega telesa, takega, kot je, tudi 

vagina jo je motila, a kot pove, se je na nek način sprijaznila. Pove: »Zdaj ok, sem na neki 

točki, ne morem si pričarat nek penis, a se je vredno cel življenje sekirat ali pa enostavno 

sprejet, da je to del mene in da je neodvisno od tega, a sem jaz srečna. Sreča je v glavi, 

ampak prsi so me pa izjemno, izjemno motle. Kar se pa tiče spodaj, vagine, ni pa blo taka 

katastrofa, ni blo primerljivo s tem gori.« Za operativno odstranitev prsi se je odločila, ko je 

imela prometno nesrečo in je dobila od zavarovalnice toliko denarja, da si je to lahko 

privoščila. Posega ni opravljala v Sloveniji, potekal je brez komplikacij, za kar je vesela, saj 

je že slišala za zgodbo Intervjuvanca 2. Zanima jo tudi hormonska terapija, šla je že k 

psihiatrinji. Na razgovor je moral priti tudi eden od staršev, saj je bila še najstnik. Prišla je 

mama. Mama je povedala, da jo sprejema, da jo je strah samo tega, kako bo družba gledala 

nanjo. Zaenkrat še čaka glavno psihiatrinjo, ki je zelo nedostopna in zelo veliko na bolniški, je 

pa ena in edina tukaj v Sloveniji. Ne ve, če bo potem hormone jemala celo življenje, vendar se 

počuti, da ji še vedno nekaj manjka in zato bo to tudi poskusila, če ji ne bo odgovarjalo, bo z 

jemanjem prenehala.  

 

Intervjuvanec 2 meni, da se oseba rodi transseksualna. To dejstvo potrdi s pregledom pri 

endokrinologu, kjer so mu preverili nivo hormonov in ga obtožili, da kupuje moške hormone 

na črnem trgu, saj je imel tako povečano koncentracijo. Tudi Intervjuvanka 3 je mnenja, da si 

transseksualnosti ne izbereš, ampak se tak rodiš. Omeni še krščanstvo, da je tam predstavljeno 

to drugače, da je to človeška odločitev. Sama se je predvsem odločila za to, da bo srečna.  
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Intervjuvanec 2 ima v celoti potrjen spol iz ženskega v moškega. Njegovo ime je moško. To, 

da se mu biološki in družbeni spol ujemata, mu je bil cilj, vendar noče, da je to ves čas glavna 

tema pogovorov. Pravi, da ni »Salome, da bi tlele klovna špilal«. Ko so ljudje izvedeli, da ima 

dokončno potrjen spol, so se začeli vtikati vanj, velikokrat mu kdo reče, če pokaže penis, sam 

jim odgovori, če ga vsi kažejo. Kakorkoli, mu je samozavest od zadnje operacije močno 

zrasla. Ponosen je nase, da je kljub neštetim težavam stvar izpeljal do konca, vendar pravi, da 

če gleda nazaj, da ne ve, če bi še enkrat šel skozi vse to, saj ni bilo nič tako, kot so mu rekli 

zdravniki. Potrditev spola naj bi bila končana v dveh do treh letih, vendar se je vse zavleklo 

na devet let. Problem je bil v sistemu, v tem, da mu niso pomagali, ampak naredili vse 

površno in mu nato še obrnili hrbet. »Zafukajo te in pol si eno leto prepuščen sam seb, iskov 

rešitve, kdo te bo popravu, a se da popravt. Čakaš, iščeš. Noro, zmeša se ti. Sm bil že parkrt 

tko na konc z živci, da čeb mu pištolo, bi se kr ustrelu. Ne zato, da bi obupol, sam se mi ni dal. 

A bo tega kdaj konc, osm let se je vrtel sam okol tega in se še zdej dejansk vrti. Rd bi pršu 

domu, se ulegu, da je to mem. Pravne zadeve se sploh še dobr začele niso. Da so naredl 

napako. Čaka me še ena operacija, k morjo še enkrat popravit. Ni ne estetsko. Ne povejo ti v 

štartu, kaj boš mogu dat skos.« Če bi bilo vse izvedeno pravilno, bi bil lahko že štiri leta 

moški, tako pa zaradi pravnih in medicinskih zapletov traja že devet let. »Mogl bi dat penilno 

protezo. Dohtar ni dokončal. Dve leti sm mel samo tiča, brez jajc, namest proteze sm mu sam 

silikonsko palčko. Nism še do dons dobu odgovora, zakaj je blo tko. Gor so me 5x popravlal, 

če pokažem, je še kr neeestetsko, še dns ne morm bit brez majce (dvigne majico in pokaže 

prsi). V drugi državi je dohtar koj vzel metr, me premeru, da bomo zrihtal, dokončal so me v 

tuji državi. Skeširal so dnar njim, da so me popravl.« Proteze mu niso vstavili, ker naj 

zavarovalnica tega ne bi krila, sedaj so ga operirali v tujini preko zavarovalnice. Operacija 

potrditve spola iz moškega v ženskega je neprimerljivo lažja (Utenkar in Kotnik, 2013) kot 

izgradnja penisa, ki je nadvse kompleksen, tvegan in tudi drag postopek (Hines, 2007) in ki bi 

ga morali opravljati usposobljeni kirurgi, v tem primeru niso bili, prav tako je zatajilo 

zdravstveno zavarovanje. Osebi so povzročili veliko psihičnih in fizičnih bolečin, kar je 

popolnoma nesprejemljivo. Dolgo niso priznali svoje napake in osebo telesno pustili v 

nedokončanem stanju. Vse to govori o katastrofalnem odnosu slovenskega zdravstva in prava, 

za kršenje človekovih pravic. 

 

Intervjuvanka 3 je pri 14 letih imela poskus samomora, Intervjuvanec 2 ga je skušal narediti 

trikrat. Bil je tudi v prevzgojnem domu od petega razreda naprej do konca srednje šole. Ko je 

http://www.delo.si/arhiv/iskalnik/?niz=Gorazd%20Utenkar
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poskušal tretjič narediti samomor in so ga komaj rešili, se je odločil, da bo potrdil spol ne 

glede na vse in tako je vztrajal do konca. Iz tega lahko razberemo, s kakšnim bremenom živijo 

trans osebe.  

Pri osebah, ki se ne identificirajo s svojim biološkim spolom, je samomorilnost več kot 70%. 

Zaradi tega razloga je transseksualnost kvalificirana kot bolezen in zato se stroški krijejo iz 

zdravstvenega zavarovanja (Zonta, 2009).  

 

4.1.4.1 Stanje po potrditvi spola 

 

Intervjuvanec 2 pove, da se počuti odlično, čeprav ga čaka še nekaj operacij, da bo vse 

popolno. Navdušen je, da bo lahko poleti brez majice in da bo vse tako, kot mora biti, saj mu 

je poletje vedno predstavljalo muko zaradi prsi. Prav tako je bil vesel, ko je dobil več dlak, 

predvsem po obrazu in trebuhu. To mu zelo ustreza. Ima več energije, volje, ki je prej ni bilo. 

Rad se zjutraj zbudi, ni pod pritiskom. Sedaj se rad tušira, prej je bila to muka zaradi prsi. 

Prav tako ni želel nositi trenerk, saj se je videlo, da nima penisa. Ni nosil oprijetih majic, 

kavbojk, sedaj je vseeno, kaj obleče, počuti se dobro. Zanj je bila operacija edini izhod, o tem 

je razmišljal celo življenje. Prej se mu življenje zaradi tega ni razvijalo, ni imel načrtov, 

službe, za nekatere je bil »luzer«. Zastavil si je, da bo prilagodil spol in to speljal, vendar je 

vse predolgo trajalo. Vseeno se sedaj obrača na bolje, operacije so že skoraj mimo, ponudilo 

se mu je delo, prvič v življenju vidi smisel. Prav tako meni, da ima sedaj, ko je moški, več 

možnosti v življenju kot prej, ko je bil ženska.  

Tudi za Intervjuvanko 3 je to, da si je dala odstraniti prsi pomenilo, da se je začela bolj 

razvijati, da se ni več neprijetno počutila, ko je telovadila, ni se več skrivala v bundi, ko je 

bilo vroče, prsi niso bile več moteče. Pridobila je ogromno samozavesti. Pred tem se je borila 

z depresijo, bila na tabletah.  

 

Kot lahko razberemo iz odgovorov, bi bilo za oba intervjuvanca nemogoče živeti naprej brez 

kirurške potrditve spola. Oba sta se s potrditvijo rešila velikih bremen, ki so jih zadrževala na 

poti življenja, ki ga želita živeti.  

Zanimivo je tudi razmišljanje Intervjuvanca 2, ki meni, da bo sedaj, ko je moški, imel več 

možnosti v življenju, kot če bi ostal ženska. Iz tega lahko sklepam, da tudi transseksualne 

osebe niso imune na pritisk družbe, ki še vedno sporoča, da so ženske manjvredne in da imajo 

zaradi svojega spola manj možnosti.  
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4.1.5 Seksualna usmerjenost 

 

V zahodni kulturi seksualna usmerjenost/nagnjenje temelji izključno na spolu objekta izbire 

(Bornstein, 1999). Intervjuvanec 1 svojo spolno usmerjenost razlaga tako, da ko je bil star 

okoli 11 let, bi fante najraje udaril, deklice so mu bile všeč. Ni mu bilo jasno, zakaj. Čez čas, 

ko se je to konstantno dogajalo, je začel dojemati, zakaj je tako. Da ni nor, ampak da tako je, 

da so mu punce všeč. Podobno se je dogajalo Intervjuvanki 3, ki jo tudi zanimajo ženske, že 

od nekdaj. Spominja se, da se je pri osmih letih »začelo s tem, da so kolegice začele s tem, ko 

je meni on luštkan, meni je bla ona luštkana. Meni ni šlo v glavo, zakaj meni on ni luštkan. Mi 

ni bil.« Takrat še ni vedela, da je lezbijka, oziroma še ni bila seznanjena s tem izrazom. To se 

je zgodilo nekje v puberteti, z dvanajstimi leti si je priznala, da je lezbijka. Z leti je razumela, 

da to ni značilno za ženske, da so jim ženske všeč. Vendar se Intervjuvanka 3 ne omejuje, kar 

se tiče spolne usmerjenosti, saj pravi: »Jaz za sebe rečem, ker meni so ženske všeč, sem 

lezbijka, ker še nisem spoznala moškega, ki bi me na taki način privlačil kot ženske. Če pa se 

mi bo kdaj to zgodilo, pa če bo obojestransko, pa bom z moškim, meni ni problem. Ful se ne 

ozirajo ljudje, kakšna je oseba, ampak kakšen je spol.« Pravi, da je prej tudi sama pri sebi 

zaznala misli, da nikoli ne bo z moškim, sedaj pa se zaveda, da bi s tem omejevala samo sebe, 

saj če bi jo nekaj osrečilo, zakaj bi se morala potem zadrževati. Pravi, da se sedaj poimenuje z 

lezbijko, da je to le beseda, da se lažje opiše, vendar pa nikakor ne ve, kaj bo čez 10 let. Do 

sedaj je imela za partnerice same ženske. Pravi, da je spolna usmerjenost prirojena. 

Intervjuvancu 2 je sedaj »normalno«, da je z žensko, moški ga ne zanimajo, vendar je bil tudi 

v razmerju z moškim pred potrditvijo spola. Medicina na splošno domneva, da bo 

heteroseksualna identiteta avtomatično sledila prilagoditvi spola (Cromwell, 1999, v Hines, 

2007), vendar moramo paziti, da so to domneve, ki so se samo v tem primeru izkazale za 

resnične, pri ostalih dveh intervjuvancih take izkušnje ni, obema so že od nekdaj všeč ženske. 

Pri potrditvi spola spolna usmerjenost Intervjuvanca 2 ni bila pomembna, kar kaže na 

zmanjšano diskriminacijo transseksualnih oseb. V preteklosti so bile transseksualne osebe, 

katerih spolne identitete niso ustrezale okvirom heteroseksualnosti, ponavadi zavrnjene za 

operacijo (Cromwell, 1999, v Hines, 2007), pozneje so se študije začele ukvarjati tudi z ne-

heteroseksualnimi transspolnimi osebami (Hines, 2007). Vendar so žal tudi danes, kot pravi 

Ekins (2005, v Župevc, 2013), privilegirane tiste transseksualne osebe, ki bi s potrditvijo 
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spola dosegle usklajenost biološkega in družbenega spola, bile heteroseksualne in s tem 

podpirale binarnost spolov.  

 

4.1.6 Binarnost  

 

Družbeno sprejeto razumevanje spola je takšno, da obstajata samo dva spola in da vsakdo 

pripada enemu ali drugemu spolu (Štular, 1998). 

Intervjuvanec 1 se načeloma strinja z binarnostjo, vendar na način, da kar oseba čuti, to je. 

Meni, da ne more imeti človek dva spola naenkrat. Ne more se oblačiti v žensko in se 

poimenovati kot moški. Tudi Intervjuvanec 2 pravi, da ga tisti, ki se ne odločijo za en spol, 

motijo, čeprav pravi, da jih podpira, da se odloči vsak zase, vendar se sam noče gibati v takem 

krogu ljudi. Zaradi tega se je tudi odločil za popolno potrditev spola, da je samo moški in 

lahko živi svoje življenje. Transseksualne osebe to lahko podpirajo zato, ker se želijo zliti z 

okolico »normalne« populacije, kjer par tvorita moški in ženska, kjer je ženska manjša od 

moškega, manj poraščena, manj mišičasta in kjer je moški tisti, ki ima oblast. Želijo 

»normalno« življenje oziroma tisto edino pravo (Hines, 2007). Intervjuvanec 2 se tako ne 

strinja z ljudmi, ki nekaj naredijo na pol, in sicer da si samo s hormoni povečajo klitoris ali pa 

so zelo mišičasti in sploh nimajo penisa. Oba Intervjuvanca potrdita trditev, da je zanimivo, 

vendar ne presenetljivo, da se večina transseksualnih oseb strinja s spolnim sistemom, da 

obstajata le ženski in moški spol (Bornstein, 1999). Intervjuvanka 3 je bolj raznolika glede 

spola, saj ima žensko ime, odstranjene prsi, izgled kot moški, binarnost pri njej ni jasna. 

Obstajajo tudi osebe, ki se ne opredelijo, ki se ne strinjajo z binarnim spolnim sistemom. 

Sama pravi, da o binarnosti ve premalo, da bi lahko o tem govorila, vendar sprejema 

raznolikost ljudi oziroma vsak je lahko samosvoj, le če s tem ne škodi drugim ljudem.  

 

4.1.6.1 Interesi 

 

Intervjuvanec 1 ima rad konje in vožnjo z motorjem, barbike niso bile nikoli njegove ljube 

igrače. Intervjuvanec 2 je vedno imel rad nogomet, hokej. Punčke ga niso zanimale »sm jim 

glave stran trgou, eno sm clo zažgal«. Tudi Intervjuvanke 3 niso zanimale barbike, ampak je 

rada imela pištole, avte in videoigrice. Zanimajo jo tudi muzikali, zaradi česar kdaj dobi 

vprašanje »kaki dec pa si, če imaš rada mjuzikle?«. Pravi, da so stvari, ki so bolj ženske in so 
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ji všeč, na primer romantični filmi, liči pa se ne. Ni je strah svoje ženske strani in ne moške, 

kot pravi je vse le družbeno definirano.  

 

Vsi trije so odgovorili, da jim barbike v otroštvu niso bile blizu, čeprav je bilo vprašanje 

povsem odprto, spraševalo je na splošno o interesih. Iz tega lahko vidimo, kako močno smo 

zaznamovani s spolnimi vlogami, ki se jih učimo od malega. Vedenja in lastnosti ženskega in 

moškega spola so le kulturno posredovani vzorci spolnega vedenja (Župevc, 2009), kot so 

delitev iger, barv, interesov, vedenja na tista, ki so primerna za fantke, in tista, ki so primerna 

za deklice (Marjanovič Umek, 2004). V tem primeru gre za igranje z barbikami in ta igra je v 

današnji družbi dovoljena le deklicam. Vsi so poudarili negativen odnos do barbik in 

povedali, da imajo raje dejavnosti, ki jih družba označuje za moške. Le Intervjuvanka 3 je 

omenila, da ima rada tudi nekatere bolj ženske dejavnosti, vendar ona sprejema svoj biološki 

spol. Mogoče si lažje dovoli pokazati svojo žensko plat kot Intervjuvanec 1 in 2, ki sta moška 

in od katerih družba zahteva možatost in si zato tudi ne upata, da ne bi bila zasmehovana. 

Mogoče je bilo v primeru intervjuvancev vseeno lažje zavračati igro z barbikami, kot če bi šlo 

za fantka, ki bi se rad igral z barbikami, saj je v današnji družbi tak fant bolj opazen od 

deklice, ki se rada igra npr. s pištolami. Beal (1994) pravi, da ima stereotipiziranje spolnih 

vlog zelo negativen vpliv na otroka. Dečki se morajo igrati z deškimi igračami, drugače so 

zasmehovani bolj, kot če se deklice igrajo z deškimi igračami. To gotovo zato, ker so v 

primeru igranja z igračami za deklice bolj nežni in krhki, te lastnosti pa nimajo posebnega 

spoštovanja v današnji družbi, kjer je pomemben pogum in moč. 

 

Intervjuvanec 2 pove tudi, da je bilo vedno samoumevno, da bo on kuhal za brata in njegovo 

punco, ker je bil ženskega spola, tudi sedaj se to dogaja, kot da bi ga še vedno jemali z 

rezervo ali se jim zdi le bolj sposoben za kuhanje od brata. Temu se je uprl, saj če ne bo kuhal 

brat, tudi on ne bo. Tudi Intervjuvanec 1 pravi, da ne bo kuhal in pekel, da naj mami to počne 

kar s snaho. Pove tudi, da mu je šlo »žensko« delo na živce, vendar se sedaj zaveda, da je bilo 

dobro, da je moral početi tudi to, saj mu bo lažje, ko bo odšel živet na svoje. Prav tako tudi 

pove, da je sedaj družba tudi bolj svobodna glede opravil, da se par dogovori in da mora tudi 

moški opraviti kakšno žensko delo.  

Iz odgovorov intervjuvancev lahko razberemo, da sta pod vplivi spolnih vlog. Spolne vloge 

nam povedo, kako moramo funkcionirati, da bomo v družbi zaznani kot pripadniki ali 

nepripadniki moškega ali ženskega spola (Bornstein, 1999), kar lahko opazimo pri 

Intervjuvancu 2, ki noče kuhati, ker tudi brat ne kuha, ker to pojmuje kot žensko opravilo. 
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Intervjuvanec 1 ta dela raje prepusti ženskam. Pove tudi, da je mami zelo vesela, ker sedaj pri 

njih živi snaha, s katero imata lahko ženske pogovore, kuhata kaj skupaj itd., Intervjuvanec 1 

pa je tako bolj razbremenjen. 

 

Intervjuvanca 2 je zanimalo tudi jahanje konj, vendar si je ves čas predstavljal, da »mi bodo 

tm joške gor pa dol skakale«. Prav tako je želel trenirati plavanje, a so bile problem kopalke, 

in nogomet, kjer so bile problem garderobe.  

Tu se pokaže, kako zelo je bil Intervjuvanec 2 v mladosti omejen v interesih, ki jih je želel 

početi in kako veliko oviro mu je predstavljalo telo. Čeprav je nekaj želel početi, ni mogel, 

ker je žensko telo zanj predstavljalo oviro. Tu se vidi, kako pomembno je, da ima stroka 

posluh za osebe, katerih identifikacija ni skladna s telesom. Mora jim priskrbeti pravo pomoč, 

saj se le tako lahko razvijajo svobodno.  

 

4.1.6.2 Telo 

 

Vsi trije intervjuvanci so si povezovali prsi oziroma so uporabljali športne modrčke. 

Intervjuvanec 1 to še vedno počne. Intervjuvanec 2 se je enkrat povezal z močnim lepilnim 

trakom, ki se mu je nato močno prijel na kožo. Zaradi tega je imel rane po telesu. 

Intervjuvanka 3 si jih je povezovala, kar je videla tudi mama in sta se pogovorili o tem, da se 

počuti bolj moško. Nista pa omenjali besede transseksualnost. Všeč ji je bilo, da so jo 

zamenjevali s fantkom. Tudi sedaj ji odgovarja, da jo imajo za moškega, čeprav se identificira 

z žensko. Tisti, ki jo vidijo prvič, jo nagovarjajo kot fanta. Tisti, ki je ne poznajo in se 

predstavi z ženskim imenom, so v zadregi. Nekateri se normalno odzovejo, nekateri že vejo, 

da je biološko ženska, saj da ima vseeno bolj ženske poteze. Nato jo večina ponavadi gleda v 

prsi, kje so. Včasih se je z vsem tem zelo obremenjevala, sedaj pa na vse gleda skozi humor. 

Zaveda se, da je ljudem nenavadna in to razume, saj ve, da je ljudje niso vajeni. Včasih jo je 

bilo strah sedeti v čakalnici pri zdravniku, ko so jo nato poklicali po imenu, vstal pa je nekdo, 

ki zgleda kot fant. To ji je bilo zelo mučno, podobne občutke je doživljala tudi, če so bili s 

prijatelji zunaj in so jo nagovarjali z imenom, okoli pa je bilo veliko ljudi. Sedaj ji je lažje, je 

o takih stvareh temeljito premislila in si ne pusti, da bi se obremenjevala s tem, kaj si mislijo 

drugi.  
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Intervjuvanec 2 pove, da so na primer njegove roke vedno bile videti kot moške, omeni tudi 

rast prsi kot dogodek, ki je bil zanj zelo nelagoden. Veliko muko mu je predstavljajo tudi 

mesečno perilo, s tem se poistoveti tudi Intervjuvanec 1.  

 

Intervjuvancu 2 in Intervjuvanki 3 so prsi povzročale veliko nelagodja. Intervjuvancu 1 jih 

povzročajo še vedno.  

Gotovo prsi predstavljajo največjo težavo zato, ker jih je, če so večje, težko skriti in so zato 

močan pokazatelj spola.  

 

4.1.6.3 Oblačila   

 

Intervjuvanca 1 so oblačili v oblekice in pravi: »To mij blo komad smotan. Čej mt rekla, da so 

me pr štirih letih za en obhajiu oblekl v kiklco pa so me mal pustil samga v sob, sm jo strgal 

od togote. Sm reku, že takrt nism bil taprav.« Tudi Intervjuvanec 2 pravi, da je že v vrtcu 

govoril, da ko bo velik, bo imel penis. Omeni tudi problem oblačenja v dekliška oblačila. 

Pravi, da mu je to predstavljajo največjo kazen, če so ga oblekli v krilo. Takrat se mu je 

popolnoma »utrgalo, metou sm se u tla, dru«. To je bilo zanj nekaj najhujšega. Tudi 

Intervjuvanka 3 omeni prigode z »oblekico za obhajilo, jaz sem sam čakala, da si mini 

poročno obleko strgam iz sebe dol, to je bilo vsiljeno«. 

Pri vprašanju o oblačilih je pogovor najprej stekel na krilo, ki je v naši kulturi značilno le za 

ženske. Oblačila so v otroštvu ključni kulturni pokazatelj spola (Hines, 2007). Tega so se že 

kot otroci zavedali tudi intervjuvanci, zato so tudi zavračali dekliška oblačila. Pri transspolnih 

osebah se lahko oblačila pojavljajo kot označevalec upora, ko se otroci upirajo spolnim 

vlogam, se oblačijo v nasprotna oblačila, vendar ponavadi v zasebnosti. To, da se preoblačijo 

v zasebnosti, kaže, da so bili seznanjeni s kulturnim imperativom, da se morajo vesti ustrezno 

s spolom (Hines, 2007). Situacijo si kot upor mogoče razlagamo cisspolne osebe, saj se 

transspolne osebe z oblačili ne upirajo, ampak le potrjujejo svojo identiteto, potrjujejo spol, so 

tisto, kar čutijo, da so.  

 

Intervjuvanec 1 pravi, da je vedno nosil bolj fantovske hlače, v srednji šoli so bila vsa oblačila 

fantovska, saj si jih je takrat kupoval že sam. Nima ženskih oblačil, nosi »boksarice«, saj je to 

pravo zanj. Pravi, da mami dolgo ni bilo nič jasno, vendar se bo morala sprijazniti, tako kot se 

je moral on. Intervjuvanec 2 pove, da je imel srečo, da je imel brata in se je oblačil v njegova 
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oblačila. Vendar si je moral kupovati ženske športne modrčke, pod pretvezo, da niso zanj, s 

čimer si je zakril svoje prsi. Vsi trije intervjuvanci so povedali, da so nosili široka oblačila z 

namenom, da bi skrili svoje prsi, poleti so bili oblečeni v puloverje, ki so bolje zakrili njim 

neprijetne dele. Intervjuvanca 1 in 2 sta se na morju kopala v majicah ali sploh nista hodila. 

Tudi Intervjuvanka 3 nosi moška oblačila in spodnje perilo. Včasih se je oblačila v zelo široka 

oblačila zaradi svoje velike teže, da je zakrila kilograme. Tako je bila videti kot fant.  

 

4.1.6.4 Toalete/garderobe 

 

Obisk toalet vsem intervjuvancem predstavlja težave, saj se je ves čas potrebno odločati med 

moškim in ženskim straniščem. Intervjuvanec 1 pravi, da je na domačem okolju obiskoval 

ženske toalete, v srednji šoli pa, kakor je bilo. Vendar so zaradi tega nastajali problemi, saj so 

ga označili za čudnega, saj okolica ni razumela. Pravi: »Sj nimajo od kje vedt, jim ne zamerm, 

sam ne morjo me obsojat, če me ne poznajo.« Sedaj ne obiskuje več ženskih stranišč, pravi, da 

niti ne pomisli, da bi šel na ženski WC. Tudi Intervjuvanec 2 se je soočal s težavami, katero 

garderobo naj izbere. To mu je predstavljalo težavo predvsem na delu, ko je šel v žensko 

garderobo, kjer so mu ženske takoj povedale, da je moška garderoba drugje. Takrat je imel še 

prsi, prav tako je bil v dokumentih poimenovan kot ženska. Najhujše je bilo pri izbiri toalete 

»veš kokrt sm po deset ur zadržval scane, k ni blo varjante, dab nekam tko šu, da se skriješ, 

da te nben ne vid«. Vsemu temu stresu so sledile bolniške. Zaradi toalet je imela težave tudi 

Intervjuvanka 3, in sicer jo je bilo izredno sram iti na ženski WC, ker so jo vse gledale, zato 

ker so mislile, da je fant, kar je v njej povzročalo občutke strahu. Tega se je rešila tako, da 

hodi na moški WC. Misli si, da je to samo WC. Če je kdaj kje zunaj, kjer so pijani ljudje, gre 

vedno na moškega, da ne bi kdo mislil, da je perverznež, ki hodi na ženski WC, in bi bile 

lahko težave. Pravi, da se ne more ves čas razgaljati pred ljudmi, kdo je in da so moški WC še 

boljši, ker ni gneče, problem je, če so prosti le pisoarji, takrat je potrebno počakati. Neprijetno 

ji je bilo v šoli hoditi na WC, tako da je vedno šla med poukom, prav tako ni hodila na šolske 

izlete, saj bi tam pred vsemi morala izbirati WC in bi se lahko norčevali iz nje. Za 

»normalne« ljudi je to banalna stvar, njej pa je povzročala velike strahove. Zaradi tega ni šla 

na maturantski izlet, saj se ni dobro počutila zaradi prsi, kilogramov in zaradi izbire garderob 

in toalet.  
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Tu lahko vidimo, kakšne frustracije povzroča izbira toalet trans osebam. Zagotovo bi morale 

biti uvedene tudi nevtralne toalete, ki bi olajšale marsikatero odločitev.  

 

4.1.7 Socialni odnosi 

4.1.7.1 Odnosi v družini 

 

Intervjuvanec 1 ve, da bi se brata zanj postavila po robu osebam, ki bi mu želele škodovati, ve 

da ima zaledje, vendar čuti tudi negotovost, ki bo verjetno s časom minila. Se razumejo ne 

glede na situacijo. Rad bi jim enkrat predstavil svoj svet, saj se zaveda, da ne morejo vedeti, 

kako se počuti. Z veseljem pove, da je tudi oče bratove punce vprašal po njem, in sicer ga je 

imenoval z novim imenom. Meni, da se bodo ljudje počasi navadili. Intervjuvanec 2 pravi, da 

se je brat šele sedaj, ko ima potrjen spol, sprijaznil, vendar nista imela veliko stikov, čeprav 

sta živela v isti hiši. Z očetom že od prej nima stikov. Pravi, da »so se doma bl trudl, da bi biu 

baba, pa jim nekak ni ratal«. Najbolj pozitivne izkušnje ima Intervjuvanka 3, ki pravi, da je 

nihče ni gledal negativno, čeprav je imela predstavo, da jo bodo zaničevali. Ima veliko 

družino. Najprej je ena od sestričen razkrila, da je lezbijka, nato še druga ter še bratranec, ki je 

gej. Sedaj so se že vsi pomirili in če s sabo ne pripeljejo partnerja na družinska srečanja, vsi 

sprašujejo, kje je. Intervjuvanka 3 poudari, da večina svojcev vedno najprej gleda nase, kaj 

bodo drugi rekli, zato ker je moj otrok transspolna oseba. Sprašujejo se, kaj so storili narobe, 

da se to dogaja z njihovim otrokom. Pri njej se tega niso spraševali, vsaj ne naglas. Sama 

poudari predvsem to, da je pomembno, da je otrok srečen. Pravi, da je niso vzgajali ali 

oblačili kot fanta, da je sama ugotovila, da ji je to všeč. Vzgojijo te lahko le tako, da ti je 

vseeno, kaj si drugi mislijo. Pomembno je, kaj si in da to sprejemaš. Intervjuvanko 3 v družini 

podpirajo, z mamo se razume bolje kot z očetom, ne zaradi transspolnosti ali spolne 

usmerjenosti, ampak zaradi tega, ker na splošno ne znata komunicirati.  

 

Vsi trije Intervjuvanci imajo še vedno stike s svojimi družinami. Podpora družine je v takih 

primerih zelo pomembna (Hines, 2007). Najbolje so sprejeli Intervjuvanko 3, ki je skoraj 

najmlajša. Transseksualne osebe lažje sprejmejo starši mlajših oseb, saj so med generacijami 

staršev velike razlike glede odnosa do spola in seksualnosti in zato je veliko bolj verjetno, da 

bodo družine mlajših transseksualnih oseb bolj naklonjene odločitvi o potrditvi spola kot 

starejši starši, seveda obstajajo tudi izjeme (Hines, 2007). Intervjuvanec 2, ki je od 
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Intervjuvanke 3 starejši več kot deset let, je imel podporo mame, a ne vedno. Mogoče so res v 

teh časih starši bolj odprti, saj se o raznolikosti spolov tudi več govori in so tako lahko že 

seznanjeni, da binarnost ni edino pravilo.  

 

4.1.7.2 Partnerstvo 

 

Intervjuvanec 1 je bil v času intervjuja v razmerju, in sicer z žensko. Pravi, da hoče »met čist 

obično familijo, moški in ženska«. Zanimajo ga ženske, ki so heteroseksualno usmerjene, saj 

rabi punco, ki ima rada fante. Za biseksualne ženske pravi, da ga ne zanimajo. Tudi 

Intervjuvanec 2 pravi, da ne mara lezbijk, saj z njimi nima kaj početi. Rad ima običajne 

punce, ki imajo rade fante. Prav tako tudi Intervjuvanka 3 pove, da gotovo partnerice privlači 

kot moški, saj izgleda kot moški, oziroma doda, da nanjo gotovo gledajo kot na osebo ne 

glede na spol, kar lahko razložimo s tem, da je lahko spolnost pri transseksualnih partnerstvih 

bolj naložba v romantiko, kjer nenormativna telesa nimajo nobene zveze, veliko vrednost ima 

čustvena poštenost (Hines, 2007).  

 

Pove: »Z vsako sm debatiral od sebe, kr so hotle vedt, pa da bi me kera gledala kot žensko, bi 

jo odjebal koj, ker nima kj z mano delt, ker nism jest to. Sam mej vsaka gledala kot tipa do 

zdej.« Intervjuvanec 1 se je pri 14, 15 letih znašel v situaciji, ko ga je osvajal fant, vendar 

pravi: »Jest nikol nism tipa tko gledal, z njemu bi pa lahk kj mu, neeeee.« Pravi, da mu je bil 

všeč kot ženska, vendar on ni ženska in zato si je sam pri sebi mislil, da je ta fant gej. Sedaj 

ponavadi punce prve pristopijo do Intervjuvanca 1. »Pač če si fletn, zabavn, bo ženska pršla 

do tebe an«. 

Intervjuvanec 2 je bil že pred prilagoditvijo spola močno podoben moškemu, tako da je bila 

situacija razmerij malo drugačna, in sicer pravi, da če je bil z moškim, je bilo videti, kot da je 

gej; če je bil z žensko, so mu govorili, da je lezbijka. Ni se našel ne v eni ne v drugi vlogi. Čez 

čas se je med spolnimi odnosi počutil, kot bi bil posiljen in si tako priznal, da to ni tisto, kar 

hoče. Meni, da je bila izkušnja pravilna, saj je tako lahko naredil zaključke in se na podlagi 

vsega tega odločil prav. Pravi, da je imel ves čas občutek, da ga ženske zavračajo, ker nima 

penisa, razni pripomočki niso dajali telesne in tudi čustvene zadovoljitve. Ves čas se je 

zavedal, da ni dovolj dober.  
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Intervjuvanec 2 trenutno ni v razmerju, spolnega življenja nima že dve leti. Pred operacijo ga 

je imel, po operaciji je šlo vse narobe, kar so popravili šele sedaj. Zaradi problemov po 

operaciji mu je propadlo tudi zadnje razmerje, saj se je začel zapirati vase. Kot pravi, je bila ta 

ženska edina, ki ga je res razumela, bila sta skupaj v obdobju vseh glavnih stvari do operacije. 

Pri zadnji zvezi je imel ves čas občutek, da ga ima partnerica rada takega, kot je.  

V daljših partnerskih zvezah je čustvena bližina bolj pomembna kot spolno poželenje. 

Potrditev spola lahko prinese tudi razhod med partnerjema (Hines, 2007), kar se je zgodilo v 

primeru Intervjuvanca 2. 

Intervjuvanec 2 pravi, da mu je sedaj po operaciji težje najti partnerico kot prej. To povezuje s 

tem, da je tudi starejši. Ko je bil mlad, je bil ženskam zanimiv, to mu je ustrezalo, sedaj je vse 

težje, strah ga je tudi, kako bo ženska reagirala, ko bo izvedela. Pravi, da bo za potrditev 

povedal že takoj, vendar predvideva, da se bo zapletel s kakšno, ki jo pozna že od prej, ne bi 

rad iskal novih poznanstev, saj bi mu bilo veliko težje vse razlagati. Lažje bi funkcioniral z 

žensko, ki ve, kaj se je z njim dogajalo. Na operacijo je šel, ker želi nekoč imeti družino, po 

zakonu mu pripadajo trije poskusi umetne oploditve. Želi imeti otroke ter noče, da bi bila 

ženska zaradi tega, ker je zamenjal spol, prikrajšana za nosečnost. Transseksualne osebe so po 

potrditvi spola zaskrbljene pri vstopu v nove zveze tudi zaradi tega, ker ne bodo nikoli mogle 

imeti otrok in so zato pri oblikovanju novih zvez zadržane, vendar obstajajo tudi partnerji, ki 

to razumejo in sprejmejo njihovo potrditev spola (Hines, 2007).  

 

Intervjuvanka 3 trenutno ni v razmerju, se je pred kratkim razšla s punco, vendar se z njo še 

vedno videva. Ena od bivših punc je imela pred njo le fante, druga oboje. Intervjuvanka 3 se 

je zelo bala prvega spolnega odnosa, saj ni vedela, kako naj bi funkcioniralo. Ob gledanju 

lezbičnih porno filmov, ji je bilo vse prilagojeno za moške. Prav tako ni želela, da bi se je 

ženska dotikala spodaj, ker nima penisa. Ugotovila je, da gleda nase kot na »streight« 

moškega. Ni si želela analnega spolnega odnosa, ker to delajo geji. Počutila in razmišljala je 

kot »streight« moški. Nato je ugotovila, da je vse to razmišljanje proti njeni naravi, da ne sme 

razmišljati, kaj moški ne sme, ampak mora razmišljati, kaj njej ustreza, kaj ji ugaja. Na 

začetku ji dotikanje njene vagine ni bilo prijetno, a ko je spoznala osebo, je bilo drugače, saj ji 

je zaupala. Samozadovoljevala se je, a je imela odpor do svojega telesa, ker ima vagino in 

vagina ji po njenem ne sme prinašati užitka. Prav tako je zavračala notranjo penetracijo, ker 

moški tega ne more početi. Ugotovila je, da se le omejuje, zato ker je nekaj družbeno 

določeno. Je poskusila, vendar ji ni bilo všeč, mogoče ji kdaj bo. Pred operacijo prsi ni imela 

partnerskih odnosov. Prvo punco je spoznala po operaciji prsi, tudi prvi spolni odnos je bil po 
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operaciji. Kot pove, se prej niti sama sebe ni mogla videti gole, kaj šele, da bi jo kdo drug, ali 

da bi se je še dotikal. Partnerice je dobila preko družabnih omrežij in na zabavah. Ko se je 

nehala obremenjevati, je bilo vse lažje. Vsakdo ima lahko težave najti partnerja, le da gre pri 

vsaki osebi za druge strahove.  

 

Intervjuvanec 2 si ne želi roditi, kar je sedaj tudi nemogoče, prav tako tudi pove: »Čeb hotu 

rojevat, bi bil baba.« Sedaj mu ustreza, da nima več mesečnega perila. Tudi Intervjuvanka 3 

pove, da si ne želi roditi, da si zaenkrat tudi ne želi otrok, vendar se bo to mogoče kdaj 

spremenilo, sedaj se ne počuti dovolj odgovorno. Zaveda se, da če si bo kdaj želela ustvariti 

družino, ne bo enostavno. Intervjuvanec 1 si želi, da bi lahko nekoč imel svojega otroka 

oziroma bi kot moški imel svojo družino.  

Vsi trije Intervjuvanci so zanikali željo po rojevanju, kar potrdi tudi Weber (2013), ki pravi, 

da je malo verjetno, da bi si ženske, ki si tako želijo biti moški, da se podvržejo operativni 

potrditvi, želele roditi otroka. V nekaterih evropskih državah se za pravno priznanje potrditve 

spola, ki je drugačen od biološkega, zahteva tudi prisilna sterilizacija (Mackenzie, Paradis, 

Agius, Lavrikos, 2011), to pomeni, da posameznik ni zmožen reprodukcije, vendar je ta 

zahteva po sterilizaciji v nasprotju s temeljnimi človekovimi pravicami in dostojanstvom 

posameznika (Weber, 2013). Transseksualne osebe oziroma transspolne osebe so tako 

prisiljene z zakonom, da se odrečejo temeljnim človekovim pravicam. K sreči vse več držav 

odpravlja zahtevo po prisilni sterilizaciji, ker je ta nesmiselna in diskriminatorna, saj 

vnaprejšnja sterilizacija ni potrebna, ker sledi že osnovnemu pogoju za pravno priznanje 

spola, in sicer operativnemu posegu. Prisilna sterilizacija v slovenskem pravu ni zahtevana 

(Weber, 2013).  

 

 

 

4.1.7.3 Prijateljstvo 

 

Intervjuvanec 1 ima prijatelje, ki jih pozna že od otroštva, nekatere je spoznal pozneje v 

srednji šoli. Vedno mu je težko, če pride v družbo, kjer so že vsi kaj slišali o njem in ne ve, 

kaj si potem mislijo. Vendar je ugotovil, da ga večina ljudi spoštuje, da ga sprejmejo takega, 

kot je. Intervjuvancu 2 je od prej (pred prilagoditvijo) ostalo okoli 5 % prijateljev, ostali so 

novi. Pove, da je tak človek, ki ne rabi toliko ljudi okoli sebe, vendar rad spoznava nove ljudi, 
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a ves čas razmišlja, kako gledajo nanj. Intervjuvanki 3 so prijatelji veliko pomagali, saj je z 

njimi predelovala svoje težave. Druži se predvsem s tistimi, ki jih je spoznala po razkritju. Ne 

potrebuje vedno ljudi okoli sebe, rada je tudi sama. Prijatelji so prav tako pomembni kot 

partnerji ali družinski člani (Nardi, 1992, v Hines, 2007), saj nudijo oporo (Hines, 2007).  

 

Intervjuvanec 1 se je družil z Intervjuvancem 2, ki je transseksualna oseba, kot pravi, sta tudi 

delala skupaj, hodila ven, sta se »poštekala«, ker imata iste probleme. Intervjuvanec 1 pove, 

da je pripeljal kolega na sestanek, ki ga je vodila Ga. Otorepec, in ko so zunaj kadili »sm se 

zgovarjal, ena tamala k ve kaj hoče, pol je bil en tip, res smešn oblečen, ne namazan, vidš, daj 

tip, pa se napravla na pol v žensko. In sm gledal une, a take paciente mate vi na sestanku. 

Folk, k ne ve, kva bi. Pa en tip, vs v rdečem, kiklca vse. Prov una skrajnost, tipi v ženske, se u 

hard štimajo, pa une fukiškurbiš žabe. H kerm pacientm bom jest hodu«. Intervjuvanec 2 

Intervjuvanca 1 ne omeni, vendar pove, da se nikoli ni družil s transseksualnimi osebami, kot 

pravi, je mogoče malo transfobičen, saj ko si je dal odstraniti prsi, je hodil v Ljubljano na 

skupinska srečanja in tam je videl skozi svoje oči ostale transseksualne osebe tako, kot 

»normalni« ljudje vidijo njega. Pravi, da ko je gledal ostale udeležence je videl, zakaj so se 

mu ljudje pol življenja smejali, ga zaničevali. Pravi, da ni klovn in ne razume ljudi, ki jim 

raste brada in imajo dolge nohte, kar argumentira s tem, da če se že odločiš za en spol, to 

spelji do konca. Intervjuvanka 3 se udeležuje transskupin, vendar se zasebno ne druži z 

ostalimi udeleženci. Se je že vprašala, če bi ji bilo nerodno, če bi se družila s transseksualno 

osebo in bi zato ljudje hitreje ugotovili, da je tudi ona trans, vendar pravi, da bi reagirala tako, 

kot da je ne moti in da je tudi ne sme biti sram zaradi mnenja drugih ljudi.  

 

4.1.7.4 Delovno mesto  

 

Intervjuvanec 1 ima na delovnem mestu dobre odnose, pravi: »Cela fabrka stoji za mano. 

Poznajo me že od prej, me spoštujejo. Sj pač morš mal razmislt, ko so jih doma tud učil an, sj 

me kdo ne mara pa tud vera recmo. To se spodob, to pa ne. Če v ver tega ni, pol ne sme to 

obstajat. Folk je k fjakarsk konj. Mal sirš poglej.« Intervjuvanec 2 ima zelo malo delovne 

dobe, saj je pred potrditvijo spola vedno dobil delo za tekočim trakom, kar mu ni ustrezalo, 

saj tega ni rad počel. Tudi Intervjuvanka 3 ni veliko delala do sedaj in jo zanima, kako bo, ko 

bo iskala službo, jo bo sploh kdo zaposlil, ker ne ustreza točno določenemu spolu. Pravi, da se 

noče obremenjevati s tem, da bo že tako, da bo prav. Delala je le pri mami, vendar ni imela 
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slabih izkušenj, kdaj je bilo neprijetno, vendar ne zelo. Delo je bilo dobro zanjo, saj je morala 

oditi iz hiše, iz domačega okolja.  

4.1.7.5 Širša okolica 

 

Intervjuvanec 1 pravi, da se srečuje z ljudmi, ki ga bodo vedno prepričevali, da naj ostane 

ženska. Poimenujejo ga z ženskim imenom, z izgovorom, da ga ne morejo imenovati drugače, 

da bo zanje vedno ženska. Pravi, da če so ljudje taki do njega, nimajo kaj delati v njegovi 

bližini, »al me sprejem al se obrn preč«. Takega mnenja je tudi Intervjuvanec 2, ki ljudi, za 

katere ve, kaj si mislijo, ignorira, saj jih ne potrebuje v svojem življenju.  

Intervjuvanec 1 nima občutka, da bi se kdo vtikal v njegovo življenje, nekateri bi radi kaj več 

vedeli, a jim je nerodno direktno vprašati, »rajš povem vse, da si človk zna predstavlat ta svet, 

da se lahk postav v mojo kožo«. Tudi Intervjuvanca 2 moti, da so ljudje v zadregi, da ne upajo 

vprašati, da ga nagovarjajo v množini. Intervjuvanka 3 lahko pove kaj o sebi, če jo kdo vpraša 

oziroma če pogovor nanese na to. Ni pa dolžna vsakemu razlagati svoje zgodbe. Ve, da je že 

sedaj ljudem čudna, vendar predvsem zato, ker ne poznajo človeka, kot je ona. To potrdi s 

primerom, da se je njej zdela nenavadna in čudna invalidna oseba, ko jo je videla prvič in zato 

povezuje to tudi s tem, da bodo ljudje začudeni nad njo, če bo imela brado. Že sedaj so, ker 

ima žensko ime in ljudje ne vedo, kako naj jo nagovarjajo. Ve, da bo pozneje še več zmede. 

Vendar si ves čas govori, da mora ostati to, kar je, da ne sme delati stvari zato, da bo drugim 

ljudem lažje. Tega ne počne zato, ker hoče pozornost, ampak ker hoče biti to, kar je. Kritizira 

družbeno določenost ženske in moškega. Sama ve, da je biološko ženska, se trenutno počuti 

žensko, vendar to ne pomeni, da mora nositi krila in imeti dolge lase, da bo lahko neka tretja 

oseba potrdila, da je ženska. Pravi, da dokler drugim ne škodi s tem, kdor je, ni z njo nič 

narobe. Zanjo je nenaravno predvsem to, da sam sebe zatiraš in nisi to, kar čutiš in 

nasprotuješ svoji naravi.  

 

4.1.8 Nesprejemanje raznolikosti v družbi 

 

Intervjuvanec 1 pravi, da obstajajo ljudje, ki ne razumejo transseksualnosti oziroma nočejo 

razumeti. Pravi, da čuti poglede, da sliši v pozdravu, da ta ni iskren. Direktno v obraz mu 

nihče ne reče ničesar. Intervjuvanec 2 posploši, da smo diskriminirani tako ali tako vsi. Tisti, 

ki je debel, tisti, ki ima očala. Vsi hodimo z nalepkami. Nekateri ljudje so spremenili mnenje 
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o njem, se mu opravičijo za pretekle besede in ga spoštujejo zaradi tega, kar je storil zase, 

zaradi njegovega poguma. Pove, da je sedaj odnos ljudi do transseksualnosti bolj pozitiven 

kot takrat, ko je bil star 15 let, da so ljudje bolj ozaveščeni. Intervjuvanec 2 pove, da je bil 

velikokrat deležen nasilja. Tudi s strani javnih ustanov, sodišč, policije. Velikokrat je bil 

žrtev, čeprav ni bil nič kriv. »Sodnica mij rekla u glavo, a se ti mislš ceu živlene oblačt k 

dedc, ni čudn das tepen. Je pa en cajt nazaj, k sm mu eno pizdarijo, en policaj, k mej 

obravnaval že k mulca, reku, da so vedl, da sm fulkrt dobu kazn, ker so pač mogl napisat 

kazn, čeprov so vedl, da sm se sam branu. Mislm, da so vsi mal dorasl temu«. 

Intervjuvanka 3 se v diskriminacijo še bolj poglobi, in sicer pove, da je le-ta privzgojena, da 

je prepričana, da če ljudje ne bi bili tako vzgajani, ne bi bili diskriminatorni. Pravi, da je tudi 

pri njih doma kdo rekel, da sta dve ženski »ogabni« in zato je to v njej vzbujalo strah. Zaradi 

diskriminacije se ljudje velikokrat trudijo, da bi ustrezali večini. Tisti, ki so nasilni do 

raznolikosti, imajo ponavadi problem v sebi, ne sprejemajo sebe. Drugače sama ni bila 

deležna diskriminacije in nasilja. Zgodi se tudi, da se med seboj ne podpirajo spolno raznoliki 

ljudje, na primer transseksualne osebe, geji, lezbijke. Da zahtevajo pravico zase, za ostale 

raznolike skupine pa ne.  

 

Na anketo o diskriminaciji na osnovi spolne usmerjenosti se je odzvalo 172 anketirancev, 

večinoma tistih, ki zahajajo na LGBT sceno. 49,4 % vprašanih je že bilo žrtev nasilja ali 

nadlegovanja zaradi spolne usmerjenosti (48,8 % jih tega ni doživelo, 1,7 % jih ni želelo 

podati odgovora) (Velikonja in Greif, 2001). Izmed treh intervjuvancev je bil največ 

diskriminacije deležen Intervjuvanec 2, vendar pravi, da se je stanje v zadnjih letih izboljšalo. 

Ostala dva intervjuvanca ne izražata velikih težav glede diskriminacije, le kakšne pripombe. 

  

4.1.9 Sprememba imena in pravno priznanje spola 

 

Intervjuvanec 1 je zamenjal ime pred kratkim, doma tega ni povedal, ampak je počakal, da je 

prišla pošta na ustrezno ime. Pravi, da se oče trudi, da bi ga klical po novem imenu. Ponavadi 

mu rečejo kar »tamau«. Tisti, ki še ne vejo za njegovo spremembo imena, jim to pove. Na 

fanta govori že celo življenje. Spol na osebnih dokumentih ostaja ženski. Resnih težav zaradi 

tega še ni imel. Enkrat sta ga ustavila policista, ki sta ugotovila, da ima v dokumentu spol 

označen kot ženski, vendar sta bila razumevajoča. To, da spola v osebnih dokumentih pred 

prilagoditvijo ne morejo spremeniti, je v nasprotju s človekovimi pravicami, saj 
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Interdisciplinarni konzilij za spremembo spola v Sloveniji zahteva, da morajo transseksualne 

osebe pred prejetjem potrdila, da lahko vstopijo v postopek pravnega priznanja spola, nekaj 

časa javno in zasebno živeti v želenem spolu. Te osebe so brez dokumentov, ki bi priznali 

njihov želeni spol, kar povečuje možnost diskriminacije med vsakodnevnimi opravili, ko se 

morajo legitimirati z osebnimi dokumenti (Koletnik, 2014c).  

Intervjuvanec 2 ima v osebnih dokumentih spol označen kot moški, ime je zamenjal že prej. 

Spol so mu v osebnih dokumentih spremenili šele, ko je imel papirje, da spolni organi 

ustrezajo.  

Za pridobitev pravnega priznanja spola morajo v 34 evropskih državah transspolne osebe 

dobiti potrdilo o psihiatrični diagnozi in sterilizaciji ter ločitvi, kar ni v skladu z vrednotami in 

načeli človekovih pravic. Pravno priznanje spola bi morala biti osebna odločitev. Obstajajo 

tudi dobre prakse na Danskem, v Argentini, kjer za pravno priznanje spola ni potrebno 

pridobiti potrdil psihiatrov in zdravnikov, ampak je pomembna le osebna odločitev (Koletnik, 

2014c). Opozori tudi, da EMŠO ni popolnoma enak kot pri drugih moških, ki so bili že rojeni 

moški. Da se nekoliko razlikuje, da so ga vseeno označili, čeprav v zakonodaji navajajo, da se 

(Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru, 2005) izpisek iz matičnega registra o 

rojstvu izda s podatkom o novem spolu, brez zaznamka o spremembi spola.  

Intervjuvanka 3 imena nima spremenjenega, saj ji to ime ustreza in tudi, če bo imela nekoč 

brado, bo vseeno uporabljala svoje žensko ime. Ime ji trenutno ugaja, mogoče si ga nekoč 

spremeni, vendar ne sedaj. 

 

 

4.1.10 Podpora/omejevanje ustanov 

 

Intervjuvanec 1 trdi, da ustanove omejujejo svobodo do njegovega telesa in to konkretno. 

Meni, da je v Sloveniji veliko ovir za potrditev spola. Predvsem je tim, ki se ukvarja z 

osebami, ki želijo potrditi spol, premalo dostopen, prav tako je potrditev spola finančno velik 

zalogaj. V Sloveniji imamo posebno komisijo za potrditev spola, ki jo sestavlja psihiater, 

endokrinolog, urolog, ginekolog in plastični kirurg (Zonta, 2009), ki se ji reče 

Interdisciplinarni konzilij za spremembo spola. Intervjuvanec 1 pravi: »Ja toj pa totalna 

bolnca. Da rabm dnar, za neki kr rabm za lajf.« Potrditev spola je v Sloveniji brezplačna, kar 

tudi predlaga oziroma zahteva Evropsko sodišče za človekove pravice (Petrovčič, 2009), 

vendar se nekateri posamezniki odločajo tudi za potrditev spola v tujini, kjer so postopki 
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krajši in manj zapleteni, vendar je potrebno potrditev plačati, kar znaša 20.000, 30.000 evrov 

ali še več (Utenkar in Kotnik, 2013). Za tujino se odloča tudi Intervjuvanec 1, saj zaradi slabe 

izkušnje Intervjuvanca 2 ne zaupa slovenskemu zdravstvu. Intervjuvanec 1 pove, da ne znajo 

pomagati tako, kot bi morali, da premalo razumejo, da on že celo življenje ve, kaj je. Meni, da 

bi moral biti on prvi, ki bi odločal, kaj hoče storiti s svojim telesom. Razume, da se mora 

stroka zavarovati pred zlorabami. Obsoja, da če imaš dovolj denarja, pravila ne obstajajo več, 

vse je dovoljeno in si lahko tudi vse privoščiš. Potrditev se tudi hitreje odvija, če imaš denar, 

sam pa je čakal na napotnico za spolno ambulanto, ker se splošni zdravnici ni ljubilo 

pozanimati.  

Intervjuvanec 2 je pohvalil socialne delavce, da so veliko pomagali, vendar ga je enako kot 

Intervjuvanca 1 zdravstvo močno razočaralo, saj med drugim ni dobil pravih podatkov. Pred 

zapleti se je vse odvijalo v redu, nato so ga začeli vsi omejevati, zakoni in zdravstvo. Tim, ki 

je zadolžen za transseksualne osebe, ni organiziran, med sabo ne sodeluje, vlada velika 

zmeda. Odgovorne osebe se ščitijo, kar pomeni, da če gre kaj narobe, jim nič ne moreš, kar se 

je zgodilo v njegovem primeru. Prej je bil nadzorovan ves čas, moral je dokazovati svojo 

transseksualnost, ko so se stvari zapletle, mu niso postavljali več terminov za kontrole. Sedaj 

ne dobiva izvidov, hormonske terapije nima že osem mesecev, kar vpliva na telesno in 

psihično počutje. Slovensko zdravstvo mu je proces potrditve spola zaradi njihovih napak 

podaljšalo na osem let, v tujini so večino težav odpravili v treh urah. Pravi, da v Ljubljani niso 

s srcem pri stvari, da se je počutil »kot nek pujsek, ki se ga malo reže«. Ves čas so mu 

obljubljali pomoč, ki je ni bilo. Sestre so imele zelo grd odnos do njega, kot da bi bil kužen. V 

dežurni ambulanti mu je zdravnik rekel, da ga je zbudil. Vedno, ko je bil operiran, je dobil 

infekcijo. Prav tako je bil priča grožnjam odgovornih oseb, kot so »kdor se z bikom bode, bo 

zgubu«. Velikokrat so mu bile ponujene tablete za pomiritev, ki jih je zavrnil. Problem ni bil v 

tem, da bi bilo z njim kaj narobe, ampak to, da so se postopki pri njem zelo vlekli. Na začetku 

potrditve ni bilo težav, saj so hormoni pokazali povečano količino moških hormonov, prav 

tako je vedel, da je to edina pot. Potem so se nepravilnosti začele pojavljati. Skoraj brez 

razloga so ga operirali vsaj trikrat.  

 

Zgoraj napisano govori o zelo diskriminatornem ravnanju zdravstvenih delavcev do 

transseksualne osebe. O transseksualnosti je razviti svet malo poučen, večina še vedno meni, 

da gre za hud odklon od normalnega, za nekaj hudo perverznega (Jud, 2001). Zagotovo bi 

morali vsaj v ustanovah, ki naj bi transseksualnim osebam pomagale, biti bolj seznanjeni ali 

bi morali preseči svoje predsodke, ne da še spodbujajo diskriminacijo. Pri Intervjuvancu 1 in 

http://www.delo.si/arhiv/iskalnik/?niz=Gorazd%20Utenkar
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2 so (Hammarberg, 2009) osnovne človekove pravice kršene, vključno s pravico do življenja, 

telesne integritete in pravico do zdravja, kar je zagotovo pretresljiv podatek. Kadri, ki so na 

mestih zato, da pomagajo, bi morali biti bolj izobraženi in spoštovati enakopravnost vseh 

oseb.  

Intervjuvanka 3 z ustanovami nima tako zelo negativnih izkušenj, vendar ne pove ničesar 

dobrega o njih. Ko je bila pri psihiatrinji, je ta ves čas gledala na uro, kot da se ji nekam mudi. 

Endokrinologinja ni imela nobenega znanja o tej temi, dala ji je le spletni naslov, kjer je bilo 

vse gradivo v angleškem jeziku. To se je dogajalo nekaj let nazaj. Pravi, da so zelo 

nedostopni, a je nikoli niso narobe zdravili. Splošni zdravnik in sestra sta imela veliko 

posluha zanjo. Na splošno so premalo seznanjeni in ne posvečajo dovolj časa transseksualnim 

osebam.  

 

4.1.11 Kako dostopne so informacije o transspolnosti in transseksualnosti? 

 

Intervjuvanec 1 je največ informacij pridobil preko prijatelja, ki je bil v postopku potrditve 

spola, in preko interneta. Deležen je bil slabe izkušnje s splošno zdravnico, na katero se je 

obrnil, da bi pridobil informacije. Zdravnica ga je po nekaj klicih zavrnila, da nima časa in mu 

svetovala, naj informacije pridobi preko spleta. Zaradi tega je dolgo trajalo, da je 

Intervjuvanec 1 dobil napotnico za nadaljnjo obravnavo. Je nadvse razočaran nad seznanitvijo 

zdravnice o transseksualnih osebah in nad tem, da ni pokazala nobenega interesa, da bi mu 

pomagala. Tudi Intervjuvanka 3 se strinja, da je informacije težko pridobiti, da je zdravstveno 

osebje premalo seznanjeno. Sama je dobila katastrofalno bazo informacij od zdravstvenega 

osebja in si je zato morala pomagati s spletom. Intervjuvancu 2 splet v njegovi mladosti ni bil 

tako dostopen, kot je danes, tako da na začetku ni vedel, kje naj pridobi informacije. V 

osnovni šoli je povedal zdravnici, da se počuti drugače, pozneje mu je ginekologinja 

povedala, da mu lahko v Ljubljani zmerijo količino hormonov. Dala mu je kontakt in mu 

pomagala.  

 

Kot lahko razberemo iz odgovorov vseh treh intervjuvancev, v Sloveniji ni lahko priti do 

zadostne in prave količine informacij, da so zdravstveni delavci premalo informirani o 

raznolikosti spolnih identitet.  
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4.1.11.1 Podporne organizacije 

 

Intervjuvanec 1 pozna Legebitro, vendar se ne vključuje v organizacijo. Pravi, da bi se 

mogoče vključil, vendar ni prepričan. Podpira organizacije, pravi, da bi bilo drugače še več 

samomorov, lahko pa bi bile bolj dostopne tudi kakšne delavnice, kjer bi se »taki notr dobival 

kokr anonimni alkoholiki«. Intervjuvanec 2 tudi pozna Legebitro, vendar se v organizacijo ne 

vključuje. Intervjuvanka 3 pozna Legebitro, društvo Appareo in Lingizium. V TransAkcijo je 

vključena kot članica in se udeležuje srečanj.  

 

Na poznavanje in vključenost oseb v podporne skupine lahko vpliva to, kje oseba živi. 

Intervjuvanca 1 in 2 sta doma s podeželja, z vasi, in nista veliko prisotna na »mestnih 

scenah«. Intervjuvanka 3 trenutno živi v Ljubljani, kjer je informacije mogoče lažje 

pridobivati in zato tudi pozna več podpornih organizacij in se vanje tudi vključuje. V zadnjem 

času je zelo aktivna predvsem Transfeministična iniciativa TransAkcija, ki se posveča trans 

tematikam.  

 

Menim, da bi se Intervjuvanec 1 in 2 lahko vključila v podporne skupine, saj kot piše Hines 

(2007), podpora transseksualnih organizacij pogosto zapolni vrzeli po oskrbi z informacijami. 

Veliko transseksualnih oseb tudi poroča o diskriminaciji v sistemih. Transseksualne skupnosti 

v veliki meri obstajajo kot neke marginalizirane subkulture, ki so znotraj normativnih 

okvirjev, in skrbijo za socialno varstvo teh oseb. Podporne skupine je možno razumeti tudi 

kot družbena gibanja, ki predstavljajo kritiko spolni binarnosti in skrbijo za večje 

prepoznavanje transseksualne problematike ter za kulturno razumevanje raznolikosti identitet 

v sodobni družbi. 

 

4.1.12 Ozaveščanje 

 

Intervjuvanec 1 meni, da se pri nas o transseksualnosti govori premalo, predvsem starejši so 

premalo ozaveščeni. Pravi, da ljudje tudi niso strpni. Intervjuvanec 2 se s tem strinja in doda, 

da se je vseeno v zadnjih letih malo spremenilo, da ljudje vedo o tej temi nekaj več. Zanj 

osebno se o tem preveč govori, sploh, če ga ljudje prepoznajo na ulici in nato šepetajo »a je to 

ta, k je bil ženska«.  
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Intervjuvanka 3 ozavešča dijake v srednjih šolah s svojo zgodbo, prav tako piše tudi blog. 

Pravi, da so odzivi pozitivni, da jo poslušajo, so zadovoljni s predavanjem. Napišejo ji veliko 

spodbudnih besed in se ne norčujejo iz nje. Predavanja ima sestavljena sproščeno, govori o 

sebi, ne posplošuje. Na nekaterih šolah so njeno predavanje odklonili, saj naj bi se vodstvo 

balo, kaj bodo rekli starši. Tam, kjer je bilo predavanje izpeljano, ni bilo pozneje nobenih 

pritožb. Intervjuvanka 3 poudarja, da se bodo spremembe začele dogajati, ko se bodo osebe, 

ki so transseksualne, odprle, začele govoriti o sebi in spolno raznolikost predstavile drugim 

ljudem.  

Vedno več ljudi se ne strinja s sprejetim binarnim sistemom spolov, pripravljeni so o tem 

govoriti naglas, ozaveščati okolje, kar daje upanje, da bo sistem postal bolj fleksibilen.  

 

Ves čas življenja smo priča določanju spola, sledimo družbenim pravilom, saj smo vanje vpeti 

in težko pogledamo izza okvirja. Nismo vajeni raznolikosti, če je ne poznamo, ne izkusimo, 

zato se tudi ob stiku z nenormativnimi osebami (transspolne osebe, invalidne osebe …) ne 

znamo vesti, situacija nas spravlja v zadrego. V večini primerov ne zato, ker bi želeli 

diskriminirati, ampak zato, ker nimamo znanja, ker smo nevedni, neizkušeni. Nevednost je 

ljudem vedno predstavlja strah. Zato je potrebno ljudi informirati, da pridobijo znanja, da 

spoznajo, da drugačnost ni grožnja in da lahko vsi živimo tako, kot želimo sami, le da s tem 

ne kratimo svobode drugih ljudi.  
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4.2 Sklepne ugotovitve 

 

Ljudje smo edinstvena bitja in kakršno koli točno definiranje posameznikov, kdo so, je 

nenatančno. Definicije nam lahko služijo kot nek okvir, ki ga je potrebno prestopati. Vsak 

posameznik se sam opredeli, kdo je. Ali je transspolna oseba, transseksualna oseba, cisspolna, 

nebinarna … Pomembna je samoidentifikacija, to kar oseba sama čuti, da je. Toliko, kot je na 

svetu oseb, toliko bi moralo biti tudi definicij. Zgornja ugotovitev se je pokazala za resnično 

preko Intervjuvanke 3, ki po definiciji spada med transseksualne osebe, glede na to, da ima 

operativno potrjen spol, vendar sprejema svoj biološki spol in tako je zanjo primernejša 

identifikacija transspolna oseba. S svojim razlikovanjem od Intervjuvanca 1 in 2 kaže na 

raznolikost spolov v trans populaciji.  

 

Vsi trije intervjuvanci so poudarili, kako zelo je za njih pomembno, da so si kirurško potrdili 

spol oziroma si ga še bodo. Intervjuvanec 1 in 2 poudarita, kako težko je bilo/je živeti v 

ženskem telesu, kakšne skrbi povzročajo nezaželeni deli, kot so na primer prsi. To omeni tudi 

Intervjuvanka 3. Iz njihovih pripovedi je jasno razvidno, kako zelo je pomembna strokovna 

pomoč in pozneje potrditev spola, saj le tako lahko zaživijo brez nepotrebnih slabih občutij, ki 

jim jih predstavlja nesprejeto telo. Nepotrjeno telo jih ovira, zaradi njega se ne udeležujejo 

raznih aktivnosti (npr. morje, izleti), njihova samozavest je skrhana, zaradi njega doživljajo 

lahko tudi psihične težave, ne vidijo smisla življenja. Dva intervjuvanca sta zaradi vseh 

neprijetnih občutij skušala narediti samomor. Zaradi tega je zelo pomembna ponujena pomoč 

trans osebam, ki mora biti predvsem dostopna. Potrebno je informirati mlade o spolni 

disforiji, saj velikokrat mogoče sploh ne razumejo svojih občutij.  

 

Vsak operativni poseg lahko prinese zaplete, lahko se zaplete tudi pri potrditvi spola. 

Intervjuvanka 3 pri odstranitvi prsi ni imela nikakršnih zapletov, operacija je potekala v tujini. 

Povsem drugo zgodbo ima Intervjuvanec 2, ki se mu je potrditev spola zavlekla na dolgih 

devet let. V tem času mu je bilo pod noge vrženih mnogo polen s strani slovenskega 

zdravstva. Kompliciralo se je pri zavarovalnicah, kirurgi niso dobro opravili svojega dela, 

psihiatri so mu ponujali tablete za pomiritev. Vse je šlo narobe. Nihče se ni zanj zavzel, tako 

da je kar nekaj časa živel s povsem nefunkcionalnim penisom in z brazgotinami namesto lepo 

odstranjenimi prsi. To je lahko velik opomin slovenski državi, ki ne poskrbi za 
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enakopravnost, ki se v takih primerih ne zavzame za že tako diskriminirane osebe in jim ne 

omogoči pravic, ki jim pripadajo.  

 

Na tem mestu se lahko navežemo tudi na odnos zdravstvenih delavcev intervjuvancev. 

Najboljše izkušnje ima Intervjuvanka 3, ki omeni le to, da so osebe, ki so na delovnih mestih, 

zato da pomagajo, preslabo informirane in da odgovorne osebe za potrditev spola niso 

dostopne. Če je temu tako, bi morali v Sloveniji usposobiti več kadra, ki bi se ukvarjal s 

tovrstnimi zadevami, in ne, da v ključnih trenutkih, ko gre lahko tudi za življenje in smrt, 

glavni profili, ki se ukvarjajo s transspolnostjo, niso na voljo in mora oseba enostavno 

počakati. Tu govorimo predvsem o glavnem timu, ki je zadolžen za obravnavanje spolnih 

disforij. Ta naj bi bil po podatkih intervjuvancev nedostopen, neorganiziran.  

Intervjuvanec 1 je moral na napotnico čakati, ker se splošni zdravnici njegova prošnja ni zdela 

dovolj pomembna. Najslabše izkušnje ima Intervjuvanec 2, ki je izkusil žalitve medicinskih 

delavcev, nestrokovno obnašanje in zelo slabo opravljanje svojega poklica. Iz tega lahko 

razberemo, da je tudi v medicinski stroki prisotna diskriminacija, neinformiranost in 

nestrokovnost. Kot je razvidno, bi bilo potrebno na področju zdravstva, ki naj bi pomagalo 

ljudem, bolj informirati kader o diskriminaciji, o enakosti ljudi ne glede na njihovo 

raznolikost. Vsi intervjuvanci so imeli negativne izkušnje z zdravstvenim osebjem, a so jim 

nekateri vseeno pomagali in jih strokovno obravnavali, vendar je glede na povedano to le 

kaplja v morje.  

 

Intervjuvanca 1 in 2 se strinjata z binarnim spolnim sistemom, obema se druge trans osebe 

zdijo smešne in ne podpirata, da nekdo potrdi spol le na pol. To je zanimivo glede na to, da 

oba spadata med transspolne osebe in bi bila lahko glede tega bolj razumevajoča in bi mogoče 

lažje sprejemala raznolikost, saj sta del nje. Intervjuvanec 2 svojo transfobijo razloži s tem, da 

transspolne osebe vidi tako, kot njega vidijo cisspolni ljudje in da je on cisspolnim osebam 

čuden tako, kot so njemu transspolne osebe. Zato tudi noče imeti stika z njimi, saj ga nenehno 

opominjajo, kaj si o njem mislijo cisspolni ljudje. Tukaj lahko posplošimo, da gre za problem 

celotne družbe, za njeno nestrpnost, nesprejemanje raznolikosti, ki se od cisspolnih oseb 

prenaša na transspolne osebe. Transspolne osebe težko ostanejo imune, da same ne 

diskriminirajo, saj so že od nekdaj vpete v diskriminirajočo družbo.  

 

Velik problem transspolnim osebam predstavlja zakonodaja. Ime lahko oseba spremeni 

kadarkoli, spol se v osebnih dokumentih lahko spremeni šele po operativni potrditvi spola. To 
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lahko prinaša veliko nelagodja v življenja oseb, saj so zaradi osebnih dokumentov prepoznane 

kot transseksualne osebe. Zaradi tega so lahko tudi pogosteje žrtve diskriminacije in nasilja.  

 

Iz raziskave lahko ugotovimo, da so intervjuvanci, ki so transspolne osebe, žrtve 

diskriminacije. Intervjuvanci so navedli primere diskriminacij s strani ustanov in organizacij, 

ki so premalo strokovne in podpirajo razlikovanje na podlagi spolne identitete in ne nudijo 

enakih možnosti.   
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IV. ZAKLJUČEK 

 

Spolno identiteto si lahko izbiramo sami, telo pa nam je dano. Že ob rojstvu smo definirani po 

spolu glede na zunanje genitalije. Spolna identiteta z nami raste, se spreminja in prilagaja. 

Nikoli ne moremo vedeti, kaj se bo z nami dogajalo v prihodnosti, kaj bomo čutili, kako 

bomo delovali. Identitete, ki niso družbeno sprejemljive, lahko zatremo ali si dovolimo biti 

takšni, kot smo, in srečni. Premalo se zavedamo edinstvenosti vsakega človeka. Preveč smo 

vpeti v družbena pravila, težko pogledamo izza okvirjev.  

 

Obstajajo tudi ljudje, ki si dovolijo raznolikost, čeprav se zavedajo, da cisspolna družba ne bo 

vedno imela posluha zanje. To so intervjuvanci, ki so sodelovali v empiričnem delu, ki so 

delili svojo življenjsko zgodbo in z njo opozorili na diskriminatornost do nenormativnosti.  

 

Intervjuvanci so transspolne osebe ali natančneje rečeno, dva izmed njih spadata med 

transseksualne osebe. Vendar smo ugotovili, da so definicije le nekaj, kar nam pomaga pri 

opisovanju oseb, niso pravilo, ki popolnoma opiše osebo. Ljudje smo edinstveni, pomembna 

je samoidentifikacija, pomembno je, da sledimo svojim občutkom, telo je le naša lupina, 

vendar brez njega ne moremo živeti.  

 

Kot avtorica tega diplomskega dela sem na začetku poti veliko preveč pozornosti posvečala 

samemu telesu. Transspolnost ni telo, transspolnost je identiteta. Telo je tisto, ki to identiteto 

le še dodatno potrdi. Razlog za moje pretirano posvečanje telesu, da nekoga lahko opredelimo 

kot transspolnega, je gotovo v tem, da je telo otipljivo in ga je lažje razumeti kot identiteto. 

Diplomsko delo je bilo zato zastavljeno tako, da naj bi raziskovalo izključno transseksualne 

osebe. Vendar se je v empiričnem delu izkazalo, da identiteta ni enostavno določljiva, da 

definicije niso popolne. Bolj bi morala biti pozorna na samoidentifikacije intervjuvancev in 

biti odprta glede teorije, kar se je izkazalo pozneje v empiričnem delu. Težko je določiti mejo 

med spolnimi identitetami in te se tudi lahko spreminjajo, saj smo vendarle le ljudje. 

  

Diplomsko delo obsega premajhen vzorec, zato ugotovitev ne moremo posplošiti na celotno 

populacijo transspolnih oseb, kar je zelo pomembno opozorilo.  
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Socialna pedagogika bi zagotovo lahko delovala tudi na področjih raznolikosti spolnih 

identitet in transspolnosti oziroma transseksualnosti, in sicer: 

 socialni pedagogi bi lahko ozaveščali o spolnih identitetah pri raznih delavnicah in kot 

zaposleni v šolstvu, društvih; 

 s svojim znanjem bi lahko svetovali osebam, ki čutijo, da se jim biološki in družbeni 

spol ne ujemata in jim priskrbeli informacije; 

 lahko bi bili tudi člani tima za potrditev spola in prispevali svoje znanje o 

diskriminaciji in sprejemanju.  

 

Pomembno je omeniti tudi moje osebno doživljanje ob pisanju diplomskega dela. Zagotovo 

mi je prineslo večjo širino razmišljanja. Prej se nikoli nisem pretirano posvečala raznolikosti 

spolnih identitet oziroma sem se gotovo tudi premalo zavedala edinstvenosti ljudi. Skozi 

diplomsko delo sem spoznala osebe, ki so me navdihnile s svojimi zgodbami, ki so mi 

pokazale svoj svet, za katerega je potrebno veliko poguma in zaupanja vase. Lahko potrdim 

tudi to, da se mi je pred intervjuji porajalo veliko vprašanj, in sicer, v katerem spolu naj 

nagovarjam intervjuvance, ali bodo želeli odgovoriti na vprašanja, je kakšno vprašanje preveč 

osebno, neprimerno itd. Po vsakem intervjuju je bil strah zaman, iz vsega tega pa sem 

izluščila, da je pomembna iskrenost in predvsem interes, da hočem izvedeti, kar se da veliko o 

tej temi, saj želim graditi na znanju in ga podati naprej. Intervjuvancem je bilo zelo 

pomembno, da bo čim več informacij prišlo med ljudi, ki bodo zaradi tega mogoče ovrgli 

svoje predsodke.  
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