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Pogovarjanje o tematikah, ki nas 
ločujejo, nas povezuje. Govorjenje o 

lastnih stiskah pomagajočih 
strokovnjakinj_ov rešuje te stiske. 



OSNOVNI 

POJMI 

 IDENTITETA 

 TRANSSPOLNA OSEBA 

 CISSPOLNA OSEBA 

 SPOLNA DISFORIJA 

 TRANSSEKSUALEC 

 TRANZICIJA 

 DETRANZICIJA 

 RETRANZICIJA 

 BIOLOŠKI IN DRUŽBENI SPOL 

 TRANSFOBIJA 

 MTF IN FTM 



SISTEMI SPOLOV 

BINARNI SISTEM DRUGI SISTEMI PREHAJANJE MED 

SPOLI 



TRANSSPOLNOST NEKOČ IN DANES 

 ANTIKA: EVNUHI, KASTRATI IN CROSS-DRESSING – POLITIKA IN KORISTOLJUBJE? 

 AMERIŠKI DOMORODCI: MTF IN FTM, muxe, two-spirits. 

 AZIJSKE IN OCEANSKE KULTURE: TRETJI SPOL (hijra, waria, bakle, Bugis). 

 SODOBNI ZAHODNJAŠKI MODEL: TRANSGENDERIZEM 

 



POGLEDI NA TRANSSPOLNOST 

GENETIKA IN 
EPIGENETIKA 

NEVROZNANOST 
EVOLUCIJSKA 
PSIHOLOGIJA 



PSIHODINAMSKE 

TEORIJE 

 Fetišizem 

 Interakcija med otrokom in materjo 

 Osebnostna motnja 

 Anksioznost 

 Obramba 



POGLEDI 

PSIHO-VED 

 Moderna psihiatrija 

 Moderna psihologija 

 Moderna psihoterapija 



POGLEDI 

NAJGLASNEJŠIH 
Medicina 

Sociologija 



MODELI 

OBRAVNAVE 

 Live in your own skin model 

 Watchful waiting model 

 Gender affirmative model 



POTEK 

OBRAVNAVE 

SLOVENIJA SVET 



S ČIM SE 

SOOČAJO 

TRANSSPOLNE 

OSEBE? 

DISKRIMINACIJA 

PATOLOGIZIRANI POSTOPKI 

PRAVNEGA PRIZNANJA 

SPOLA 

NASILJE 

IDEOLOGIJE 

ZNANOST 

MEDIJI 

POLITIKA 





TRANSSPOLNE_I 

OTROCI IN 

MLADOSTNICE_KI  

 2-4. leto starosti 

 Zaviralci pubertete 

 Podpora staršev 

 Pogovori o trans tematiki 

 



OSEBNE STISKE 

SOPOTNIC_KOV 

TRANS OSEB 

 Nereflektirana transfobija 

 Neinformiranost 

 Strah, da bomo kaj narobe rekli 

 Občutek odgovornosti, da moramo vnaprej vse vedeti 

 Pomanjkanje podpore 

 

 

 



KAKO BITI V OPORO? 

 Če ne razumete, verjemite 

 Razumite prek izkušnje, ki vam osebno povzroča podobne občutke 

 Bodite „dobri starši“ 

 Bodite informirani, a usmerjeni na zgodbo posameznika 

 Prevprašujte svoja epistemološka izhodišča 

 Izogibajte se diskriminatornemu načinu pogovarjanja 

 Dopustite lastne zmote in se opravičite brez daljših razlag. 

 Dobite iskreni! 

 
PRI KLINIČNEM DELU IDEOLOGIJO PUSTIMO DOMA. 
 



VIRI ZA 

SOPOTNICE_KE 

 Youtube – JammieDodger, ContraPoints, 

PhilosophyTube, StefSanjati, NikkieTutorials ... 

 WPATH - Svetovno profesionalno združenje za 

transspolno zdravje  

 TransAkcija: https://transakcija.si 

 Legebitra: https://legebitra.si 

 Filozofija: Socialni konstrukti (4:27– 9:16) 

https://www.youtube.com/watch?v=koud7hgGyQ8&t=

1s 

 

 

https://legebitra.si/


WPATH 

SMERNICE ZA 

POMAGAJOČE 

1. Psiholog_inja razume spol kot nebinarni konstrukt in dopušča različne nekongruentne spolne identitete. 

2. Psiholog_inja razume, da sta spolna identiteta in spolna usmerjenost dva različna, vendar prepletajoča se 

konstrukta. 

3. Psiholog_inja se trudi razumeti načine, kako se spolna identiteta prepleta z drugimi družbenimi 

identitetami transspolnih oseb. 

4. Psiholog_inja se zaveda, da njegov odnos do transspolnosti in poznavanje problematike spolne identitete 

in izraza lahko vpliva na kvaliteto obravnave, ki jo nudi transspolni osebi in njeni družini.  

5. Psiholog_inja prepozna, kako stigma, predsodki, diskriminacija in nasilje vplivajo na zdravje in počutje 

trnsspolnih oseb.  

6. Psiholog_inja si prizadeva prepoznati vpliv, ki ga imajo zavirajoče inštitucije na življenja transspolnih oseb, 

in sodelovati pri ustvarjanju afirmativnih okolij. 

7. Psiholog_inja razume potrebo po družbenih spremembah, ki bodo zmanjšale negativne vplive stigme na 

zdravje transspolnih oseb. 

8. Psiholog_inja razume različne razvojne potrebe otrok in najstnic_kov, ki se ne bodo nujno razvile v 

transspolne identitete. 

9. Psiholog_inja si prizadeva razumeti specifične izzive starejše transspolne populacije. 

10. Psiholog_inja si prizadeva razumeti intersekcijo duševnega zdravja in spolne identitete transspolnih oseb 

ter psihološkega vpliva manjšinskega stresa. 

11. Psiholog_inja se zaveda, da imajo transspolne osebe višjo možnost doseči pozitivne življenjske 

spremembe, če so deležne transafirmativne oskrbe.  

12. Psiholog_inja si prizadeva razumeti vplive spremembe družbenega spola na romantično in seksualno 

življenje transspolnih oseb. 

13. Psiholog_inja se trudi razumeti različne družinske formacije in vzgojne sloge transspolnih oseb. 

14. Psiholog_inja prepozna možne pozitivne izkupičke interdisciplinarne obravnave transspolnih oseb in si 

prizadeva sodelovati z drugimi pomagajočimi. 

15. Psiholog_inja spoštuje pravice transspolnih oseb in se izogiba napačnim interpretacijam in zlorabam 

znanstvenih najdb v zvezi s transspolnostjo. 

16. Psiholog_inja si prizadeva študent_ke pripraviti na kompetentno delo s transspolnimi osebami (povzeto 

po: American Psychological Association, 2015). 



POGOVOR 


