
1. del: Pravice LGBT-oseb v Sloveniji in EU 

Slovenija 

Prijava diskriminacije in nasilja  

Različne raziskave o življenju LGBT-oseb iz Evrope in Slovenije kažejo na visoko stopnjo 

neprijavljanja diskriminacije in nasilja pristojnim organom. Pri Raziskavi o pravni 

podinformiranosti LGBT skupnosti in vsakdanjem življenju gejev in lezbijk iz leta 2014 91 

% respondentk_ov, ki so poročale_i, da so doživele_i nasilje zaradi svoje spolne 

usmerjenost,  tega ni prijavilo pristojnim organom. Pri diskriminaciji je ta delež 

respondentk_ov še za odstotek višji.  

 

Medvrstniško nasilje v šolah  

Različne raziskave o življenju LGBT-oseb iz Evrope in Slovenije kažejo na visoko stopnjo 

diskriminacije in nasilja, ki ju LGBT-osebe doživljajo v javnih in zasebnih prostorih. Še 

posebej zaskrbljujoči so podatki o stopnji nasilja v šolah.  

 

Za lažje razumevanje ozadja se osredotočamo le na nekaj podatkov iz dveh raziskav iz 

Slovenije. Pri Raziskavi o pravni podinformiranosti LGBT skupnosti in vsakdanjem življenju 

gejev in lezbijk iz leta 2014 je 43 % respondentk_ov, ki so poročale_i, da so doživele_i nasilje 

zaradi svoje spolne usmerjenosti, doživelo nasilje v šoli, katerega povzročitelji_ce so bile_i 

sošolke_ci.   

 

Pri Raziskavi potreb transspolnih oseb v Sloveniji iz leta 2015 je prav tako 43 % 

respondentk_ov, ki so poročale_i, da so doživele_i nasilje zaradi svoje spolne identitete, 

doživelo nasilje v osnovni in srednji šoli, nadaljniih 10 % respondentk_ov, ki so poročale o 

doživetem nasilju, pa na fakulteti. 

 

Pravno priznanje spola  

V Sloveniji je pravno priznanje spola določeno v 37. členu Pravilnika o izvrševanju zakona 

o matičnem registru, kjer je med drugim zapisano, da je k vlogi za spremembo spola treba 

priložiti potrdilo pristojne_ga zdravnice_ka ali pristojne zdravstvene ustanove, iz katerega 

je razvidno, da je oseba spremenila spol. Ta del določbe ni v skladu s sodobnimi 

smernicami za ureditev pravnega priznanja spola in človekovimi pravicami do osebnega 

dostojanstva, nedotakljivosti telesne in duševne celovitosti, zasebnosti, varnosti in 

zdravja. V resoluciji Parlamentarne skupščine Sveta Evrope 2048 (2015) je zapisano, da bi 

moral biti postopek pravnega priznanja spola hiter, transparenten in dostopen ter bi 

moral temeljiti na samoidentifikaciji osebe, kar avtomatično izključuje različna potrdila 

strokovnjakinj_ov.    

 

Pravno priznanje spola je za mnogo transspolnih oseb ključno, saj le z dokumenti, ki 

odražajo njihov dejanski spol, lahko neovirano, brez strahu in z vsem človekovim 

dostojanstvom dostopajo do npr. šolanja, trga dela, zdravstvenih storitev ter drugih javnih 

in zasebnih storitev in dobrin.  

 

Pravice istospolnih parov po Zakonu o partnerski zvezi 



Kljub temu, da je Zakon o partnerski zvezi odpravil široko paleto sistemske diskriminacije 

za istospolne pare, v 3. odstavku 2. člena in v 4. odstavku 3. člena istospolnim parom v 

sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi eksplicitno prepoveduje skupno posvojitev 

otroka in dostop do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. Hkrati so pravice in 

dolžnosti istospolnih parov urejene v ločenem zakonu z ločenim poimenovanjem razmerij 

(sklenjena in nesklenjena partnerska zveza in ne zakonska zveza in zunajzakonska 

skupnost kot pri raznospolnih parih). 

 

Evropska unija 

 

Pravica do mobilnosti znotraj EU – tudi za “mavrične družine” (več o sodbi sodišča 

EU) 

Tudi istospolni zakonci državljank_ov EU-ja imajo pravico do prebivanja v EU-ju, ne glede 

na njihovo državljanstvo. Sodišče EU je ugotovilo, da je pojem zakonec, ki v okviru 

direktive o izvajanju pravice do prostega gibanja označuje osebo, ki je z drugo osebo 

združena s sklenitvijo zakonske zveze, spolno nevtralen in torej lahko zajema tudi 

zakonca državljana EU-ja, ki je istega spola. 

 

Seznam ukrepov Komisije za spodbujanje enakosti LGBTI-oseb (seznam) 

Evropska komisija je leta 2015 predstavila Seznam ukrepov za spodbujanje enakosti 

LGBTI-oseb. Nastal je kot nadomestilo temu, da Evropska komisija ni sprejela strategije 

LGBTI, ki bi področje naslovila konkretneje in močneje zavezala države članice k 

spoštovanju in napredku na področju pravic LGBTI .  

 

Medskupina LGBTI 

Je največja medskupina v Evropskem parlamentu. Njene_i člani_ce si prizadevajo za 

napredek na področju pravic LGBTI  in so proaktivne_i pri podpori dokumentov v 

Evropskem parlamentu, ki povečujejo enakopravnost LGBTI-oseb v EU. 

 

Interspolnost 

V svetovnem merilu naj bi bila 1,7 % populacije interspolne. To pomeni, da otrokom ob 

rojstvu na podlagi spolnih značilnosti ni bilo mogoče pripisati ženskega ali moškega 

spola, kot ju določa medicina. 

 

Evropski parlament je februarja 2018 sprejel resolucijo o pravicah interspolnih oseb, 

ki med drugim ostro obsoja kirurške posege za “normalizacijo” spola in pozdravlja 

zakone, ki take posege prepovedujejo. Hkrati napotuje, da je treba zagotoviti ustrezno 

svetovanje, kjer so starši ali skrbnice_ki seznanjene_i z vsemi posledicami “zdravljenja”, t. 

i. “normalizacije” spola. 

 

V Sloveniji točnih podatkov in informacij s področja interspolnosti nimamo, saj je to 

področje popolnoma neraziskano. Na tem polju se uporablja tudi zelo različna 

terminologija, od katere je večina zelo patologizirajoča in izhaja iz medicinskih diskurzov. 

Glavne problematike, o katerih poročajo iz tujine in sodijo med kršitve človekove pravice 

do telesne in duševne integritete, so: 

https://www.ilga-europe.org/resources/news/latest-news/coman-case-q%26a
https://www.ilga-europe.org/resources/news/latest-news/coman-case-q%26a
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0101_EN.html


 prisilne operacije na dojenčkih oziroma operacije, v katere starši privolijo na 

podlagi napačnih ali netočnih informacij (poseg, ki je zgolj kozmetične narave se 

staršem predstavi kot nujen); 

 sterilizacija kot posledica operacij;  

 možni zapleti po operacijah in napačnem doziranju hormonov (osteoporoza kot 

posledica pomanjkanja androgena) 

 

Resolucija Evropskega parlamenta o pravicah interspolnih oseb (povezava) 

Interspolne osebe so v Evropski uniji izpostavljene številnim primerom nasilja in 

diskriminacije, te kršitve človekovih pravic pa ostajajo splošni javnosti in 

oblikovalkam_cem politik v veliki meri neznane. Zato se v resoluciji poslanke_ci 

zavzemajo odločno stališče proti medikalizaciji in patologizaciji interspolnih oseb ter 

obsojajo zdravljenje in operacije, ki “normalizirajo” spolne znake in se izvajajo v vsaj 21 

državah članicah, prepovedani pa so le v dveh (na Malti in Portugalskem). 

 

2 del: stališča kandidatne liste do posameznih tem 

(Teme so podrobneje predstavljene v prvem delu dokumenta) 

 

1. Bi se vključili v medskupino LGBTI in aktivno delali na napredku pravic LGBTI-oseb v 

EU?  

DA/NE 

Obrazložitev: 

 

2. Bi podprli sankcije EU proti Rusiji ali drugi državi, ki bi nad LGBTI-osebami izvajala 

sistematično nasilje, kot je nasilje, ki smo mu bile_i priča pred kratkim v Čečeniji? 

DA/NE 

Obrazložitev: 

 

3. Bi podprli vzpostavitev celovite strategije za napredek na področju pravic LGBTI na 

ravni EU in posledično tudi na nacionalni ravni? 

DA/NE 

Obrazložitev: 

 

Če bi se na ravni Evropskega parlamenta odločalo o naslednjih zadevah:  

 

1. Bi podprli zakonodajno pobudo, ki bi zagotavljala, da noben interspolen otrok ne 

bi bil podvržen nenujnim, invazivnim in nepovratnim kirurškim posegom? 

 

DA/NE 

Obrazložitev: 

 

2. Bi podprli zakonodajno pobudo, ki bi na ravni EU prepovedala reparativno terapijo (t. 

i. zdravljenje homoseksualnosti)? 

 

DA/NE 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0101_SL.html


Obrazložitev: 

 

3. Bi podprli zakonodajno pobudo, ki bi na ravni EU določala, da države pravno 

priznanje spola uredijo na podlagi samoidentifikacije?  

 

DA/NE 

Obrazložitev: 

 

Kako si v primeru izvolitve predstavljate sodelovanje s civilno družbo, ki deluje na področju 

pravic LGBTI? 

 

Odgovor:  

 

 

Prosim vas, da nam odgovore na vprašanja pošljete do torka,14. 5. 2019 na 

narobe@legebitra.si.  

 

Najlepša hvala za sodelovanje. 
 

mailto:narobe@legebitra.si

