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II.Organizacijsko delo in razvoj 

1. Poslanstvo in identiteta 

DIC Legebitra je civilnodružbena organizacija LGBT, ki deluje na področjih človekovih 

pravic, izobraževanja, duševnega, fizičnega in spolnega zdravja ter se zavzema za 

družbene in sistemske spremembe, ki temeljijo na spoštovanju spolne usmerjenosti, 

spolne identitete in/ali spolnega izraza. 

Pri delovanju upošteva presečnost ostalih osebnih okoliščin, kot so zdravstveno stanje, 

narodnost, raso ali etnično poreklo, jezik, vero ali prepričanje, hendikep, starost, družbeni 

položaj, premoženjsko stanje, izobrazbo ali katero koli drugo osebno okoliščino. 

 

S kontinuiranim zagotavljanjem dostopnih, zaupnih in strokovnih storitev omogočamo 

podporo in opolnomočenje posameznicam_kom, skupnostim LGBT in osebam s hivom. Z 

zagovorništvom prispevamo k izboljšanju pravne zaščite in k večji vidnosti LGBT oseb in 

razumevanju položaja oseb s hivom. Z osveščanjem splošne in strokovnih javnosti 

prispevamo k spremembi odnosa do naših ciljnih skupin. Z vsemi našimi aktivnostmi pa 

k izgradnji družbe, kjer je vsaka identiteta legitimna. 

 

2. Prostori Društva informacijski center Legebitra 

● Dunajska cesta 5 v Ljubljani – vodenje društva, administrativne dejavnosti, 

finančno poslovanje, organizacijske dejavnosti, razvoj projektov in programov, 

komuniciranje z različnimi deležniki in javnostmi 

● Trubarjeva cesta 76 in 76a – izvajanje programov in projektov: Mladinski center 

Legebitra; Svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene; Odziv na HIV; 

Kemseks: zmanjševanje tveganj, povezanih z uporabo drog in spolnostjo med 

MSM; Pravna svetovalnica LGBT; projekt Call it Hate ter druge projekte izven 

segmenta rednih programov. 
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● Prostor zagotavlja zadostne pogoje za vzpostavljanje kontinuitete in preglednosti 

dela, omogoča aktivno participacijo mladih v aktivnostih in delovnih sestankih, 

omogoča skupinsko delo na projektih in aktivnostih, ki potekajo v okviru društva. 

Obiskovalkam_cem in uporabnicam_kom nudimo možnost dela na računalniku, 

dostop do spleta, telefona, možnost tiskanja in fotokopiranja. Zaradi rasti in 

nadaljnji razvoj naših dejavnosti, pa obstoječe kapacitete postajajo omejujoče. 

● Segmente posameznih programov v sodelovanju z drugimi nevladnimi 

organizacijami izvajamo tudi po Sloveniji (npr. testiranje na HIV in preostale 

spolno prenosljive okužbe (SPO); aktivnosti STIK; delavnice in izobraževanja) 

 

3. Osrednja programska področja društva 

● HIV in SPO 

● Mladinski center 

● Svetovanje in samopomoč 

● Izobraževanje 

● Vidnost, ozaveščanje in zagovorništvo 

 

4. Prisotnost Legebitre na relevantnih mednarodnih 

konferencah 

a. Our Kids are OK: Rainbow Families conference 

11. in 12. maja je v Zagrebu potekala konferenca, na kateri je aktivno participirala tudi 

Legebitra, kjer je na panelu predsednica Lana Gobec predstavila trenutno situacijo glede 

družinskega življenja za LGBTI-osebe v Sloveniji.  
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b. Advancing LGBTI Equality in the EU: from 2020 and beyond 

23. in 24 septembra je v sklopu finskega predsedovanja EU v Bruslju potekala konferenca 

Advancing LGBTI Equality in the EU: from 2020 and beyond, na katero je bila vabljena 

tudi Legebitra. 

c. ILGA - Europe 

ILGA Europe je krovna evropska LGBTI organizacija, katere članica je tudi Legebitra. V 

letu 2019 je bila Legebitra prisotna na letni konferenci, ki je potekala med 23. in 28. 

oktobrom v Pragi. 

d. ERA – Equal Rights Association 

Je regionalna LGBTI organizacija s sedežem v Beogradu, ki povezuje LGBTI organizacije iz 

Zahodnega Balkana in Turčije. Letna konferenca, na kateri je bila prisotna tudi Legebitra, 

je potekala med 6. in 11. Novembrom v Tirani. Predsednica Lana Gobec je sodelovala na 

panelu o pomembnosti sodelovanja z privatnim sektorjem.  
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III.HIV in SPO 

Na področju hiva sta se v letu 2019 izvajala dva programa, in sicer program Odziv na HIV 

in program Kemseks: zmanjševanje tveganj povezanih z uporabo drog in spolnostjo med 

MSM. Oba programa sta bila v letu 2019 v drugem letu triletnega financiranja Ministrstva 

za zdravje, oba je v letu 2019 sofinancirala tudi Mestna občina Ljubljana – Oddelek za 

zdravje in socialno varstvo. Poleg navedenih programov smo skupaj z Nacionalnim 

inštitutom za javno zdravje soorganizirali  dva posveta na temo hiva, se udeležili kar 

nekaj strokovnih in izobraževalnih dogodkov. V novembru 2019 se je zaključil projekt 

Kemseks, aktivnosti v programu pa smo razširili z programom HIV+, ki se bo poleg 

programa Odziv na hiv izvajal do novembra 2022. V letu 2019 smo kot ena od petih 

evropskih testirnih točk v skupnosti izvajali študijo o uporabnosti dvojnih hitrih point-of-

care testov na hiv in sifilis. Študijo je po naročilu Svetovne zdravstvene organizacije 

koordiniral Katalonski center za epidemiološke študije hiva in spolno prenosljivih okužb 

pri katalonski Agenciji za javno zdravje.  

 

1. Odziv na hiv 

Program Odziv na HIV predstavlja nadaljevanje kontinuiranega izvajanja storitve 

testiranja na hiv in ostale spolno prenosljive okužbe (SPO) za MSM v skupnosti v našem 

centru, mestih druženja MSM in v regionalnih središčih. 

 

Jedro programa predstavlja storitev testiranja v skupnosti, ki ima tri med seboj povezane 

komponente: testiranje v skupnosti, podpora pri vključevanju v zdravljenje in podpora 

osebam, ki živijo s hivom. Storitev testiranja v skupnosti predstavlja alternativo testiranju 

v okviru zdravstvenega sistema, od njega pa se razlikuje predvsem po boljšem dostopu 

do ciljne skupine in po tem, da svetovanje ob testu ter podelitvi rezultatov testiranja 

izvajajo usposobljeni vrstniški svetovalci, ki so tudi sami MSM, zato lahko z uporabnikom 

vzpostavijo zaupanje in se mu približajo na drugačen način kot zdravstveni delavci. 
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Testiranje v skupnosti uporabnikom omogoča možnost svetovanja in kakovostnega 

informiranja o hivu, SPO in varnejši spolnosti najprej ob izvedbi testiranja in potem še ob 

podelitvi rezultatov testov. V okviru storitve je na voljo testiranje na hiv, HBV, HCV, sifilis, 

in gonorejo (bris žrela in rektuma), uporabnike, ki niso cepljeni, pa usmerjamo na 

cepljenje proti HBV, ki ga izvaja NIJZ in je za MSM brezplačno. Uporabniki storitve so tako 

osebe, ki se testirajo prvič, osebe, ki se testirajo redno kot del rutinske skrbi za zdravje, 

osebe, ki se testirajo po povečanem tveganju izpostavitvi možnosti prenosa okužbe, pa 

tudi osebe, ki npr. okužbo s hivom že imajo, pa se testirajo na  ostale SPO. S testiranjem 

povezana komponenta programa je vključevanje v zdravljenje (linkage to care). 

Uporabnike z reaktivnimi izvidi testov informiramo o nadaljnjih korakih, tistim z 

reaktivnimi rezultati presejalnega testa na hiv pa z ureditvijo termina pri infektologu na 

KIBVS in nudenjem možnosti spremljanja na kliniko pomagamo pri vključitvi v 

zdravstveni sistem in lajšamo stisko ob vključevanju. Pri tem odlično sodelujemo z 

zdravniki specialisti za hiv na KIBVS. Tretja komponenta našega programa predstavlja 

Buddy program – sistem podpore za osebe, ki živijo s hivom. Namenjen je lajšanju 

psihosocialnih stisk, ki se pojavljajo kot posledice življenja s hivom, zmanjšanju socialne 

izolacije, nudenju podpore pri adherenci in praktični pomoči v vsakdanjem življenju. 

Buddy program je namenjen tako osebam z novo ugotovljeno okužbo s hivom kot tudi 

tistim, ki s hivom živijo že dlje časa. 

 

Jedrni del programa je podprt s štirimi podpornimi stebri: vodenje in koordinacija 

programa; informiranje in komuniciranje s ciljnimi populacijami in drugimi javnostmi; 

strokovno-tehnična podpora izvajalcem programa in mreženje; ter evalvacijske aktivnosti 

za spremljanje in razvoj programa. 

 

V letu 2019 smo izvedli 138 testirnih dogodkov in 100 dogodkov vračanja rezultatov 

testiranja. Testirne dogodke smo izvajali v Ljubljani na sedežu DIC Legebitra, v klubu 

Tiffany na Metelkovi ter v dveh savnah za ciljno populacijo. Poleg tega pa smo testirne 
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dogodke v skladu z mednarodnimi strokovnimi priporočili za ciljno populacijo MSM 

(testiranje na 3-6 mesecev) ciklično izvajali še v Mariboru, Murski Soboti, Celju, Nove 

mestu, Slovenj Gradcu, Kopru, Brežicah, Novi Gorici, Radovljici in na Ptuju. Izročanje  

rezultatov izvajamo samo v Ljubljani na sedežu društva, izvajajo pa se osebno ali preko 

telefona. 

 

Na naših testirnih dogodkih se je v letu 2019 testiralo 1.430 uporabnikov. Za naše 

uporabnike smo izvedli preko 6.675 različnih testov, prav vsak uporabnik testiranja v 

skupnosti pa je bil deležen tudi svetovanja pred testiranjem in ob prevzemu rezultatov 

testiranja, ki ga izvajajo usposobljeni vrstniški svetovalci ob strokovni podpori 

strokovnjakov Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v 

Ljubljani, Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega 

centra Ljubljana. 

 

Poleg storitev testiranja je ciljni skupini MSM na voljo tudi splošno oz. preventivno 

informiranje in svetovanje o varnejši spolnosti, v katero je bilo v letu 2019 vključenih 

preko 500 oseb iz ciljne skupine. Storitev je dostopna osebno, preko telefona, preko 

elektronske pošte ali preko spletnega klepeta na spletnem mestu kajisces.si. 

 

V letu 2019 smo v okviru programa razdelili približno 60.000 kosov različnih promocijskih 

in informativnih materialov za namene preventive in podpore, od tega skoraj polovico 

predstavljajo kondomi.  

 

Pomembna komponenta programa pa je tudi Buddy podpora za osebe, ki živijo s hivom. 

Podpora je sestavljena iz storitev informiranja, psihosocialne podpore in vrstniškega 

svetovanje ter zagovorništva. V letu 2019 je bilo v podporo za osebe, ki živijo s hivom, 

vključenih 16 oseb kontinuirano, poleg tega pa se je za informacijo ali nasvet na nas 

obrnilo še 5 oseb. Zanje je bilo izvedenih okoli 210 različnih podpornih storitev. Ob tem 
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se je tekom leta izvajal tudi en primer individualnega zagovorništva glede diskriminacije 

na podlagi hiv statusa osebe. 

 

2. KEMSEKS: zmanjševanje tveganj povezanih z uporabo 

drog in spolnostjo med MSM 

Program Kemseks je nastal na pobudo treh organizacij, Društva ŠKUC, Društva 

informacijski center Legebitra in Združenja DrogArt, ki so v zadnjih letih pri delu s svojimi 

uporabniki zaznale povečanje tveganega vedenja v skupini moških, ki imajo spolne 

odnose z moškimi (MSM) in ob seksu uporabljajo droge. Program je v Sloveniji na 

področju zmanjševanja škode edinstven in predstavlja združevanje dveh pristopov, ki v 

praksi vsak zase nista zadovoljevala potreb ciljne skupine, z združitvijo pa soustvarjata 

novo kvaliteto in storitvam dajeta celostni okvir – združuje in nadgrajuje pristope LGBT 

organizacij, ki se osredotočajo na seksualni vidik preventive, s pristopi organizacije, ki se 

ukvarja s preventivo na področju drog.  

 

Zaradi relativno nove vsebine in razvijanja novih pristopov v Sloveniji smo v programu 

namenili poseben poudarek tudi raziskovalnim aktivnostim, ki so nam omogočile 

dodaten uvid v potrebe same ciljne skupine in prilagoditev aktivnosti. Le-te smo razdelili 

v tri osrednje sklope: 

 

● Aktivnosti za ciljno populacijo MSM: 

o intervencije na terenu potekajo v prostorih druženja MSM za 

vzpostavljanje osebnega stika z osebami, ki prakticirajo kemseks 

o spletno osveščanje in informiranje ter svetovanje in podpora 

o pogovorni večeri z uporabniki kemseksa 

o Telefonska HIV - SOS linija, ki nudi informacije o postopku pridobitve PEP 

(poizpostavitvene zaščite) v primeru tveganega spolnega stika..  
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o Strokovno individualno svetovanje za uporabnike kemseksa s 

kompleksnejšimi težavami 

 

● Aktivnosti za dvig kompetenc v programskem partnerstvu: 

o Vzajemna izobraževanja usposabljanja strokovnih delavcev v partnerskih 

organizacijah 

o Usposabljanja za vrstniške delavce za izvajanje vrstniškega svetovanja in 

intervencij na terenu 

o Mednarodno sodelovanje v evropski mreži za hitre odzive na področju 

kemseksa in redna udeležba na konferenci European Chemsex Forum 

 

● Raziskovalne aktivnosti za spremljanje ciljne populacije in razvoj programa: 

o Spremljanje ciljne populacije z izvajanjem periodičnih posnetkov stanja 

o Priprava kulturno-zgodovinske in subkulturne študije o umestitvi pojava 

kemseksa v širši slovenski družbeni kontekst. 

 

V obdobju leta 2019 je bilo v skladu z načrtovanim izvedeno naslednje:  

Terenske intervencije: 25 intervencij, v klubih Tiffany, K4 in v savni District, v katere je je 

bilo vključenih 464 uporabnikov. Na terenskih intervencijah se je razdelilo 39 kemseks 

paketkov, 257 letakov, 43 plakatov, 78 svetovalnih kartic, 5960 ozaveščevalnih in 

informativnih listkov za snifanje, 1113 nalepk, 1295 Gejmov, 227 fizioloških raztopin, 197 

tabletk magnezija, 926 lubrikantov, 2015 kondomov. Razdelili pa smo še 1.782 zloženk z 

osnovnimi informacijami o kemseksu. 

Spletne intervencije: v začetku leta smo izvajali spletno anketo z namenom zbiranja 

podatkov za pripravo posnetka stanja glede pojava kemseksa v Sloveniji; za ta namen 

smo marca in aprila izvajali intenzivno spletno kampanjo prek spletnih intervencij na 

spletnih aplikacijah in forumih za ciljno populacijo MSM ter prek spletnih mest in 

socialnih omrežjih vseh treh partnerskih organizacij. 
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vzpostavljenih je bilo preko 10.296 individualnih spletnih komunikacij in 42 množičnih 

spletnih intervencij; (spletni vprašalnik je tako v celoti izpolnilo 114 oseb iz ciljne 

populacije, poleg tega pa smo s še 2 osebama izvedli kvalitativna intervjuja). Spletno 

mesto kemseks.si beleži 7732 obiskov.  

Pogovorni večeri: izvedenih je bilo 8 pogovornih večerov, ki se ju je skupaj udeležilo 54 

oseb.  

HIV SOS telefonska linija: prejeli smo  41 klicev, od katerih je bilo 15 osebam zaradi 

tvegane izpostavitve svetovano, da se z namenom pridobitve PEP obrnejo  na Kliniko za 

infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana.. 

Izvedli smo posnetek stanja. Vprašalnik je izpolnilo 114 anketirancev, ki prakticira 

kemsesk. Gre za največjo raziskavo s področja kemseksa  v Sloveniji.  

V letu 2019 je nastala tudi kulturno-zgodovinska in subkulturna študija pojava kemseksa 

v Sloveniji.  

Usposabljanja strokovnih in vrstniških delavcev: lzvedli smo 4 usposabljanja za strokovne 

sodelavce in vrstniške delavke_ce. 

po ena zaposlena oseba iz vseh treh partnerskih organizacij, se pravi Legebitre, Društva 

ŠKUC in Združenja DrogArt, so se udeležile_i letnega Evropskega Kemseks foruma, kjer 

so predstavile tudi pričujoči program. Forum je potekal v Parizu med 14. 11 .2019 in 16. 

11 . 2019. 

 

V sklopu programa Kemseks je 14 prostovoljk_cev opravilo 116 ur prostovoljskega dela v 

skupnosti vrednosti 1.160,00 EUR.  
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3. Strokovni posvet "Hiv in zdravstveni delavci" 

Ob Svetovnem dnevu boja proti aidsu smo v sodelovanju z NIJZ 27. 11. organizirali 

strokovni posvet Hiv in zdravstveni delavci, ki se ga je udeležilo 58 udeležencev. Primarna 

ciljna publika posveta so bili zdravstveni_e delavci_ke, ki so predstavljali največji delež 

udeleženk_cev in govork_cev. Aktivnih udeležencev posveta je bilo 11 (od tega 8 

predavateljev in dodatno še 3 udeleženci okrogle mize), od tega 1 gost iz tujine. 

Zdravniška zbornica Slovenije in Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza 

strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije sta za 

udeležbo na strokovnem posvetu svojim članom dodelili kreditne oziroma licenčne 

točke. . 

4. Udeležba na strokovnih in izobraževalnih dogodkih na 

nacionalni in mednarodni ravni 

Izvajalci obeh programov na področju hiva so se v letu 2019 udeležili tudi nekaj 

strokovnih in izobraževalnih dogodkov na nacionalni in mednarodni ravni. Če jih 

naštejemo samo nekaj: 

● EuroTEST/European Testing Week & INTEGRATE JA National Stakeholder Meeting , 

Nacionalni inštitut za javno zdravje R Hrvaške, Zagreb 

● aktivna udeležba/predstavitev programa na multidisciplinarnem posvetu o 

okužbah s HlV, HBV HCV ZD dr. Adolfa Drolca Maribor 

● lzobraževanje strokovnih delavcev s področja drog, 10.9.  

● udeležba na strokovnem izobraževanju  HIV and Your Body: Going the Full 360 25 

- 27.9.2019 

● Sodelovanje in predstavitev programa Odziv na hiv na l. lnternacionalnem 

ChemSex Network Meetingu na Dunaju 27. - 28. 10. 

● sestanek INTEGRATE Joint Action (consensus meeting za določanje kazalnikov), 

Katalonski center za epidemiološke študije aidsa in spolno prenosljivih okužb, 

Barcelona, 4.11. - 5.11. 
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● sestanek evropske mreže testirnih točk COBATEST, Katalonski center za 

epidemiološke študije hiva in spolno prenosljivih okužb , Barcelona, 4.12. - 5.12. 
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IV.Mladinski center 

Mladinski center Legebitra se je razvil iz programa Za LGBT mlade. S preoblikovanjem 

programa v mladinski center smo vsebino in način dela z mladimi LGBT nadgradile_i ter 

hkrati povečale_i dostopnost do aktivnosti. 

 

1. Informacijska točka 

Informacijska točka je v preteklem letu delovala vsak delovni ponedeljek med 12.00 in 

16.00, vsak delovni torek in petek med 12.00 in 18.00 ter vsako delovno sredo in četrtek 

od 12. do 21. ure.  

Na info točki so delovale_i posebej usposobljene_i mlade_i prostovoljke_ci ob mentorski 

podpori enega od zaposlenih. 

Info točko obiščejo vse_i obiskovalke_ci MC-ja in obiskovalke_ci aktivnosti, ki potekajo na 

lokaciji MC Legebitra, takih obiskov je bilo v letu 2019 po podatkih Logbooka 1368. 

Dodatno je informacija o aktivnostih mladinskega centra v obdobju od 1. januarja do 31. 

decembra na FB (po podatkih FB insights statistike) v povprečju dosegla približno 7100 

oseb. Največ oseb znotraj dosega je bilo staro med 16 in 34 let. Naslednja starostna 

kategorija po dosegu je bila od 35 do 44 let. Dejavnosti in storitve MC-ja smo 

predstavljale še na lnstagramu, kjer imamo do sedaj 1235 sledilk_cel, glede na podatke 

Instagram statistike, smo na mesec dosegle_i v povprečju 2240 oseb. 

Ocenjujemo, da smo v tem obdobju na različnih aktivnostih s tiskanimi promo materiali 

dosegle_i vsaj 500 oseb.  
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2. Izobraževalne aktivnosti 

V letu 2019 smo izvedle_i 18 izobraževalnih aktivnosti o temah, ki so zanimive in 

pomembne za mlade. Izobraževalnih aktivnosti za mlade se je v letu 2019 udeležilo 99 

mladih. Pri izvedbi uporabljamo tako metode formalnega učenja, kot neformalne oblike 

izobraževanja. Aktivnosti načrtujejo, pripravljajo in izvajajo zaposlene_i, prostovoljke_ci 

ali zunanje izvajalke_ci in so za uporabnice_ke brezplačne.  

 

3. Družabni dogodki in prostočasne aktivnosti za mlade 

V obdobju preteklega leta smo izvedle_i 52 družabnih dogodkov in prostočasnih 

aktivnosti za mlade. 303 mlade osebe so se udeležile teh dogodkov. Gre za lahkotnejše 

aktivnosti, ki so namenjene druženju, socializiranju, zabavi in povezovanju mladih, 

sočasno pa se udeleženke_ci naučijo veščin in spretnosti, ki jim bodo  pomoč pri 

vsakdanjem življenju. Aktivnosti načrtujejo, pripravljajo in izvajajo zaposlene_i, 

prostovoljke_ci ali zunanje izvajalke_ci in so za uporabnice_ke brezplačne. 

 

4. Kavarniški večeri 

V letu 2019 smo izvedle_i 11 kavarniških večerov, ki se jih je na letni ravni udeležilo 220 

mladih oseb. Kavarniški večeri nagovarjajo mlade, ki iščejo varne in vključujoče prostore 

za ustvarjanje in obravnavo družbeno pomembnih tem prek usposabljanja za 

prostovoljsko delo – učenje ob delu (learning-by-doing). 

 

5. Krožki in tečaji 

V obdobju leta 2019 smo izvedle_i 15 srečanj krožkov. Na letni ravni se je takih srečanj 

udeležilo 100 mladih Gre za dolgoročnejše aktivnosti, ki potekajo pod vodstvom 

mentorice_ja (ki je lahko tudi prostovoljka_ec). Srečanja udeleženk_cev in prostovoljk_cev 
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so redna periodična. Krožke načrtujejo, pripravljajo in izvajajo zaposlene_i, 

prostovoljke_ci ali zunanje izvajalke_ci in so za uporabnice_ke brezplačni. 

 

6. Mladinski tabori 

Mladinski tabori nagovarjajo LGBT in ostale mlade, ki si želijo poglobljene obravnave 

specifične teme, za katero izrazijo zanimanje. Potekajo v varnem in vključujočem okolju, 

zunaj mladinskega centra. Tabore načrtujejo, pripravljajo in izvajajo zaposlene_i, 

prostovoljke_ci ali zunanje izvajalke_ci, združeni v posebnem organizacijskem timu. 

Tabori so za udeleženke_ce brezplačni (same_i si krijejo samo stroške prevoza). 

 

● Med 17. in 19. majem 2019 smo izvedle_i 1 mladinski tabor v CŠOD Bohinj, ki se 

ga je udeležilo 14 udeleženk_cev, 4 prostovoljke_ci in 2 praktikantki_a. Tema 

tabora je bila družina.  

● Med 25. in 27. oktobrom 2019 smo izvedle_i 1 mladinski tabor v CŠOD Breženka, 

ki se ga je udeležilo 15 udeleženk_cev in 5 prostovoljk_cev. Tema tabora je bila 

skrb zase. 

 

7. Sodelovanje z Mrežo mladinskih centrov Ljubljana in 

drugimi nevladnimi organizacijami 

V obdobju celotnega leta smo z Mrežo mladinskih centrov Ljubljana sodelovale_i na 

rednih mesečnih sestankih in skupnih izobraževanjih za mladinske delavke_ce. 

Septembra smo z Mrežo mladinskih centrov sodelovali na skupni prireditvi – predstavitvi 

aktivnosti mreže - ob Evropskem tednu mobilnosti na Kongresnem trgu v Ljubljani. 

 

V tem obdobju smo sodelovale_i tudi z drugimi nevladnimi organizacijami, kot so Zavod 

TransAkcija, Društvo parada ponosa, Društvo DIH – enakopravni pod mavrico, Društvo 
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ŠKUC, in sicer pri organiziranju aktivnosti in dogodkov ob mednarodnem dnevu boja 

proti homofobiji, bifobiji in transfobiji.  

Sodelovale_i smo tudi pri naslednjih aktivnostih: 

1.  Delavnici Človekove pravice in diskriminacija, Toleriram te, 13. 3. 2019, 

16.30-19.30; Pedagoška fakulteta UL 

2.     Izobraževalna delavnica: duševne motnje in posterji z bleščicami, 9. 4. 

2019, 16-18; Društvo študentov psihologije Slovenije 

3.     Zgodovina LGBT-gibanja, 11. 4. 2019, 16-18, Nina Perger (FDV) 

4.     Savna Trans-Only, 15. 4. 2019, 17-21, Savna District 35 

5.   Pogovor s strokovnjakom: kako prijavimo nasilje iz sovraštva?, 16. 4. 2019, 

16-18, Slovenska Policija 

6.     Podarjevalnica oblačil, 18. 4 2019, 15-19, C&A Kranj; 

7.  Izobraževalna delavnica: seks, droge in huda debata, 23. 4. 2019, 16-18, 

Društvo študentov psihologije Slovenije; 

8.     Zgodovina LGBT-gibanja, 9. 5. 2019, 16-18, Ada Černoša (Kvartir); 

9.     Abeceda LGBT, 4. 6. 2019, 17-18.30, Rdeči križ Ljubljana; 

10. Festival Parada Ponosa, 22. 6. 2019, promocija MC, Društvo Parada 

ponosa; 

11.  Čili z Legebitro: vrtičkanje, 28. 6. 2918, 16-18, Ambasada Rog; 

12.  Predstavitev Aktivistične akademije, 13. 8. 2019, Društvo DIH; 

13.  Izobraževalna aktivnost: L'MIT, 22. 10. 2019, 16-17; Društvo ŠKUC; 
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14. Izobraževalna delavnica: Osnove prve pomoči, 24. 10. 2019, 17-19; Rdeči 

križ Ljubljana;  

15.  Zgodovina LGBT-gibanja, 14. 11. 2019, 17-19; Veleposlaništvo ZDA; 

16.  Surova hrana za pse, 10. 12. 2019, 16-18, Svetovalnica Zdrav pasji svet; 

17.  Izobraževalna delavnica o pravicah LGBT-oseb in diskriminaciji, 20. 12. 

2019, 16-20; Mladinski svet Jesenice; 

 

8. Prostovoljsko delo 

Prostovoljsko delo v mladinskem centru poteka po teh ustaljenih načelih organiziranega 

prostovoljskega dela na Legebitri. Jedro aktivnosti Mladinskega centra Legebitra sloni na 

prostovoljskem delu mladih. Le-ti so vključeni v vse faze dela v mladinskem centru, od 

koncipiranja aktivnosti, načrtovanja, izvedbe in evalvacije. V letu 2019 smo poleg 

vključevanja prostovoljk_cev v vse aktivnosti Mladinskega centra Legebitra  izvajale_i še 

redne in izredne sestanke s prostovoljkami_ci ter tematska/področna usposabljanja za 

prostovoljke_ce.  

V okviru projekta LGBTIQ+ prostovoljstvo je promocija prostovoljstva za LGBTIQ+ mlade 

potekala tudi na terenih po Sloveniji (Maribor, Brežice, Jesenice, Koper), kar je vodilo k 

večjemu interesu in vključitvi LGBITQ+ prostovoljk_cev iz cele Slovenije v program 

prostovoljstva Legebitre. Prostovoljke_ci so svoje delo lahko opravljale_i tudi na terenu, v 

okviru terenske svetovalnice – STIK.  

 

Štirideset  prostovoljk_cev je opravilo 968 ur prostovoljskega dela v skupni vrednosti 

9.680,00 EUR. 
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9. Živa knjižnica 

Projekt Živa knjižnica je sredstvo, s katerim prek kreativne in inovativne metode 

aktivnega, tudi medkulturnega, dialoga aktivno ozaveščamo in izobražujemo o 

vrednotah, človekovih pravicah in spodbujamo razpravo o predsodkih in stereotipih v 

družbi. 

 

a. Organiziranje koordiniranja projekta Žive knjižnice 

vključuje: 

● pripravo platform in orodij za izvedbo projekta (stran FB, profil Instagram, spletna 

stran, promo material ... ); 

● dogovarjanje s partnerskimi organizacijami in sodelujočimi 

● rekrutiranje in usposabljanje živih knjig, knjižničark_jev, informatork_jev, slovarjev, 

ostalih prostovoljk_cev; 

● delo z mediji. 

 

b. Izvedba enodnevne postavitve Žive knjižnice, v sklopu 

letošnje Parade ponosa 22. junija 

V sklopu postavitve Žive knjižnice na Novem trgu je na knjižnih policah sedelo 21 knjig. 

Pri izvedbi Žive knjižnice sta pomagali dve knjižničarki, dva slovarja in trije informatorji. 

Knjižničarki sta v 5 urah zabeležili 25 branj knjig z naslovi: Nebinarna oseba, Biseksualna 

in genderqueer oseba, Spolno nebinarna panseksualna oseba, Panseksualna oseba, 

Lezbijka, Gej, Queer trans oseba, Gej invalid, Mama nebinarne osebe, Lezbijka, 

Poliamorna lezbijka, ki ni bila nikoli zaljubljena, Nebinarna oseba, Gej priseljenec iz 

Avstrije, Mama geja, Transspolna oseba z izkušnjo bivanja v instituciji, Medo, Aktivist za 

lgbt+ pravice, Panseksualna aspolna oseba, Nemisteriozna lezbijka, Gej, kristjan, teolog, 

Lezbijka transspolna oseba; 
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c. Izvedba enodnevne postavitve Žive knjižnice v okviru 

Veselega dne prostovoljstva 16. maja 

V sklopu postavitve Žive knjižnice je na knjižnih policah sedelo 13 knjig. Pri izvedbi Žive 

knjižnice sta pomagala ena knjižničarka in en slovar. Knjižničarka je v treh urah zabeležila 

20 branj knjig z naslovi: Biseksualna genderqueer oseba; Gej par; Mama geja; Nebinarna 

biseksualna oseba; Nebinarna oseba iz krščanske skupnosti; Panseksualna oseba;  Queer 

trans oseba; Nebinarna oseba; Transspolna oseba z izkušnjo bivanja v instituciji; Gej, 

kristjan, teolog. Za nemoten potek izvedbe je skrbelo 5 prostovoljk_cev. 

 

d. Izvedba Žive knjižnice v četrtek, 14. novembra v MC Mladi 

zmaji Črnuče 

V sklopu postavitve Žive knjižnice v mladinskem centru Mladi zmaji Črnuče je na knjižnih 

policah sedelo 16 knjig. Pri izvedbi Žive knjižnice sta pomagali dve knjižničarki in štiri_je 

prostovoljke_ci. Knjižničarki sta v 5 urah zabeležili 38 branj knjig z naslovi: Vdova, 

Vsakdanje življenje z bipolarno motnjo, Panseksualna oseba , Oseba z izkušnjo zgube 

spomina, Trans ženska lezbijka, Biseksualna oseba , Deset let čudovitega zakona, ločitev 

in brez otrok, Obsojena na propad s strani okolice, Queer trans oseba, Lezbijka, 

Nebinarna oseba , Transspolna oseba z izkušnjo bivanja v instituciji, V vojni z alkoholom, 

nasiljem, depresijo in poskusi samomora, Kvir oseba, Poskus samomora, Lezbijka, Ulični 

zabavnik; 

 

e. Organizacija in izvedba medknjižničnih izposoj Živim 

knjižnicam, ki so del nacionalne mreže Živih knjižnic: 

● izvedba medknjižnične izposoje z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela 

Novo mesto 13. junija 2019, v okviru Festivala kultur Novo mesto. Pri izvedbi 

medknjižnične izposoje so sodelovale 3 žive knjige. V 8 urah je bila vsaka knjiga 

brana šestkrat; 
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V sklopu projekta Živa knjižnica - Ne sodi knjige po platnicah je 45 prostovoljk_cev 

opravilo 655 ur prostovoljskega dela v skupni vrednosti 6.550,00 EUR. 

Več o projektu in aktivnostih v okviru projekta je dosegljivo na: 

https://www.facebook.com/zivaknjiznicaLJ/ 

 

10.  Mladinske izmenjave 

a. Activist Academy – IGLYO 

Med 22. in 27. julije 2019 je krovna mladinska organizacija IGLYO organizirala mladinsko 

izmenjavo z naslovom Activist Academy. V imenu Legebitre se je izmenjave udeležila 

prostovoljka in bivša praktikantka. Izmenjava je potekala v mestu Coimbra, na 

Portugalskem. Namen izmenjave je bil povezati aktivistke_e s cele Evrope, krepiti njihova 

znanja in jih učiti novih orodji na polju aktivizma. V sklopu mentorskega programa je bil 

pred odhodom v tujino izveden pripravljalni mentorski sestanek.  

 

b. Mirror mirror on the wall - PECO  

Med 7. in 14. novembrom 2019 je potekala mladinska izmenjava z naslovom Mirror 

mirror on the wall: Breaking gender stereotypes in youth work, katero je organiziralo 

društvo PECO iz Italije. Izmenjava je potekala v mestu Ligonchio v Italiji. Na izmenjavi je 

sodelovalo 25 mladih in mladinskih delavk_cev iz 15tih držav. Namen izmenjave je bil 

krepitev zavedanja o spolno specifičnem mladinskem delu in razvijanje orodji za 

naslavljanje diskriminacije na podlagi spola in spolne usmerjenosti. Izmenjave se je v 

imenu Legebitre udeležil aktiven uporabnik mladinskega centra. V sklopu mentorskega 

programa je bil pred odhodom v tujino izveden pripravljalni mentorski sestanek.  

https://www.facebook.com/zivaknjiznicaLJ/
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11.  Strateško partnerstvo Erasmus+ : Perform2Reform  

Projekt Perform 2 reform, je strateško partnerstvo petih nevladnih organizacij (z 

Nizozemske, Makedonije, Cipra, Grčije in Slovenije), katerega namen je razviti orodja za 

naslavljanje človekovih pravic v šolah in mladinskih centrih z uporabo umetniških 

sredstev. V obdobju leta 2019 smo v okviru projekta: 

● izdali smo Mavrico v žepu (IO4 – intelektualni output 4 - case Slovenia), priročnik 

delavnic za naslavljanje človekovih pravic, diskriminacije, predsodkov in 

stereotipov skozi umetnost, namenjen učiteljicam_jem in mladinskim 

delavkam_cem za izvajanje v šolah in mladinskih centrih; Priročnik je pripravila 4-

članski tim mladinskih delavk_cev, ki ga koordinira in vodi socialna delavka in 

nacionalna trenerka človekovih pravic po programu Kompas Sveta Evrope Katja 

Sešek; 

● od 13. 5. 2019 do 28. 6. 2019 smo izvedli 10 treningov za uporabo priročnika 

Mavrica v žepu.  10 izvedb/treningov za uporabo priročnika Mavrica v žepu je 

doseglo 71 mladinski delavk_cev, mladih ali ostalih zainteresiranih 

posameznic_kov. Izvedbe so potekale na naslednjih institucijah: 

o MKC Maribor 

o Filozofska fakulteta, UL – oddelek za sociologijo, 1. letnik dodiplomski študij 

o Javni zavod Mladi zmaji – Četrtni mladinski center Bežigrad 

o Mladinski center Brežice 

o Pedagoška fakulteta, UL – v sklopu študentskega sveta PEF 

o Center mladih Koper  

o Rainbow village – Associazione Universitaria Iris – Videm, Italija 

o Mladinska postaja Moste 

o Društvo DIH 

o Zavod Bob 

● 25. maja 2019 smo rezultate projekta diseminirale_i na Kongresu študentk in 

študentov socialne pedagogike in specialne in rehabilitacijske pedagogike z 
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naslovom Onkraj vedenja. Kot govorci smo udeleženkam in udeležencem 

predstavili teoretska izhodišča in izvedli trening za izvedbo delavnic. 

● 21. junija smo izvedle_i celodnevni multiplier event - trening uporabe priročnika 

za naslavljanje LGBT+ tematik s pomočjo umetniških sredstev Mavrica v žepu. 

Trening je trajal od 10.00 do 17.00, potekal je v Študentskem kampusu v Ljubljani, 

udeležilo pa se ga je 48 udeleženk_cev iz Slovenije in tujine.  

● Dva prostovoljca_ki sta se med 23. septembrom in 29. septembrom udeležila 

treninga za mladinske delavce v Solunu v Grčiji. Na treningu sta izvedla 

predstavitev priročnika Mavrica v žepu ter se udeleževala drugih delavnic po 

programu; 

● Mitja Blažič in Katja Sešek sta se v Nikoziji udeležila C3 – Joint Staff Traininga; 

Usposabljanje je potekalo med 2. in 7. novembrom, udeleženca pa sta vodila 

celodnevno delavnico – usposabljanje za uporabo priročnika Mavrica v žepu; 

● Izvedli promocijo priročnika Mavrica v žepu na Strokovnem posvetu LGBT+ mladi 

v šolah; o naslavljanju homofobnega in transfobnega nasilja v izobraževalnih 

ustanovah, ki se ga je udeležilo 130 oseb z različnih izobraževalnih in mladinskih 

ustanov iz vse Slovenije. Strokovno srečanje je bilo v Moderni galeriji, 26. 

novembra, med 9.00 in 15.00 uro; 

●  Izvedli zadnje evalvacijsko srečanje – TM6 v Amsterdamu, ki smo ga namenili 

evalvaciji izvedbe in pripravam na poročanje. Delovnega srečanja sta se med 7. in 

10. decembrom udeležila Mitja Blažič in Katja Sešek. 

 

12.  Delavnice filozofije z LGBT+ temami za mlade 

● 28. marec: uvodna delavnica na Kampusu. Predstavitev projekta. Delavnica je 

potekala na temo Kaj je filozofija in zakaj jo potrebujemo? Dogodka se je udeležilo 

5 oseb. 
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● 25. april: druga delavnica na Kampusu. Potekala je na temo vprašanja, kaj je 

resničnost. Dogodka se je udeležilo 5 oseb. 

● 23. maj: tretja delavnica v Trubarjevi hiši literature. Potekala je na temo 

evrocentrizma. Dogodka se je udeležilo 7 oseb. 

● 13. junij: četrta delavnica v Trubarjevi hiši literature. Potekala je na temo fašizma. 

Dogodka se je udeležilo 6 oseb. 

● 20. junij: prvo predavanje v KOŽ. Poteka na temo fašizma in seksualnosti. 

Dogodka se je udeležilo 6 oseb. 

● 27. junij: Pogovor na temo fašizma z dr. Gorazdom Kovačičem. V Pritličju ob 19ih. 

Dogodka se je udeležilo 32 oseb. 

● 11. julij: Delavnica na temo okoljevarstva. Poteka v MC Legebitra ob 18ih. 

Dogodka se je udeležilo 10 oseb. 

● 18. julij: Pogovor na temo okoljevarstva z dr. Tomazem Grušovnikom. Poteka v 

Pritličju ob 18ih. Dogodka se je udeležilo 25 oseb. 

● 13. avgust: Delavnica na temo zaničevanja telesa. Poteka v kavarni MSUM ob 18ih. 

Dogodka se je udeležilo 15 oseb. 

● 20. avgust: Predavanje na temo zaničevanja telesa. Poteka v kavarni MSUM ob 

18ih. Dogodka se je udeležilo 11 oseb. 

● 19. september: Delavnica na temo ideologije. Poteka v THL ob 18ih. Dogodka se je 

udeležilo 12 oseb. 

● 23. september: Pogovor na temo ideologije z dr. Primozem Krašovcem. Poteka v 

Pritličju ob 18ih. Dogodka se je udeležilo 23 oseb. 
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● 8. oktober: Ekskurzija na festival Mesto zensk, in sicer na okroglo mizo Kdo se boji 

drugega spola? na Filozofski fakulteti ob 12ih. Dogodka se je udeležilo 5 oseb. 

● 15. oktober: Delavnica na temo feminizma. Poteka v THL ob 18ih. Dogodka se je 

udeležilo 10 oseb. 

● 22. oktober: Predavanje na temo feminizma. Poteka v Socialnem centru Rog ob 

18ih. Dogodka se je udeležilo 7 oseb. 

● 28. oktober: Pogovor z dr. Evo D. Bahovec na temo feminizma. Poteka v Pritličju 

ob 18ih. Dogodka se je udeležilo 40 oseb. 

● 6. november: Delavnica na temo zgodovine LGBT+ gibanja. Poteka v Trubarjevi 

hiši literature ob 18ih. Dogodka se je udeležilo 10 oseb. 

● 14. november: Predavanje na temo zgodovine LGBT+ gibanja. Poteka v Socialnem 

centru Rog ob 18ih. Dogodka se je udeležilo 10 oseb. 

● 22. november: Ekskurzija na Filozofski maraton, in sicer na samostojno 

predavanje Dali Regent z naslovom O zaničevalcih telesa, ki poteka v Tiffanyju ob 

15.30. Dogodka se je udeležilo 6 oseb. 

● 28. november: Delavnica na temo epistemologije. Poteka v MC Legebitra ob 18ih. 

Dogodka se je udeležilo 5 oseb. 

● 5. december: Predavanje na temo epistemologije. Poteka v Socialnem centru Rog 

ob 18ih. Dogodka se je udeležilo 7 oseb. 

● 17. december: Okrogla miza z Urško Sterle, Edijem Klobučarjem in Branetom 

Mozetičem na temo LGBT+ aktivizma pri nas. Poteka na Filozofski fakulteti ob 

19.40. Dogodka se je udeležilo 25 oseb.   
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V sklopu projekta so 4 prostovoljske_ci opravile_i za 485 ur prostovoljskega dela v skupni 

vrednosti 4.850,00 EUR. 

 

13.  Študentska praksa in pripravništvo 

V sodelovanju s fakultetami Univerze v Ljubljani (predvsem Fakulteto za socialno delo) 

študentkam_om omogočamo praktično izobraževanje in učenje v okviru redne strokovne 

prakse in opravljanje pripravništva ter jim ob tem nudimo strokovno mentorstvo. V 

obdobju januar–april smo sodelovale_i s skupno 9 študentkami_i iz različnih univerz  

(Fakulteta za socialno delo, Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda 

Freuda v Ljubljani, Fakulteto za medije ter Pravne fakultete). 

  



 

   VSEBINSKO POROČILO DRUŠTVA INFORMACIJSKI CENTER LEGEBITRA 2019 

V.Svetovanje in samopomoč 

 

1. Podporne skupine 

V poročanem letu smo organizirale_i 8 srečanj skupine Mladinska čvekalnica in 20 

srečanj Artish podporne skupine. Srečanj se je aktivno in redno udeleževalo od 8 do 15 

oseb. 

 

2. Srečanje podporne skupine za transspolne osebe 

Na podlagi potreb uporabnic_kov smo v februarju pričele_i z izvajanjem podporne 

skupine za transspolne osebe skupaj z Društvom Kvartir. Izvedle_i smo 24 srečanja 

skupine za  Srečanje se je aktivno in redno udeleževalo od 5 do 10 uporabnic_kov.  

 

3. Legebitrina svetovalnica 

V Legebitrini svetovalnici smo imele_i v obravnavi v preteklem letu med 107 in 112 rednih 

uporabnic_kov mesečno, ki so se programa udeleževale_i na podlagi individualnega 

načrta in so bile_i vključene_i v program najmanj 2 uri tedensko. V istem obdobju smo 

nudile_i storitev informiranja, informacijskega svetovalnega razgovora ter svetovanja po 

elektronski pošti 315 posameznicam_kom.  

 

4. Terenska skupina STIK  

je namenjena pogovorom, debatam, vprašanjem LGBT-oseba, ki ne živijo ali se 

zadržujejo v Ljubljani. Skupina se je izvajala: 

● v sodelovanju s Centrom mladih Koper v Kopru, 

● v sodelovanju z MKC Maribor v Mariboru,  
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● v sodelovanju z MKC Jesenice na Jesenicah, 

● v sodelovanju z MKC Brežice v Brežicah 

Skupno je bilo izvedenih 33 srečanj skupine STIK  katere se je udeležilo 60 

posameznic_kov. 

 

5. Predavanja in delavnice  

so namenjene promociji programa in njegovim aktivnostim, podpori strokovnim 

delavkam_cem, ki se pri svojem delu srečujejo z LGBT tematikami in za nadaljnje delo 

potrebujejo strokovno podporo ter vsem, ki potrebujejo informacije o LGBT tematikah. 

Izvedle smo: 

● Izobraževanje za mladinske delavce članic mreže Prava zveza: Psihosocialno delo 

v LGBT skupnosti, katerega se je udeležilo 20 mladinskih delavk_cev. 

● Predstavitev programa IVS študenkam_om: 30 uporabnic_kov 

● Konferenca društva šolskih svetovalnih delavcev Slovenije: Izzivi svetovalnega 

dela; Svetovanje in vzgojna podpora v primerih izzivov na področju spolne 

identitete v okviru institucij VIZ (predavanje in tematska posvetovalna skupin): 40 

uporabnic_kov 

● Predavanje Prava zveza (Delo z ranljivimi skupinami in skrb zase): 30 

uporabnic_kov 

● Predavanje Medgeneracijski center Postojna: duševno zdravje LGBT oseb: 9 

uporabnic_kov 

 

V sklopu programa je 21 prostovoljk_cev opravilo za 606 ur prostovoljskega dela v skupni 

vrednosti 6.060,00 EUR.  
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6. Povezovanje z institucijami in organi lokalnih skupnosti 

 

je namenjeno podpori uporabnicam_kom, ko pri razreševanju kompleksnih življenjskih 

situacij ali duševnih stisk in zajema sodelovanje z institucijami, organi s pomočjo katerih 

pomagamo uporabnicam_kom, da izboljšajo kvaliteto življenja in/ali duševnega zdravja. 

Povezovale_i smo se z: 

● - CSD Koper 

● - CSD Domžale 

● - Krizni center Ljubljana, Bežigrad 

● Mladinski dom Jarše: stanovanjska skupina Črnuška gmajna 

● Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec: stanovanjska skupina Rdeča kljuka 

● Psihiatrična klinika Ljubljana: Enota za intenzivno psihiatrijo, Enota za krizne 

intervencije, Enota za adolescentno psihiatrijo, Ambulanta za spolno zdravje. 
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VI.Izobraževanje 

1. LGBT prijazno 

Certifikat »LGBT prijazno« je projekt Mestne občine Ljubljana, pri katerem Legebitra 

sodeluje kot koordinatorica izobraževanje za pridobitev certifikata. Namenjen je 

predvsem osveščanju, saj se LGBT-osebe se soočajo z zadregami, problemi in 

diskriminacijo, ki je heteroseksualne osebe včasih niti ne opazijo, saj izhajajo iz svojega 

stališča in jim je tak pogled samoumeven (npr. pogovor o partnerju oziroma partnerici, 

pogovor o otrocih). Cilj je, da se znotraj delovnega okolja in navzven do strank ustvari 

klima, ki bo pozitivna za vse. 

 

Osveščanje poteka preko izobraževanja vodstvenega kadra posameznih organizacij. 

Izobraževanje zajema tematike, ki se nanašajo na temeljne človekove pravice ter na 

spoznavanje specifičnih potreb LGBT-oseb. Vodstveni kader nato pridobljeno znanje 

prenese svojim sodelavcem in sodelavkam ter skrbi, da se ideja o enakem pristopu do 

vseh in zagotavljanje temeljnih človekovih pravic upošteva med zaposlenimi in navzven 

do strank. 

 

V letu 2019 so bila izvedena 4 izobraževanj, na katerih so sodelovale različne pravne 

osebe, ki jim je Mestna občina Ljubljana podelila certifikata »LGBT prijazno«. 
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VII.Vidnost, ozaveščanje in zagovorništvo 

1. Pravna Svetovalnica 

Namen delovanja Pravne svetovalnice LGBT je s pomočjo študentk_ov Pravne fakultete 

Univerze v Ljubljani krepiti znanje o pravicah LGBT-oseb, parov in njihovih družin, nuditi 

osnovne informacije o njihovem pravnem položaju in o pravnih poteh za uveljavljanje 

njihovih pravic, vključno s pravico do varstva pred diskriminacijo na podlagi spolne 

usmerjenosti, spolne identitete in izraza. 

Delo Pravne svetovalnice LGBT poteka pod vodstvom koordinatorja doc. dr. Tilna 

Štajnpihlerja Božiča in mentorice as. dr. Mojce Zadravec (ob pomoči projektnega 

sodelavca as. Luke Mišiča), in sicer kot del Pravne svetovalnice za varstvo pred 

diskriminacijo, ki se na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani izvaja kot uradno potrjena 

oziroma akreditirana obštudijska dejavnost pri Univerzi v Ljubljani. Društvo informacijski 

center Legebitra pa nudi institucionalni okvir za delovanje Pravne svetovalnice LGBT.  

 

V letu 2019 so prakso v sklopu Pravne svetovalnice LGBT opravljale_i 3 študentke_i 

Pravne fakultete univerze v Ljubljani. V tem času je bilo pripravljenih 10 odgovorov na 

pravna vprašanja s področij kot so delavske pravice, pravice obiskovanja partnerke_ja v 

zaporu, sklenitev partnerske zveze med dvema tujkama_cema. 

 

Raziskale_i smo vprašanje o smotrnosti strateške litigacije na področju spremembe 

ureditve pravnega priznanja spola. Organizirale_i smo fokusno skupno s transspolnimi 

osebami  z namenom pridobivanja informacij o tem, kakšna ureditev na področju 

pravnega priznanja spola bi ustrezala njihovim potrebam. Začele_i smo delovati na 

področju zagovarjanja pravic interspolnih oseb, in sicer tako da smo problem manka 

informacij na tem področju predstavile_i Zagovorniku načela enakosti. 
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V  drugi polovici leta 2019 smo tudi posodobili spletno stran LGBT pravice 

(https://lgbtpravice.si/) z naslednjimi vsebinami: 

● Otroci in družina – domneva starševstva, 

● Otroci in družina – priznanje starševstva, 

● Zdravje – Pravice pacientov, ki živijo s hivom, 

● Interspolne osebe – Pravice interspolnih oseb in Resolucija Evropskega 

parlamenta z dne 14. februar 2019, 

● Interspolne osebe – Staršem interspolnih oseb. 

 

Izvedli smo:  

● predavanje o pravicah transspolnih in interspolnih oseb za študente_ke Pravne 

fakultete Univerze v Ljubljani (18. 12. 2019). 

● predavanje o pravicah interspolnih oseb za študente_ke Zdravstvene fakultete v 

Ljubljani (17. 12. 2019). 

 

2. Narobe Blog 

V obdobju preteklega leta  aktivno deloval tudi Narobe blog (https://narobe.si/), prek 

katerega informiramo mlade, pa tudi širšo javnost o aktualnih družbeno-političnih 

dogodkih, ki posredno ali neposredno zadevajo vsakdan skupnosti LGBTI v Sloveniji. V 

poročanem obdobju smo objavile_i 23 tekstov in 205 vabil na različne dogodke v LGBT 

skupnosti v Sloveniji. 

 

3. Call it Hate 

Namen tega evropskega projekta je dvigniti ozaveščenost o zločinih iz sovraštva, ki 

temeljijo na nenormativni spolni usmerjenosti in/ali spolni identiteti, med splošno 

javnostjo in znotraj skupnosti LGBT ter poudariti potrebo po prijavi tovrstnih kaznivih 

dejanj in opolnomočiti žrtve.  

https://narobe.si/
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Cilji projekta so:  

● izmeriti ozaveščenost splošne javnosti o zločinih iz sovraštva, ki temeljijo na 

nenormativni spolni usmerjenosti in/ali spolni identiteti; 

● identificirati najbolj učinkovito kampanjo in strategijo dela na terenu; 

● dvigniti ozaveščenost o zločinih iz sovraštva, ki temeljijo na nenormativni spolni 

usmerjenosti in/ali spolni identiteti, med splošno javnostjo; 

● izboljšati dostop do pravnih postopkov, opolnomočiti žrtve tovrstnih zločinov in 

jih spodbuditi k prijavi; 

● izmenjati dobre prakse dviganja ozaveščenosti in terenskega dela z žrtvami:  

● okrepiti čezmejno in večinstitucionalno sodelovanje; 

● razširjati informacije o rezultatih raziskave in drugih aktivnostih projekta. 

 

Temeljne aktivnosti projekta so:  

● raziskava (reprezentativna omnibus raziskava (CATI) v 11 državah EU v kombinaciji 

s fokusnimi skupinami); 

● kampanja za ozaveščanje splošne javnosti o zločinih iz sovraštva, ki temeljijo na 

nenormativni spolni usmerjenosti in/ali spolni identiteti (v 11 državah); 

● delo na terenu za opolnomočenje LGBT-oseb za prijavo zločinov iz sovraštva, ki 

temeljijo na nenormativni spolni usmerjenosti in/ali spolni identiteti; 

● razširjanje informacij o rezultatih raziskave in drugih aktivnostih projekta prek 

namenske spletne strani, medijskih objav in zaključne konference.  

 

Pri projektu sodeluje 13 partnerskih organizacije iz 11 držav, poleg nevladnih organizacij 

še 3 univerze, in sicer Universita degli Studi di Brescia, Univerza v Ljubljani in University 

of Limerick. 

V obdobju januar–junij je zaživelo spletno mesto NiPrav.si, s katerim želimo podpreti 

žrtve sovraštva pri iskanju informacij o možnih naslednjih korakih.  
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Vzporedno s tem smo lansirale_i spletno kampanjo, v okviru katere poteka ozaveščanje 

na spletnih omrežjih, distribucija materialov (plakati, zloženke, nalepke) po Sloveniji. V 

okviru kampanje smo za dva meseca zakupile_i tudi oglasno mesto na avtobusih 

Ljubljanskega potniškega prometa. O pričetku kampanje so bili obveščeni mediji, v 

obdobju poročanja pa sta v mladinskem centru potekala tudi dva pogovora, eden 

namenjen predstavitvi raziskave, ki jo je opravila Filozofska fakulteta, in nato predstavitvi 

spletnega mesta, drugi pa predstavitvi policijskih postopkov oz. pogovor mladih s 

policistom. 20. junija je bila prav tako v okviru Festivala Parade ponosa na strokovnem 

seminarju predstavljena prej omenjena raziskava in spletno mesto Niprav.si. V obdobju 

julij–december smo prek spletnega mesto NiPrav.si, s katerim želimo podpreti žrtve 

zločinov iz sovraštva pri iskanju informacij o možnih naslednjih korakih, zabeležile 10 

primerov zločinov iz sovraštva, in sicer večinoma na podlagi spolne usmerjenosti.  

V tem času je do septembra potekala tudi implementacija kampanje ozaveščanja o 

dejanjih iz sovraštva v katerem potekajo aktivnosti na spletnih omrežjih, distribucija 

materialov (plakati, zloženke, nalepke) po Sloveniji. Konec septembra je potekala 

zaključna konferenca projekta v Budimpešti, kjer smo predstavili kampanjo, projekt pa je 

koordinacijska partnerska organizacija projekta predstavila tudi na High Level 

Conference on Advancing LGBTI Equality in the EU: From 2020 and Beyond, ki je v okviru 

finskega predsedovanja potekala septembra v Bruslju.  

 

4. Senčno poročilo k univerzalnemu pregledu Republike 

Slovenije 

Legebitra je ob podpori regionalne organizacije ERA in ob podpori drugih LGBTI 

organizacij v Sloveniji pripravljala vsebino za senčno poročilo k Univerzalnemu 

periodičnemu pregledu na področju Človekovih pravic Slovenije. Poročilo je dosegljivo na 

spletni strani Legebitre. Na temo LGBTI pravic je Slovenija sprejela 5 priporočil, zavrnila 

pa 4 podana priporočila. 
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5. Delo na področju interspolnosti 

V namen večje vidnosti interspolnih oseb smo z drugimi nevladnimi organizacijami 

ustanovile_i koalicijo (Amnesty International Slovenije, Društvo DIH, Društvo Kvartir, 

Društvo Legebitra, Društvo Parada ponosa, Društvo ŠKUC in Zavod TransAkcija) s katero 

smo začele aktivno delati na področju interspolnosti. Z ostalimi nevladnimi 

organizacijami smo se sestajale_i enkrat mesečno. 

 

V sklopu sodelovanja smo med drugim soorganizirale_i obisk krovne evropske 

organizacije za varstvo človekovih pravic interspolnih oseb OII Europe, ki je potekal med 

30. 9. 2019 in 1. 10. 2019. V tem času smo izvedle_i: 

a. predavanje na Medicinski fakulteti v Ljubljani; 

b. predavanje na Pravni fakulteti v Ljubljani; 

c. sestanek z več parlamentarnimi strankami (LMŠ, NSi, Levica, SD); 

d. sestanek z Zagovornikom načela enakosti; 

e. odprt dogodek v Pritličju. 

 

Sodelovali_e smo tudi z Zagovornikom načela enakosti, ki je na našo pobudo začel 

opravljati poizvedbe o enak obravnavi interspolnih oseb v zdravstvenih postopkih v 

Republiki Sloveniji. 

 

Na interspolno problematiko smo opozarjale_i tudi s pomočjo vodenja Okrogle mize o 

interspolnosti na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani (17. 12. 2019) in predavanja na Pravni 

fakulteti v Ljubljani (18. 12. 2019), z naslovom Izzivi spola kot pravne kategorije: Pravno 

priznanje spola in interspolnost. Prav tako pa smo na tematiko opozarjale_i s pomočjo 
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objave na spletni strani www.zadovoljna.si in objav na naši spletni strani 

www.lgbtpravice.si. 

 

6. Srečanja s prosilkami_ci za mednarodno zaščito  

V obdobju poročanja smo nudile_i podporo trem osebam, ki so v Republiki Sloveniji 

zaprosile za mednarodno zaščito zaradi preganjanja v matični državi na podlagi spolne 

usmerjenosti in/ali spolne identitete. Podporo smo nudile_i predvsem z zbiranjem in 

posredovanjem informacij o stanju spoštovanja človekovih pravic v dotičnih matičnih 

državah in osebnimi razgovori s prosilkami_ci za mednarodno zaščito.  

 

7. PROTECT – Preprečevanje spolnega nasilja na podlagi 

spola nad migranti_kami ter krepitev podpore žrtvam 

Spolno nasilje in nasilje na podlagi spola (SNNS) je prevladujoča kršitev človekovih pravic 

tako v svetu kot na evropski ravni. SNNS se izraža tako na fizični kot na psihološki ravni, 

vključuje pa nasilje v družini, spolno nadlegovanje in nasilje, škodljive prakse, izkoriščanje 

in trgovino z ljudmi. Ženske in moški, dekleta in fantje ter LGBTQI-osebe lahko postanejo 

žrtve takšnega nasilja. 

Temeljni cilj projekta je okrepiti zmogljivosti obstoječih nacionalnih podpornih storitev za 

žrtve spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola, da se bolje uskladijo in omogočijo 

dostop do teh storitev begunkam_cem, migrankam_om in prosilkam_cem za azil, ki so 

žrtve ali potencialne žrtve nasilja SNNS. Namen projekta je tudi povečati ozaveščenost v 

teh skupnosti in jih opolnomočiti. 

Projekt izvaja 12 enot Mednarodne organizacije za migracije, in sicer iz Belgije, Bolgarije, 

s Hrvaške, iz Grčije, z Madžarske, Irske, iz Italije, z Malte, Nizozemske, s Poljske, iz 

Slovenije in Španije, ter 8 partnerskih nevladnih organizacij (Legebitra, Slovenija, Le 

monde selon les femmes abl, Belgija, Fundación EMET Arco Iris, Asociación Rumiñahui, 

http://www.zadovoljna.si/
http://www.zadovoljna.si/
http://www.lgbtpravice.si/
http://www.lgbtpravice.si/
http://www.lgbtpravice.si/
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Movimiento por la Paz, Španija, Arq Psychotrauma Expert Groep, Rutgers in Pharos, 

Nizozemska). 

Projekt ima naslednje posebne cilje in dejavnosti, ki bodo prilagojeni posebnim 

nacionalnim kontekstom in izvedeni v njegovem 18-mesečnem projektnem ciklu: 

● Okrepiti in prilagoditi obstoječe nacionalne podporne storitve za žrtve spolnega 

nasilja in nasilja na podlagi spola (SNNS) za boljše usklajevanje in vključevanje 

begunk_cev, migrantk_ov in prosilk_cev za azil. 

● Izboljšati kapacitete strokovnjakinj_ov, ki delajo z begunkami_ci, migrantkami_i in 

prosilkami_ci za azil in za njih, da bi bolje opredelile_i in obravnavale_i potrebe 

žrtev in potencialnih žrtev SNNS. 

● Krepiti moči in obveščati begunske in migrantske skupnosti ter prosilke_cev za azil 

o nasilju SNNS in preprečevati tovrstno nasilje z regionalno ozaveščevalno 

kampanjo. 

 

Pripravile_i smo poglavje o SNNS, ki ga doživljajo LGBTI-osebe v prisilnih migracijah, in 

sicer za priročnik o delu z migranti_kami, ki so doživele_i SNNS. 

 

V letu 2019 smo izvedle_i 4 izobraževanja o specifičnih potrebah LGBTI-oseb z izkušnjo 

prisilne migracije. Izobraževanja smo izvedle_i za različne strokovnjake_inje, ki delujejo 

na področju migracij (nevladne organizacije, pedagoško osebje, socialne_i delavke_ci, 

zdravstveno osebje, policija), in sicer 24. in 25. oktobra ter 18. in 19. novembra.  

Organizirale_i smo tudi 1 informacijsko srečanje za LGBTI-osebe z izkušnjo prisilne 

migracije, katere namen je bil pridobiti informacije o njihovih potrebah. Informacijsko 

srečanje je bilo izvedeno 20. decembra 2019.  
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8. Formalizacija medicinskega procesa za transspolne osebe 

Na podlagi poročanj o težavah, na katere so uporabnice_ki naletele_i v medicinskem 

procesu potrditve spola, smo v letu 2019 začele_i s postopki za sistemsko formalizacijo 

Interdisciplinarnega konzilija za potrditev spolne identitete. Interdisciplinarni konzilij, 

kljub svojemu večletnemu delovanju, namreč ni bil uradno ustanovljen s strani 

Univerzitetne psihiatrične klinike, prav tako nikjer ni bil uradno zapisan proces obravnave 

ter katere postopke le-ta obsega. 

V letu 2019 smo se 13. 3. sestale_i z Interdisciplinarnim konzilijem za potrditev spolne 

identitete, na podlagi katerega smo Ministrstvu za zdravje predložile_i poziv za uradno 

ustanovitev konzilija.  V okviru predstavitve dela Legebitre Varuhu človekovih pravic smo 

omenjeno problematiko predstavile_i tudi njemu. Ministrstvo za zdravje je, po našem 

dopisu, 31.5. Razširjene strokovne kolegije za ginekologijo in porodništvo, kirurške 

stroke, psihiatrijo, urologijo ter Komisijo za medicinsko etiko pozvalo za mnenje o  uradni 

ustanovitvi konzilija. Na podlagi odgovorov Razširjenih strokovnih kolegijev je Ministrstvo 

za zdravje dne 15.11. Univerzitetno psihiatrično kliniko pozvalo k ureditvi formalne 

opredelitve Interdisciplinarnega konzilija za potrditev spolne identitete. Prav tako je na 

podlagi naših opažanj pozvalo člane Interdisciplinarnega konzilija k večjemu 

udejstvovanju na področju informiranja zdravstvenega osebja o delu s transspolnimi 

osebami. 

 

9. Težave pri implementaciji Zakona o partnerski zvezi 

Od začetka uporabe Zakona o partnerski zvezi naprej smo dobivale_i informacije o tem, 

da implementacija zakona ne poteka v skladu z določilom, da je partnerska zveza 

enakopravna zakonski zvezi v vseh primerih razen v tistih, ki jih izrecno omenja zakon 

(skupna posvojitev in dostop do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo). Tako 

smo v letu 2019 dobile poročila: 



 

   VSEBINSKO POROČILO DRUŠTVA INFORMACIJSKI CENTER LEGEBITRA 2019 

● FURS ni priznal istospolnega partnerja kot vzdrževanega družinskega člana pri 

napovedi dohodnine, kljub temu da je izpolnjeval vse zakonske pogoje. Kot 

vzdrževan družinski član je bil priznan po pritožbi na informativni izračun. 

● Prejele_i smo obvestilo dveh oseb istega spola, zoper kateri se izvršuje 

kazenskega sankcija zapora in pri katerih vodstvo zavoda za izvrševanje kazenske 

sankcije zapora ni priznalo obstoja nesklenjene partnerske zveze na podlagi na 

upravi enoti overjene izjave o obstoju take zveze in je osebama dejalo, da bo 

obiske omogočilo le, če skleneta partnersko zvezo. 

● Obveščeni smo bili, da prihaja do neenake obravnave parov istega spola ob 

rojstvu otroka v porodnišnicah, ko naj bi se za partnerke zahtevala izpolnitev 

posebnega obrazca za obisk v porodnišnici – navedeno naj se od očetov ne bi 

zahtevalo. 

● Prejeli smo tudi poročila mater o težavah pri vpisu partnerke kot starša v rojstni 

list otroka. Po poizvedbah s strani Zagovornika načela enakosti in nas pri 

pristojnih ministrstvih (MNZ in MDDSZEM) smo dobili zagotovila, da sedaj 

postopek vpisa obeh staršev poteka brez težav.  

 

O vseh težavah smo poročali tudi Medresorski komisiji za Človekove pravice, kjer smo 

poudarili potrebo po boljšem informiranju državnih uradnic_kov o enakopravnosti 

istospolnih partnerstev pri nas in pomen vključevanja informacij o sklenjenih in 

nesklenjenih partnerskih zvezah v uradne dokumente, brošure, spletna mesta, kjer se 

govori o zakonski zvezi in zunajzakonski skupnosti.  

 

10.  Sestanki z odločevalkami_ci in ostalimi deležniki 

a. Varuh človekovih pravic 

17. 4. 2019 – Predstavitev dela Legebitre in perečih tem iz področja enakosti in 

enakopravnosti LGBTI-oseb v Sloveniji.  
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b. Zagovornik načela enakosti 

1. 10. 2019 – Interspolnost in obravnavanje interspolnih osebpri nas  

 

c. Slovenska Policija 

2. 4. 2019 – Sestanek na pobudo novoimenovane generalne direktorice Policije o 

možnostih sodelovanja in grajenja zaupanja med Policijo in LGBTI skupnostjo 

 

d. Veleposlaništvo Nizozemske 

11. 4. 2019 – Predstavitev našega dela in možnosti sodelovanja 

28. 11. 2019 – stanje na področju ČP pri nas  

 

e. Veleposlaništvo Združenih držav Amerike  

27. 2. 2019 – Pogovor o stanju človekovih pravice LGBTI-oseb v Sloveniji 

23. 7. 2019 – delovno kosilo charge d`affairs z predstavni_camiki organizacij iz področja 

ČP 

29. 8. 2019 – pogovor glede stanja ČP v Sloveniji za oddajo v letno poročilo 

 

f. Veleposlaništvo Francije 

17. 7. 2019 – pogovor o možnostih sodelovanja 

 

g. Medresorska komisija za človekove pravice in nevladne 

org. iz področja ČP 

4. 6. 2019 – Predstavitev težav pri implementaciji Zakona o partnerski zvezi 

16. 12. 2019 – priporočila podana na periodičnem pregledu Slovenije v UN 
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h. Ministrstvo za notranje zadeve 

24. 7. 2019 – Srečanje ministra z nevladnimi organizacijami s področja človekovih pravic 

 

 

 

 

Lana Gobec, 

predsednica 


